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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1  วสิยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหรือกลยทุธ์ในการดําเนินงานของบริษัท 

 เป็นผู้ นําในธุรกิจเพ่ือการพกัผ่อน ร้านอาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์ ด้วยการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีสร้างความพึงพอใจ 

100% ให้กบัลกูค้า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น และคูค้่า 

1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญั 

ปี 2556 การเตบิโตของธุรกิจส่วนใหญ่มาจากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของทกุกลุ่มธุรกิจ  บริษัทขยายธุรกิจโรงแรมและ

ร้านอาหารทัง้ในตลาดท่ีมีอยู่เดมิและตลาดใหม่ๆ เช่น  การเข้าลงทนุเพิ่มในโรงแรมอีกสองแหง่ ในประเทศเวียดนาม เป็นผลให้บริษัทมี

โรงแรมทัง้ท่ีลงทนุเองและรับจ้างบริหารรวมทัง้สิน้ส่ีแหง่ ตัง้แตต่อนเหนือจนถงึชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม การ

เข้าร่วมลงทนุในแบรนด์โรงแรมบตูิกหรูระดบับน เปอร์ อควมั รีทรีต รีสอร์ท เรสซเิดนซ์ เป็นผลให้บริษัทมีแบรนด์ท่ีหลากหลายมากขึน้ 

หรือการเข้าเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัท Al Nasser Holdings ซึง่เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ประกอบธุรกิจหลายประเภท เพ่ือขยาย

ธุรกิจร้านอาหารในภมูิภาคตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ บริษัทได้มีการขยายธุรกิจ ทัง้ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจดัจําหน่ายและผลิตสินค้า โดยมีรายละเอียดท่ี

สําคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

ปี 2554 

มกราคม เปิดดําเนินการโรงแรมรัสนนัดา บนเกาะพะงนั โดยบริษัทเป็นผู้บริหารงานตามสญัญาจ้างบริหารอย่างเป็นทางการ 

ประกอบด้วยวลิล่าเพ่ือให้บริการ จํานวน 44 หลงั และได้เปล่ียนช่ือเป็น อนนัตรา รัสนนัดา ในเดือนพฤศจิกายน 

2554 

กมุภาพนัธ์ อนนัตรา คีฮาวา มลัดีฟส์ ได้เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการ โดยมีวลิล่าเพ่ือให้บริการ จํานวน 78 หลงั 

มีนาคม - เข้าถือหุ้นร้อยละ 19.96 ในบริษัท Oaks Hotels and Resorts ซึง่เป็นหนึง่ในผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทท่ี

ใหญ่ท่ีสดุในประเทศออสเตรเลีย 

- เสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 1,500 ล้านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และผู้

ลงทนุรายใหญ่ โดยมีอาย ุ7 ปี และมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.57 ต่อปี  

- แดร่ี ควีนเร่ิมดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย 

เมษายน - โรงแรม เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพ ได้เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการ โดยให้บริการห้องพกั จํานวน 224 ห้อง 

- เปิดดําเนินการโรงแรม L’Amien Resort มยุเน่ ประเทศเวียดนาม โดยบริษัทเป็นผู้บริหารงานตามสญัญาจ้าง

บริหารอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยวลิล่าเพ่ือให้บริการจํานวน 89 หลงั และได้เปล่ียนช่ือเป็น อนนัตรา มยุเน่ 

ในเดือนพฤศจิกายน 2554 

- เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ เดอะ คอฟฟ่ี คลบั สาขาแรกท่ีประเทศนิว คาเลอโดเนีย 

มิถนุายน - ประสบความสําเร็จในการเข้าถือหุ้นทัง้หมดในบริษัท Oaks Hotels and Resorts จํากดั ประเทศออสเตรเลีย  

- เข้าซือ้ Grand Hotel ในเมือง Gladstone ประเทศออสเตรเลีย ผ่านบริษัท Oaks Hotels and Resorts จํากดั 

- เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ เดอะ พิซซา่ คอมปะนี และ Xin Wang สาขาแรกท่ีประเทศเวียดนาม 

กรกฎาคม เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ เดอะ คอฟฟ่ี คลบั สาขาแรกท่ีเมืองกวางโจว ประเทศจีน 
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กนัยายน - เข้าซือ้กิจการ Ribs and Rumps ซึง่เป็นร้านอาหารประเภทสเต๊กเฮ้าส์ในประเทศออสเตรเลีย ผ่านบริษัท The 

Coffee Club Holding Pty. Ltd. 

- เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ สเวนเซ่นส์ สาขาแรกท่ี ประเทศฟิลิปปินส์ 

- เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ ไทยเอ็กซ์เพรส สาขาแรกท่ีกรุงโซล ประเทศเกาหลี 

ตลุาคม - เสร็จสิน้การทําคําเสนอซือ้หุ้นของ บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท โดยความสมคัรใจ ส่งผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของ

บริษัทใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท เพิ่มขึน้จาก ร้อยละ 26 เป็นร้อยละ 31 

- เสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 800 ล้านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และผู้ลงทนุ

รายใหญ่ ประกอบด้วยหุ้นกู้ จํานวน 500 ล้านบาท อาย ุ7 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.8 ตอ่ปี และหุ้นกู้ จํานวน 

300 ล้านบาท อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.0 ตอ่ปี  

- เปิดร้าน ไทยเอ็กซ์เพรส แหง่แรกท่ีกรุงปักก่ิง ประเทศจีน 

พฤศจิกายน - เปิดขายสินค้าออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์  ‘ไทยเซล’ (www.thaisale.co.th) ปัจจบุนั ได้เปล่ียนช่ือเป็น มายเซล 

(www.mysale.co.th)  

- เปล่ียนช่ือโรงแรม กรุงเทพฯ แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็น โรงแรม อนนัตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 

แอนด์ สปา 

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

- ลงทนุในบริษัท Thai Express Concepts Pte. Ltd. เพิ่มอีกร้อยละ 30 

- เปิดดําเนินการร้านอาหาร “ซูม่า” ในโรงแรมเซน็ต์ รีจีส กรุงเทพ 

- เปิดดําเนินการโรงแรมในช่ือ Avani แห่งแรกคือ Avani Bentota Resort and Spa ประเทศศรีลงักา และตอ่มาได้

เปิดดําเนินการโรงแรม Avani แหง่ท่ีสอง  คือ Avani Kalutara Resort and Spa ในประเทศ   ศรีลงักาเช่นเดียวกนั 

ปี 2555 

มกราคม - ปิดจดุจําหน่ายเคร่ืองสําอางทัง้หมดของแบรนด์ลาเนจ เน่ืองจากขายเงินลงทนุในบริษัท อมอร์แปซฟิิค เพ่ือปรับ

ธุรกิจจดัจําหน่าย 

มีนาคม - เข้าลงทุนซือ้สิทธิในการบริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์เพิ่มในเมืองบลูม และเมืองมอนโคโม ประเทศ

ออสเตรเลีย ผ่านบริษัท โอ๊คส์ โฮเตล็ แอนด์ รีสอร์ท 

- เปิดตวัแบรนด์รองเท้าจากประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ช่ือ เพโดร โดยมีจุดจําหน่ายแห่งแรกท่ีศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟส

ตวิลั พทัยา เพโดรนําเสนอความหลากหลายของสินค้าประเภทรองเท้าและเคร่ืองประดบัภายใต้คอนเซ็ปต์โมเดิร์น 

ลกัซูร่ี 

มิถนุายน - เข้าถือหุ้นร้อยละ 95 ในโรงแรมบุณฑริกา วิลล่า แอนด์ สวีท ซึง่เป็นหนึ่งในโรงแรมระดบัหรูของภูเก็ต บนพืน้ท่ี 23 

ไร่ ริมหาดลายนั พร้อมทัง้ลงทนุในท่ีดินบนเขาติดกนัอีก 32 ไร่ เพ่ือพฒันาเป็นโครงการท่ีพกัอาศยัภายใต้แบรนด์

อนนัตราได้ตอ่ไปในอนาคต 

- เปิดให้บริการโรงแรมอนันตรา อีสเทิร์น แมนโกรฟ ท่ีเมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งบริษัทเป็นผู้

บริหารงานตามสญัญาจ้างบริหารภายใต้แบรนด์อนนัตรา โดยมีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 222 ห้อง 

- เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา อลูวูาต ูท่ีเมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึง่บริษัทเป็นผู้บริหารงานตามสญัญาจ้าง

บริหารภายใต้แบรนด์อนนัตรา โดยมีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 77 ห้อง 

- ปิดโรงแรมหวัหนิ แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เน่ืองจากสญัญาเช่าท่ีดนิระยะยาวสิน้สดุลง 
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- เข้าซือ้วลิล่าท่ีเมืองบาหลีจํานวน 18 หลงั และห้องพกัในกรุงเทพฯ จํานวน 3 ห้อง เพ่ือรองรับสมาชิกของโครงการ

อนนัตรา เวเคชัน่ คลบั 

- เปิดร้านสเวนเซน่ส์ท่ีลงทนุเอง 2 สาขาแรกท่ีประเทศมลัดีฟส์ ในท่าอากาศยานทัง้อาคารผู้ โดยสารภายในประเทศ

และระหวา่งประเทศ 

กรกฎาคม - เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ เดอะ คอฟฟ่ี คลบั สาขาแรกท่ีประเทศอียิปต์ 

- เข้าถือหุ้นร้อยละ 80 ใน Oasis Resort Caloundra ประกอบไปด้วยห้องพกัจํานวน 158 ห้อง และอพาร์ตเมนต์อีก 

9 ห้อง ในเมืองควีนส์แลนด ์ประเทศออสเตรเลีย ผ่านบริษัท โอ๊คส์ โฮเตล็ แอนด์ รีสอร์ท 

สิงหาคม - เสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจํานวน 1,800 ล้านบาท อายุ 5 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.25 

ตอ่ปี 

- เสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจํานวน 2,700 ล้านบาท อายุ 10 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ี ร้อยละ 

4.75 ตอ่ปี 

- เข้าลงทนุซือ้สิทธิในการบริหารจดัการเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ สําหรับ Regis Tower ในเมืองซิดนีย์ ประเทศ

ออสเตรเลีย ผ่านบริษัท โอ๊คส์ โฮเตล็ แอนด์ รีสอร์ท 

- ตอ่สญัญาเช่าท่ีดนิของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพฯ เพิ่มอีก 30 ปี 

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

Ambalangoda ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศศรีลงักา เหมาะท่ีจะพฒันาเป็นโรงแรมอวานีได้ตอ่ไปในอนาคต 

- เปิดให้บริการโรงแรมโอ๊คส์ สาทร ในกรุงเทพฯ ซึง่บริษัทเป็นผู้บริหารงานตามสญัญาจ้างบริหารภายใต้แบรนด์

โอ๊คส์ โดยมีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 115 ห้อง 

- ปิดจุดจําหน่ายเคร่ืองสําอางทัง้หมดของแบรนด์สแมชบ๊อกซ์ เน่ืองจากสญัญาท่ีให้สิทธิในการจดัจําหน่ายสินค้า

จากบริษัทแม่หมดอายลุง 

ตลุาคม - เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการโรงแรมอวานี เซปัง โกลด์โคส ประเทศมาเลเซีย ซึง่บริษัทเป็นผู้บริหารงานตาม

สญัญาจ้างบริหารภายใต้แบรนด์อวานี โดยมีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 315 ห้อง 

- เปล่ียนช่ือโรงแรมคานิลงักาเป็นอวานี คาลทูารา ซึง่เป็นโรงแรมอวานีแหง่ท่ีสองในประเทศศรีลงักา 

พฤศจิกายน - เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา ซานย่า ประเทศจีน ซึง่บริษัทเป็นผู้บริหารงานตามสญัญาจ้างบริหารภายใต้แบรนด์

อนนัตรา โดยมีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 122 ห้อง 

- เข้าถือหุ้นเพิ่มอีกร้อยละ 25 ในบริษัท Tidal Swell ส่งผลให้บริษัท โอ๊คส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ถือหุ้นในTidal 

Swell ทัง้สิน้ร้อยละ 50 ทัง้นี ้ Tidal Swell เป็นเจ้าของโรงแรมทัง้หมด 4 แห่งในรัฐควีนส์แลนด์ ซึง่โอ๊คส์เป็นผู้

บริหารงานตามสญัญาจ้างบริหารภายใต้แบรนด์โอ๊คส์ 

ธนัวาคม - เข้าถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท Beijing Riverside & Courtyard ซึง่เป็นเครือร้านอาหารประเภท Casual-concept 

ในประเทศจีน มีความเช่ียวชาญในอาหารจานปลา 

- เปิดให้บริการโรงแรม Serengeti Pioneer Camp ประเทศแทนซาเนีย ซึง่บริหารงานตามสัญญาจ้างบริหาร 

ภายใต้แบรนด์เอเลวาน่า โดยมีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 10 ห้อง 

- เปิดให้บริการเคร่ืองเล่นใหม่ 2 แหง่ ภายใต้แบรนด์ริบลีส์ เวลิด์ ออฟ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ท่ีเมืองพทัยา อนัได้แก่ ริบ

ลีส์ สกายไรเดอร์ สมัผสัความมหศัจรรย์ของบอลลูนยกัษ์แห่งแรกในประเทศไทย จากประเทศฝร่ังเศส ซึง่พาคณุ

เหนิฟ้าชมววิเมืองพทัยาท่ีสงูสดุ และริบลีส์ เดอะ วอลท์ เลเซอร์เมส เกมตะลยุเลเซอร์ 
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- เสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจํานวน 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ี ร้อยละ 4.20 

ตอ่ปี 

ปี 2556 

กมุภาพนัธ์ - เข้าลงทนุในรีสอร์ทขนาด 96 ห้องในเมืองฮอยอนั และขนาด 63 ห้องในเมืองก๋วงนงั (Quy Ngon) ซึง่ทัง้สองรี

สอร์ทได้เปล่ียนช่ือเป็น อนนัตรา ฮอยอนั และ อวานี กวีเญิน การเข้าลงทนุนี ้เป็นผลให้บริษัทมีโรงแรมทัง้ท่ีลงทนุ

เองและรับจ้างบริหารรวมทัง้สิน้ส่ีแหง่ ตัง้แตต่อนเหนือจนถงึชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม 

- เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา สิบสองปันนา ซึง่มีจํานวนห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 103 ห้อง ตัง้อยู่ในมณฑล

ยนูนาน และเป็นโรงแรมภายใต้สญัญารับจ้างบริหารแหง่ท่ีสองในประเทศจีน 

มีนาคม ปิดให้บริการรอยลั การ์เด้น พลาซา่ กรุงเทพ เพ่ือปรับปรุง รวมถงึเพ่ือสร้างโรงแรมอวานีพร้อมศนูย์ประชมุใหม่ 

พฤษภาคม เปิดตวัแบรนด์ไทยเอ็กซ์เพรสใหม่ในประเทศมาเลเซีย โดยการเปิดร้านท่ีลงทนุเองเป็นร้านแรก    

มิถนุายน เปิดให้บริการโรงแรม โอ๊คส์ ลิวา เอ็คเซคควิทีฟ สวีท ซึง่มีจํานวนห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 54 ห้อง ในเมืองอาบู

ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายใต้สญัญารับจ้างบริหารโรงแรม 

กรกฎาคม - เข้าลงทนุร้อยละ 50 ลงทนุในแบรนด์โรงแรมบตูกิหรูระดบับน เปอร์ อควมั รีทรีต รีสอร์ท เรสซเิดนซ์ โดย เปอร์ 

อควมั มีโรงแรมภายใต้การบริหารสามแหง่ ประกอบด้วย โรงแรมในประเทศมลัดีฟส์ 2 โรงแรม ได้แก่ โรงแรมฮู

วาเฟน ฟชิู และ นิยามา และอีก 1 โรง ในเมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่ โรงแรมเดสเสิร์ท ปาล์ม 

- เปิดตวัอย่างเป็นทางการ อนนัตรา เวเคชัน่ คลบั ภเูก็ต ไม้ขาว  คลบั รีสอร์ทแหง่แรกท่ีสร้างขึน้เพ่ือเป็นต้นแบบ

ของคลบัวนัหยดุโดยอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั มีทัง้สิน้ 100 ยนิูต   

- เพิ่มสดัส่วนการลงทนุใน Tidal Swell เป็นร้อยละ 100 ผ่านโอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัท

ถือหุ้นทัง้หมด ทัง้นี ้Tidal Swell เป็นบริษัทท่ีเป็นเจ้าของอาคารส่ีแหง่ ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารงานของโอ๊คส์อยู่

แล้ว  

- เปิดตวัร้านอาหารเดอะ คอฟฟ่ี คลบั, ไทยเอ็กซ์เพรส และเบอร์เกอร์ คงิในท่าอากาศยานนานาชาตมิลัดฟิส์ 

หลงัจากท่ีประสบความความสําเร็จจากการเปิดตวัร้านสเวนเซน่ส์เม่ือปี  2555  

- เข้าเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัท Al Nasser Holdings ซึง่เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ประกอบธุรกิจหลาย

ประเภท เพ่ือขยายธุรกิจร้านอาหารในภมูิภาคตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือ โดยมีแผนท่ีจะเปิดร้าน เดอะ 

คอฟฟ่ี คลบั ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นแบรนด์แรก        

- เปิดให้บริการโรงแรมแซนด์ ริเวอร์ มาไซ มาร่า ภายใต้แบรนด์เอเลวาน่า คอลเลคชัน่ เป็นโรงแรมประเภท Bush 

Camp แหง่แรกในประเทศเคนยา มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 16 ห้อง                         

- เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ยามม์ ซึง่เป็นโรงแรมภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร

แหง่ท่ีส่ีในอาบดูาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 30 ห้อง    

- เปิดร้าน สวลิลิ่ง ท่ีศนูย์การค้าเค วลิเลจ                                     

สิงหาคม - จดัตัง้บริษัทร่วมทนุกบั Rani Investment LLC โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25 เพ่ือลงทนุในโรงแรม

ขนาด 44 วลิล่า ซึง่ตัง้อยู่บนเกาะบาซารูโต หา่งจากชายฝ่ังตะวนัออกของประเทศโมซมับกิประมาณ 30 

กิโลเมตร โดยโรงแรมดงักล่าว ได้เปล่ียนช่ือเป็นอนนัตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์ แล้ว นอกจากนี ้บริษัทมีแผนท่ีจะ

ขยายการลงทนุในโรงแรมในทวีปแอฟริกาผ่านบริษัทร่วมทนุนีต้อ่ไปในอนาคต                 
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- เพิ่มสดัส่วนการลงทนุเป็นร้อยละ 11 ในบริษัท Breadtalk ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของ

ประเทศสิงคโปร์ Breadtalk ประกอบธุรกิจเบเกอร่ี ร้านอาหาร และศนูย์อาหาร โดยมีเครือข่ายร้านอาหารกวา่ 

800 สาขาใน 15 ภาคส่วน เช่น สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง และภมูิภาคตะวนัออกกลาง                        

กนัยายน - เข้าลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 80 ในโรงแรมอนนัตรา องักอร์ ซึง่เป็นโรงแรมท่ีมีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 39 ห้อง 

ตัง้อยู่ในเสียมราฐ ประเทศกมัพชูา              

- เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา เวลิ ในประเทศมลัดฟิส์ หลงัจากท่ีปิดปรับปรุงตัง้แตเ่มษายน 2556     

- เปิดให้บริการ Oaks William Street ในเมืองเมลเบร์ิน ซึง่เป็นอาคารใหม่ มีจํานวนห้องภายใต้สญัญาการเข้า

บริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights) กว่า 200 ห้อง              

ตลุาคม - ลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 49.9 ในบริษัท Peace Haven Resorts ซึง่เป็นบริษัทท่ีจะพฒันาโรงแรมภายใต้แบรนด์

อนนัตราในเมืองทานกอลล์ เมืองชายทะเลทางใต้ของประเทศศรีลงักา               

- เปิดให้บริการโรงแรมภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร อนนัตรา ดไูบ เดอะ ปาล์ม มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 293 

ห้อง ตัง้อยู่ฝ่ังตะวนัออกของหมู่เกาะปาล์ม จไูมราห์ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์สําคญัของดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์          

- เข้าบริหารโรงแรมในกรุงเทพฯ ขนาด 568 ห้อง โดยโรงแรมนี ้จะเปล่ียนช่ือเป็น อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เม่ือการ

ปรับปรุงโรงแรมเล้วเสร็จ    

- ลงทนุใน Oaks Cypress Lakes Resort รีสอร์ทซึง่ประกอบด้วยวลิล่าจํานวน 232 หลงัใน ฮนัเตอร์ วลัเลย์ 

ประเทศออสเตรเลีย และเปิดให้บริการอาคารภายใต้สญัญาการเข้าบริหารจดัการห้องชดุสองแหง่ คือ Oaks 

Moranbah และ Oaks Middlemount ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย               

- เปิดร้านต้นแบบเพโดรท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวลิด์        

พฤศจิกายน - รีแบรนด์โรงแรมท่ีเชียงใหม่ ซึง่เป็นโรงแรมท่ีมีห้องพกัเพ่ือให้บริการ 84 ห้อง เป็นอนนัตรา เชียงใหม ่ซึง่โรงแรม

ดงักล่าวเป็นโรงแรมภายใต้สญัญารับจ้างบริหารและเป็นโรงแรมแหง่ท่ีร้อยในกลุ่มของบริษัท            

- ลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 ในโรงแรมนิยามา ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารงานโดยแบรนด์เปอร์ อควมั ทัง้นี ้นิยามา 

เป็นโรงแรมท่ีมีห้องพกัพร้อมให้บริการจํานวน 86 ห้อง ตัง้อยู่บนเกาะดาล ูอะทอล ซึง่อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของ

กรุงมาเล ่เมืองหลวงของประเทศมลัดีฟส์ ใช้เวลาเดินทางโดยเคร่ืองบนิ Seaplane เพียง 40 นาที      

- เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา บอ่ผดุ เกาะสมยุ หลงัจากท่ีปิดปรับปรุงเป็นเวลาเจ็ดเดือน โดยมีการออกแบบ

ปรับเปล่ียนทัง้ห้องพกัและส่วนท่ีเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ และเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกตา่งๆ 

- เปิดร้าน EDC ท่ีศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์ 

ธนัวาคม - เปิดตวัแบรนด์ใหม่ “Penang Street” ในเครือไทยเอก็ซ์เพรสในประเทศสิงคโปร์          

- เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ซาเฮล ซึง่เป็นโรงแรมภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร

แหง่ท่ีห้าในอาบดูาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 30 ห้อง    

- เข้าซือ้ Oaks Broome ซึง่มีห้องชดุจํานวน 75 ยนิูต (103 ห้อง) และอาคารโรงแรม 15 ห้องพร้อมท่ีดนิ ตัง้อยู่ใจ

กลางอ่าวโรบคั ในประเทศออสเตรเลีย  

- เข้าลงทนุในสญัญาการเข้าบริหารห้องชดุจํานวน 121 ยนิูต ในโบเวน ฮิลล์ รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย 

- เปิดให้บริการโรงแรมแกรนด์ โฮเทล ซึง่เป็นโรงแรมท่ีบริษัทลงทนุผ่านโอ๊คส์ ในเมืองแกลตสตนั ประเทศ

ออสเตรเลีย 
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 1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

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

ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้าแฟชัน่ บริษัทเป็นผู้ นําในธุรกิจร้านอาหาร ซึง่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุแหง่

หนึง่ในเอเชีย โดยมีร้านอาหารกวา่ 1,500 สาขา ใน 19 ประเทศ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซน่ส์, ซซิซ์

เลอร์, แดร่ี ควีน, เบอร์เกอร์ คงิ, ไทยเอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟ่ี คลบั, ริบส์ แอนด์ รัมส์ และริเวอร์ไซด์ อีกทัง้ยงัเป็นผู้ นําในการดําเนิน

ธุรกิจโรงแรมทัง้ในรูปแบบเป็นเจ้าของเอง บริหารจดัการ และร่วมลงทนุ โดยมีโรงแรมและเซอร์วสิ สวีท ทัง้สิน้ 103 โรงแรม ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส์, เปอร์ อควมั, โฟร์ซีซัน่ส์, เซน็ต์ รีจิส, แมริออท, เอเลวาน่า และโรงแรมในกล่ม ุไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล ในประเทศไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มลัดีฟส์ ศรีลงักา จีน เวียดนาม กมัพชูา มาเลเซีย อินโดนีเซีย แทนซาเนีย 

เคนยา โมซมับกิ และตะวนัออกกลาง อีกทัง้บริษัทประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม (Mixed-Use Business) ซึง่

ประกอบด้วยธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่รวมถงึโครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย และโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลาอนนัต

รา เวเคชัน่ คลบั ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศนูย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจบนัเทงิ  

นอกจากนี ้ บริษัทยงัเป็นผู้ นําด้านการจดัจําหน่ายสินค้าแฟชัน่จากต่างประเทศ ทัง้เสือ้ผ้าแฟชัน่และเคร่ืองสําอาง โดย

เคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทเป็นผู้จดัจําหน่ายในปัจจบุนั ได้แก่ แก๊ป เอสปรี บอสสิน่ี ชาร์ล แอนด์ คีธ เพโดร เรดเอิร์ธ ทม่ีู สวลิลิ่ง เจ. 

เอ. เฮ็งเคลิส์ และอีทีแอล เลิร์นน่ิง รวมถงึมายเซลล์ซึง่เป็นการขายตรงผ่านเวบ็ไซต์ และบริษัทมีธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า ซึง่ผลิต

สินค้าอปุโภคบริโภคตามสญัญาว่าจ้างผลิต โดยมีโรงงานเป็นของตวัเอง 

 

แผนภาพแสดงการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษัท มีดงันี ้
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บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลกั ได้แก่ รายได้จากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจดัจําหน่ายและผลิตสินค้า และรายได้อ่ืนๆ ดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มธุรกิจ ดาํเนินการโดย 
2554 2555 2556 

รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ 

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับธุรกิจ

โรงแรม 1 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท

ร่วมในกลุม่ธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ 

12,155.05 42.90 15,749.73 48.39 16,766.60 46.05 

ธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 2 

บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทร่วมใน

กลุม่ธุรกิจอาหาร 

11,056.20 39.02 12,266.22  37.69 14,309.27 39.30 

ธุรกิจจัดจําหน่ายและ

ผลิตสินค้า 

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทร่วมใน

กลุม่ธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลติ 

2,925.54 10.33  3,294.21  10.12 3,592.86 9.87 

รายได้อ่ืน3   2,195.07 7.75 1,237.05 3.80 1,737.61 4.77 

รวมรายได้  28,331.86 100.00 32,547.21 100.00 36,406.34 100.00 

หมายเหต ุ  1.  รายได้จากธุรกิจโรงแรม รวมรายได้จากการบริหารจดัการ รายได้จาก ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจศนูย์การค้า ธุรกิจสปา ธุรกิจบนัเทงิ 

ดงันี ้

กลุ่มธุรกิจ  
2554 2555 2556 

รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ 

ธุรกิจโรงแรม 8,464.40 29.88 11,937.62  36.18 12,578.07 34.55 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2,820.83 9.96 2,898.52  8.79 3,319.88 9.12 

ธุรกิจศูนย์การค้า  423.34 1.49 440.14  1.33 407.59 1.12 

ธุรกิจสปา 298.42 1.05 323.09  0.98 300.19 0.82 

ธุรกิจบันเทงิ  148.06 0.52 150.36  0.46 160.88 0.44 

รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม 12,155.05 42.9 15,749.73 47.74 16,766.61 46.05 

  

 2. รายได้จากธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมรวมรายได้จากการให้สทิธิแฟรนไชส์ 

 3.  รายได้อ่ืน ประกอบด้วยกําไรจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรมในเงินลงทนุ เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย

และรายได้อ่ืน 

 

2.1 ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจโรงแรม 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ธุรกิจโรงแรม) 

จากการขยายการลงทนุอย่างตอ่เน่ืองของบริษัท ปัจจบุนับริษัทมีจํานวนห้องพกัของโรงแรมทัง้สิน้ 12,800 ห้อง โดยโรงแรม

ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัท ได้แก่ 

1)  พทัยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา 

2)  อนนัตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เดิมช่ือ กรุงเทพฯ แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา) 

3)  อนนัตรา หวัหนิ รีสอร์ท แอนด์ สปา  

4)  อนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย  

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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5)  อนนัตรา บอ่ผดุ รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะ สมยุ (เดมิช่ือ “โรงแรมอนนัตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา สมยุ”)  

6)  อนนัตรา ภเูก็ต วลิล่า 

7)  อนนัตรา ดห์ิก ูรีสอร์ท แอนด์ สปา มลัดีฟส์   

8)  อนนัตรา เวลิ รีสอร์ท แอนด์ สปา มลัดีฟส์ (เดมิช่ือ “โรงแรมโบดฮูรูา มลัดีฟส์”)  

9)  อนนัตรา คีฮาวา รีสอร์ท แอนด์ สปา มลัดีฟส์   

10)  อนนัตรา ภเูก็ต ลายนั รีสอร์ท แอนด์ สปา (เดมิช่ือ “บญุฑริกา วลิล่า แอนด์ สวีท”) 

11) อนนัตรา องักอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

12) อนนัตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

13) อนนัตรา ฮอยอนั รีสอร์ท แอนด์ สปา 

14) อวานี กวีเญิน รีสอร์ท แอนด์ สปา 

15)  อวานี ไฮฟง ฮาร์เบอร์วิว รีสอร์ท แอนด์ สปา (เดิมช่ือ “ฮาร์เบอร์วิว โฮเทล็ เวียดนาม”) 

16)  อวานี คาลทูารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ศรีลงักา (เดมิช่ือ คานิ ลงักา รีสอร์ท แอนด์ สปา) 

17)  นาลาด ูมลัดีฟส์       

18) นิยามา โดย เปอร์ อควมั 

19) แกรนด์ โฮเทล แกลตสตนั (ในกลุ่มโอ๊คส์) 

โรงแรมท่ีบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นแตไ่ม่ได้เข้าไปบริหาร ได้แก่  

20) เจดบับลิว แมริออท ภเูก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา  

21)  โฟร์ซีซัน่ส์ เชียงใหม่  

22)  โฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพฯ  

23)  โฟร์ซีซัน่ส์ เตน็ท์แคมป์ สามเหล่ียมทองคํา 

24)  โฟร์ซีซัน่ส์ เกาะสมยุ 

25)  เดอะ เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพฯ 

26)  กลุ่มโรงแรมเซเรนดบิ ศรีลงักา จํานวน 3 แหง่ ซึง่รวมถงึโรงแรม อวานี เบนโตตา รีสอร์ท แอนด์ สปา 

27)  กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริกา จํานวน 7 แหง่ 

โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร ได้แก่   

28) อนนัตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตรัง 

29) อนนัตรา บ้านราชประสงค์ เซอร์วสิ สวีท กรุงเทพฯ 

30) อนนัตรา ลาวาณา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมยุ 

31) อนนัตรา กรุงเทพฯ สาทร 

32) อนนัตรา รัสนนัดา เกาะพงนั วลิล่า 

33) อนนัตรา มยุเน รีสอร์ท แอนด์ สปา  

34) อนนัตรา เซมินยคั รีสอร์ท แอนด์ สปา  

35) อนนัตรา บาหลี อลูวูาต ูรีสอร์ท แอนด์ สปา  

36) อนนัตรา ซานย่า รีสอร์ท แอนด์ สปา  

37) อนนัตรา สิบสองปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา 

38) อนนัตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

39) อนนัตรา ดไูบ เดอะ  ปาล์ม รีสอร์ท แอนด์ สปา 

40) อนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ยามม์ 

41) อนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ซาเฮล 
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42) อีสเทริน์ แมนโกรฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดย อนนัตรา 

43) เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดย อนนัตรา  

44) คสัร์ อลั ซาราป เดสเสิร์ท รีสอร์ท แอนด์ สปา โดย อนนัตรา  

45) อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ 

46) อวานี เซปัง โกลด์โคส รีสอร์ท  

47) ฮวูาเฟน ฟชิู โดย เปอร์ อควมั 

48) เดสเสิร์ท ปาล์ม โดย เปอร์ อควมั 

49) เซเรนกิต ิไพโอเนีย แคมป์  

50) โอ๊คส์ ลิวา เอ็คเซคคิวทีฟ สวีท 

51) โอ๊คส์ กรุงเทพฯ สาทร 

 

ธุรกิจบริหารเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ 

52)  กลุ่มโรงแรมในเครือ โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และดไูบ 

โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนนัตรา วาเคชัน่คลบั 

 

โรงแรมท่ีอยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัท 

1)  พัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็น

บริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 298 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้า

ทัว่ไปดงันี ้

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 กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีซอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ 

และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัทมีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 407 ห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและ

ลกูค้าทัว่ไปดงันี ้
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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 รีสอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่ม

ลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 187 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั

และลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

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 สามเหล่ียมทองคํา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่ม

นกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 77 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและ

ลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

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   
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5) อนันตรา บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่ม

ลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 106 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและ

ลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั

สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

ไฮไทด์ 84 สมยุแกรนด์บอลรูม 150 

อีคลิปส์ 38 เกาะสมยุ 75 

ฟลูมนู 54 เกาะพงนั 75 

พบูาร์ 60 เกาะเตา่ 15 

  6)   อนันตรา ภูเก็ต วลิล่า มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 83 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคาร บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้า

ทัว่ไปดงันี ้

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 รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (เป็นบริษัทร่วมทนุกบัชาวมลัดีฟส์ โดยบริษัทลงทนุในสดัส่วน

ร้อยละ 50) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 110 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Fushi  café 150 

Aqua Bar 90 

Terrazzo 40 

Fuddan  Grill 80 

การใหบ้ริการดา้นอื่นๆ ได้แก่ 

-  ตกปลา นัง่เรือชมปลาโลมา Scuba Diving, Snorkeling 

- ห้องออกกําลงักาย (มีผู้ดแูลให้คําแนะนํา) 

- บริการอปุกรณ์กีฬาทางนํา้ 

-  ศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพและสามารถให้บริการสปาในห้องพกัได้  

-  ร้านค้าย่อย ขายสินค้าและของท่ีระลกึตา่งๆ เช่น เคร่ืองประดบั ร้านขายเสือ้ผ้า 

-  จดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท์ เป็นต้น 

-  ทอ่งเท่ียวและชอปปิง้ในเมืองหลวงท่ีเกาะ Male 
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- มีเรือไว้คอยบริการลกูค้าท่ีมีความประสงค์จะไปทานอาหารท่ีห้องอาหารไทย หรือห้องอาหารระหว่างเกาะ เช่น แขกท่ีพกัอยู่

ท่ีโรงแรมอนนัตรา ดกิ ูมลัดีฟส์ ต้องการไปทานอาหารท่ีห้องอาหารท่ีโรงแรมอนนัตรา เวลิ มลัดีฟส์ 

8)  อนันตรา เวลิ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (เดมิช่ือ โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส์) (เป็นบริษัทร่วมทนุกบั

ชาวมลัดีฟส์ โดยบริษัทลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 67 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Baan Huraa 

73 Degree 

60 

110 

Dhoni Bar 64 

Gecko 50 

การใหบ้ริการดา้นอื่นๆ ได้แก่ 

-  ตกปลา นัง่เรือชมปลาโลมา Scuba Diving, Snorkeling 

-  สนามเทนนิส สควอช แบดมินตนั และวอลเล่ย์บอล 

- บริการอปุกรณ์กีฬาทางนํา้ 

- ศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพและสามารถให้บริการสปาในห้องพกัได้  

-  ร้านค้าย่อย ขายสินค้าและของท่ีระลกึตา่งๆ เช่น เคร่ืองประดบั ร้านขายเสือ้ผ้า 

- จดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท์ เป็นต้น 

- ทอ่งเท่ียวและชอปปิง้ในเมืองหลวงท่ีเกาะ Male  

-  มีเรือไว้คอยบริการลกูค้าท่ีมีความประสงค์จะไปทานอาหารท่ีห้องอาหารไทยหรือห้องอาหารระหว่างเกาะ เช่น แขกท่ีพกัอยู่ท่ี

โรงแรมอนนัตรา เวลิ มลัดีฟส์ ต้องการไปทานอาหารท่ีห้องอาหารท่ีโรงแรม อนนัตรา ดกิ ูมลัดีฟส์ 

9)  อนันตรา คีฮาวา รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะ

การให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 79 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 
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การใหบ้ริการดา้นอื่นๆ ได้แก่ 

- บริการอปุกรณ์กีฬาทางนํา้ 

- ศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพและสามารถให้บริการสปาในห้องพกัได้  

-  ร้านค้าย่อย ขายสินค้าและของท่ีระลกึตา่งๆ เช่น เคร่ืองประดบั ร้านขายเสือ้ผ้า 

-  ชัน้เรียนทําอาหาร 

10)  อนันตรา ภูเก็ต ลายัน รีสอร์ท แอนด์ สปา (เดมิช่ือ “บญุฑริกา วลิล่า แอนด์ สวีท”) จงัหวดัภเูก็ต มุ่งเน้น

ให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 77 ห้อง 

11)  อนันตรา อังกอร์ มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 39 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว้ไป โดยมีภตัาคารอาหาร 2 ห้องอาหาร ได้แก่ The Sothea และ The 

Gallery 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

 โรงแรมยงัให้บริการห้องประชมุ, จดัเลีย้ง และ สปา  

12) อนันตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 44 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว้ไป โดยมีภตัาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Clube Naval, Golfniho 

และ Beach Deck 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ, จดัเลีย้ง และ สปา 

13)  อนันตรา ฮอยอัน รีสอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 94 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมี ภตัตาคารอาหาร 4 ห้องอาหาร ได้แก่ Lantern, 

Reverside Café, Heritage Bar, Reflection 

14)  อวานี กวีเญิน รีสอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 63 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว้ไป โดยมีภตัาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Dine, Sip และ Lounge  

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ ซึง่สามารถให้บรรจผุู้ ร่วมประชมุได้ถงึ 60 คน และสปา 

15)  อวานี ไฮฟง ฮาร์เบอร์วิว รีสอร์ท แอนด์ สปา (เดิมช่ือ “ฮาร์เบอร์วิว โฮเท็ล เวียดนาม”) (เป็นบริษัทร่วมทนุ โดย

บริษัทลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 30.39) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มี

ลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 122 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้ง

เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

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 

การใหบ้ริการดา้นอื่นๆ ได้แก่ 

-  ศนูย์บริหารร่างกาย  

-  ร้านค้าย่อยขายสินค้าและของท่ีระลกึตา่งๆ 

-  บริการอ่ืนๆ เช่น บริการสํารองท่ีนัง่ Business Center แพทย์ทางโทรศพัท์ บริการLimousine บริการจดัทวัร์นอกสถานท่ี 

บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท์ เป็นต้น 

16)  อวานี คาลูทารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ศรีลังกา (เดิมช่ือ คานิ ลังกา รีซอร์ท แอนด์ สปา)  

คานิ ลงักา บริหารงานโดย บริษัท เซเรนดบิโฮเทล็ มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศศรีลงักา ซึง่บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุใน

สดัส่วนร้อยละ 80 ตัง้แตปี่ 2553 

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   

 17)  นาลาดู มัลดีฟส์ (เป็นบริษัทร่วมทนุกบัชาวมลัดีฟส์ โดยบริษัทลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50) มุ่งเน้นให้บริการแก่

ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 19 ห้อง มีสระวา่ยนํา้ส่วนตวัทกุห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Living Room 42 

การใหบ้ริการดา้นอื่นๆ ได้แก่ 

-  ตกปลา นัง่เรือชมปลาโลมา Scuba Diving Snorkeling 

- สนามเทนนิส สควอช แบดมินตนั และวอลเล่ย์บอล 

- บริการอปุกรณ์กีฬาทางนํา้ 

- ศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพ และสามารถให้บริการสปาในห้องพกัได้ 

-  ร้านค้าย่อย ขายสินค้าและของท่ีระลกึตา่งๆ เช่น เคร่ืองประดบั ร้านขายเสือ้ผ้า 

- จดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท์ เป็นต้น 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

- ทอ่งเท่ียวและชอปปิง้ในเมืองหลวงท่ีเกาะ Male  

- มีเรือไว้คอยบริการลกูค้าท่ีมีความประสงค์จะไปทานอาหารท่ีห้องอาหารไทยหรือห้องอาหารระหว่างเกาะ เช่น แขกท่ีพกัอยู่ท่ี

โรงแรมนาลาด ูมลัดีฟส์ ต้องการไปทานอาหารท่ีห้องอาหารท่ีโรงแรมอนนัตรา เวล ิหรือโรงแรมอนนัตรา ดห์ิก ูมลัดีฟส์ 

18) นิยามา โดย เปอร์ อควัม มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 86 วลิล่า 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว้ไป โดยมีภตัาคารอาหาร 7 ห้องอาหาร ได้แก่ Edge, Tribal, Epicure, 

Subsix, Fahrenheit, Dune และ The Deli 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

 โรงแรมให้บริการ สปา  

19) แกรนด์ โฮเทล แกลตสตัน (ในกลุ่มโอ๊คส์) มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัธุรกิจ และนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 144 ห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป 2 ห้องอาหารได้แก่ Ribs & Rump Steakhouse และ Coffee Club 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

 โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง  

20)  เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และ

กลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 265 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมา

พกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา 

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   
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21)  โฟร์ซีซ่ันส์ เชียงใหม่ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มี

ลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกั 64 ห้อง และพลูวลิล่า  12 หลงั   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้

บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

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   

22)  โฟร์ซีซ่ันส์ กรุงเทพฯ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็น

บริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 354 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้ง

เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

 

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา 

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 

23) โฟร์ซีซ่ันส์ เตน็ท์แคมป์ สามเหล่ียมทองคํา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลูกค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มี

ลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 15 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ, บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Nong Yao 36 

Burma Bar 20 

Wine Cellar 6 

สว่นที่ 1 หน้า 16 
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24)  โฟร์ซีซ่ันส์ เกาะสมุย มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 60 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Lan Tania 102 

Pla Pla 102 

Wine Cellar 8 

25)  เดอะ เซน็ต์ รีจสิ กรุงเทพฯ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูค้าท่ี

เป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 224 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

วร์ู 

เดอะ เซนต์ รีจิส บาร์ 

ดีแคนเตอร์ 

โจโจ 

พลู บาร์ 

86 

100 

64 

119 

25 

26) กลุ่มโรงแรมเซเรนดบิ ศรีลังกา  

กลุ่มโรงแรมเซเรนดบิ ในประเทศศรีลงักา บริหารงานโดย บริษัท เซเรนดบิโฮเทล็ ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ Hemas Holdings 

Limited (Hemas) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศศรีลงักา ซึง่ บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 20 ใน

บริษัทเซเรนดิบโฮเทล็ ตัง้แตใ่นปี 2550 โดยโรงแรมในเครือของเซเรนดบิ โฮเทล ประกอบด้วย  

 โรงแรม ประเทศ กลุ่มลูกค้า จาํนวนห้องพัก 

1 อวานี เบนโตตา(เดมิช่ือ โฮเทล็ เซเรบดบิ) ศรีลงักา กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 90 

2 คลบั โฮเทล ดอลฟิน ศรีลงักา กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 146 

3 โฮเทล สิกิริยา ศรีลงักา กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 79 

27)  กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริกา  

 กลุ่มโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา บริหารงานโดยบริษัทเอเลวาน่า แอฟริกา มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศแทนซาเนีย ซึง่

บริษัทเข้าถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 50 ตัง้แตปี่ 2551 บริษัทเอเลวาน่า แอฟริกา มีช่ือเสียงในด้านแหล่งทอ่งเท่ียวเชิงซาฟารีในทวีปแอฟริกา 

โดยมีให้บริการท่ีพกัหลายแหง่ท่ีมีความหรูหราและกลมกลืนกบัสิ่งแวดล้อมท่ีงดงามอย่างเป็นธรรมชาตขิองทวีปแอฟริกา ท่ีพกัในเครือ

ของเอเลวาน่า ประกอบด้วย   

 โรงแรม ประเทศ กลุ่มลูกค้า จาํนวนห้องพัก 

1 อรุชา คอฟฟ่ี ลอด์จ แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 18 

2 เซเรเกต ิไมเกรชัน่ แคมป์ แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 20 

3 ทารางกิรี ทรีทอ็ป แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 20 

4 เดอะ แมนเนอร์ แอท โกรองโกโร แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 20 

5 แอฟโรชิค ดายนิ บีช เคนย่า กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 20 

6 คลิินด ิซานซิบาร์ แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 19 

7 มาไซ มาร่าแคมป์ เคนย่า กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 16 
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โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร 

 โรงแรม ประเทศ กลุ่มลูกค้า จาํนวนห้องพัก 

28) อนนัตรา สิเกา รีซอร์ท แอนด์ สปา ตรัง ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 139 

29) อนนัตรา บ้านราชประสงค์ เซอร์วสิ สวีท กรุงเทพฯ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 97 

30) อนนัตรา ลาวาณา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมยุ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 122 

31) อนนัตรา กรุงเทพฯ สาทร ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 310 

32) อนนัตรา รัสนนัดา เกาะพงนั วลิล่า ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 64 

33) อนนัตรา มยุเน รีสอร์ท แอนด์ สปา เวียดนาม กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 90 

34) อนนัตรา เซมินยคั รีสอร์ท แอนด์ สปา บาหลี กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 60 

35) อนนัตรา บาหลี อลูวูาต ูรีสอร์ท แอนด์ สปา บาหลี กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 74 

36) อนนัตรา ซานย่า รีสอร์ท แอนด์ สปา  จีน กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 122 

37) อนนัตรา สิบสองปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา จีน กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 103 

38) อนนัตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 84 

39) อนนัตรา ดไูบ เดอะ  ปาล์ม รีสอร์ท แอนด์ สปา อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 293 

40) อนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ยามม์ อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 30 

41) อนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ซาเฮล อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 30 

42) อีสเทริน แมนโกรฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดย อนนัตรา UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 222 

43) เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดย อนนัตรา อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 64 

44) คสัร์ อลั ซาราป เดสเสิร์ท รีสอร์ท แอนด์ สปา โดย อนนัตรา อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 206 

45) อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 568 

46) อวานี เซปัง โกลด์โคส รีสอร์ท มาเลเซีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 315 

47) ฮวูาเฟน ฟชิู โดย เปอร์ อควมั มลัดีฟ กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 44 

48) เดสเสิร์ท ปาล์ม โดย เปอร์ อควมั ดไูบ, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 38 

49) เซเรนกิต ิไพโอเนีย แคมป์ แอฟริกา กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 10 

50) โอ๊คส์ ลิวา เอ็คเซคคิวทีฟ สวีท UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 54 

51) โอ๊คส์ กรุงเทพฯ สาทร ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 115 

 

ธุรกิจบริหารเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ 

52)   กลุ่มโรงแรม โอ๊คส์ โฮเต็ล แอนด์ รีซอร์ท ตัง้อยู่ในประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ดไูบ และประเทศไทย รวม

จํานวนโรงแรมทัง้หมด 44 โรงแรม โดยในประเทศออสเตรเลียมีจํานวน 40 โรงแรม ซึง่อยู่ในเมืองทอ่งเท่ียวและเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคญั 

โดยตัง้อยู่ในนิวเซ้าเวล 10 โรง, วคิตอเรีย 4 โรง, ควีนส์แลนด์ 18 โรง, เซ้าออสเตรเลีย 5 โรง และเวสเทนิออสเตรเลีย 3 โรง ในประเทศ

นิวซีแลนด์รวม 3 โรงแรม ตัง้อยู่ท่ี นอร์ทไอร์แลนด์ 1 โรง และเซ้าไอร์แลนด์ 2 โรง และในดไูบประเทศสหรัฐอารับเอมิเรท 1 โรงแรม ซึง่

โดยรวมทัง้กลุ่มมีบริการห้องพกัทัง้สิน้ 5,897 ห้อง  

 เน่ืองจากทําเลท่ีตัง้ของโอ๊คส์ส่วนใหญ่อยู่ในย่านธุรกิจ และเมืองใหญ่ โอ๊คส์จงึมุ่งเน้นการบริการไปท่ีกลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่ม

บริษัทภายในประเทศ กลุ่มนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจงึเป็นลําดบัรองลงมา ซึง่ส่งผลให้ลกัษณะของห้องพกัและอปุกรณ์เคร่ืองใช้ภายใน

ห้องพกัท่ีเอือ้อํานวยความสะดวกให้กบัผู้พกัอาศยัท่ีเป็นนกัธุรกิจอีกด้วย 
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การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนัน้ นอกจากห้องพกั อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และคณุภาพ

ของวตัถดุบิท่ีใช้ในการปรุงอาหารและเคร่ืองดื่มแล้ว พนกังานท่ีให้บริการถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัอีกประการหนึง่ บริษัทมีนโยบาย

หลกัท่ีจะรับคนท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดการจ้างแรงงานในระดบัท้องถ่ินนัน้ๆ โดยจดัให้มีการฝึกสอนและอบรมแก่พนกังานเหล่านัน้ให้มี

ความรู้และความสามารถในการทํางาน นอกจากนี ้ การส่งพนกังานคนไทยไปเรียนรู้งานในตา่งประเทศและการรับผู้ เช่ียวชาญมา

ฝึกสอน การจ้างชาวต่างชาตมิาทํางาน ก็เป็นวธีิท่ีจะสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่พนกังานคนไทยเพ่ือจะปฏิบตัิได้

เองในอนาคต 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจโรงแรม) 

ข้อมลูด้านการตลาดและภาวะการแข่งขนั ส่วนหนึง่เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นการรวบรวมข้อมลูเผยแพร่

จากส่วนราชการและภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมลูเก่ียวกบัคูแ่ข่งซึง่เป็นข้อมลูท่ีบริษัทมีการวา่จ้างหน่วยงานภายนอก

เป็นผู้จดัทําเป็นรายปี 

1. อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและโรงแรม  

แม้วา่อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวจะได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ทางการเมืองในประเทศไทยในไตรมาสท่ี 4 ปี 2556 อย่างไรก็

ตาม การทอ่งเท่ียวยงัคงมีอตัราการเจริญเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง โดยในปี 2556 มีจํานวนนกัทอ่งเท่ียวชาวต่างชาตท่ีิเดนิทางเข้ามา

ทอ่งเท่ียวในประเทศไทย 26.7 ล้านคน เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 19.9 ส่วนอตัราการเข้าพกัเฉล่ียทัง้ประเทศเทา่กบัร้อยละ 64.9 

เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 4.0 

การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทยยงัคงคาดการณ์ว่าในปี 2557 จะมีนกัท่องเท่ียวต่างชาตเิดนิทางเข้ามาในประเทศไทยกวา่ 28 

ล้านคน เพิ่มขึน้จากปี 2556 ในอตัราร้อยละ 5 ผ่านหลายกลยุทธ์ ซ่ืงรวมถงึการกระจายประเทศแหล่งท่ีมาของนกัทอ่งเท่ียว การเป็น

ศนูย์กลางการเช่ือมตอ่ของภมูิภาคไปยงัหลายจงัหวดัในประเทศมากย่ิงขึน้ ความพยายามท่ีจะลดความแออดัในสถานท่ีซึง่เป็นท่ีนิยม 

และการใช้กลยุทธ์ท่ีเป็นแบบเฉพาะเจาะจง เช่น การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) นอกจากนี ้ การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทยยงัมี

แผนท่ีจะเพิ่มสดัส่วนของนกัทอ่งเท่ียวระดบักลางถงึระดบับนจากประเทศท่ีกําลงัพฒันา เช่น ประเทศในทวีป ยุโรปตะวนัออก แอฟริกา 

และตะวนัออกกลาง พร้อมกบัการขยายธุรกิจในตลาดหลกั ในขณะเดียวกนั รัฐบาลไทยยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะสนบัสนนุภาคธุรกิจทอ่งเท่ียว

ผ่านการสนบัสนนุทางด้านการเงิน โครงสร้างพืน้ฐานท่าอากาศยาน สนธิสญัญาการยกเว้นวีซ่ากบับางประเทศ และการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนัทางด้านราคา การร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในภาคเอกชนของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และสายการ

บนิราคาประหยดั จะส่งผลให้อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ซึง่มีสดัส่วนทัง้ทางตรงและทางอ้อมคดิเป็นกว่าร้อยละ 16 ของผลิตภณัฑ์มวล

รวมในประเทศ เตบิโตได้ตอ่ไป 

 

  2555 2556 

จํานวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาต ิ(ล้านคน) 22.3 26.7 

อตัราการเปล่ียนแปลง (%) 16.8 19.9 

อตัราการเข้าพกัโรงแรม (ร้อยละ) 60.9 64.9 
ที่มา: การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย และธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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คู่แข่งและสถานภาพในการแข่งขัน (ธุรกิจโรงแรม) 

• ในเขตกรุงเทพฯ: โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  เป็นโรงแรมจบักลุ่มลกูค้าท่ีเน้นการ

พกัผ่อน โดยมีผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนักบับริษัท ได้แก่  The Peninsula Hotel,  Shangri-La,  Royal 

Orchid Sheraton และ Millenium Hilton  ซึง่เม่ือเปรียบเทียบรายได้เฉล่ียตอ่ห้องในปี 2556 เทียบกบัคู่แข่งในกลุ่ม

แล้วอยู่อนัดบักลางของกลุ่ม  สําหรับโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพฯ มีคูแ่ข่งท่ีเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวเปิดใหม่หรือมีการ

ปรับมาตรฐานโรงแรมเดมิให้มีมาตรฐานสงูขึน้หลายแหง่ การแข่งขนัจึงมีสงูขึน้ ลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ลกูค้ากลุ่ม

บริษัทและนกัธุรกิจ ซึง่โรงแรม โฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพฯ มีความได้เปรียบคูแ่ข่งในด้านการให้บริการท่ีเป็นเลิศ การ

บํารุงรักษาสถานท่ีและเคร่ืองใช้ตา่งๆ ให้มีความหรูหรา นอกจากนี ้ยงัได้เปรียบในด้านท่ีตัง้ของโรงแรม และการว่าจ้าง

ผู้บริหารโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลเข้ามาบริหารโรงแรม  ส่วนโรงแรมเดอะ เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพฯ 

เป็นโรงแรมท่ีเปิดใหม่ในปี 2554 เป็นโรงแรมท่ีมีกลุ่มลกูค้าเป็นนกัธุรกิจ และกลุ่มบริษัท โดยทัง้โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ 

กรุงเทพฯ และ โรงแรมเดอะ เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพฯ ตา่งก็มีฐานลูกค้าของตวัเองเป็นหลกั 

• ในเขตพทัยา: โรงแรมพทัยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรมจบักลุ่มลกูค้าท่ีเน้นการพกัผ่อนและจดัเป็นหนึง่

ในผู้ นําตลาดโรงแรมระดบัชัน้นําในกลุ่มโรงแรมระดบัท่ีมีเครือข่ายสากลในพทัยา ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียง

กนักบับริษัทได้แก่ Dusit Resort, Amari Orchid, Holiday Inn และ Sheraton  

• ในเขตหวัหนิ:  โรงแรมอนนัตรา หวัหนิ รีสอร์ท แอนด์ สปา จดัอยู่ในโรงแรมชัน้นําประเภทท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น

เฉพาะตวัและเป็นโรงแรมท่ีเน้นกลุ่มลกูค้าระดบับน  ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนักบับริษัท ได้แก่ Hilton, 

Sofitel, Sheraton และ Hyatt  

• ในเขตภเูก็ต: โรงแรม เจดบับลิว แมริออท ภเูก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรมจบักลุ่มลกูค้าท่ีเน้นการพกัผ่อนและ

จดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมท่ีมีเครือข่ายสากล โดยมีผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั ได้แก่ Laguna Beach, Le 

Meridian, Westin Siray Bay และ Dusit Laguna ขณะท่ีโรงแรม อนนัตรา ภเูก็ต วลิล่าส์ ถือเป็น Flagship ของเครือ

อนนัตรา มีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั ให้บริการห้องพกัพร้อมสระวา่ยนํา้ส่วนตวั และเน้นกลุ่มลกูค้าระดบับน โดยมี

ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั ได้แก่ Banyan Tree, Tri Sara, Sala Phuket, Phuket Pavillions และ 

Aleenta ประกอบกบัเม่ือเดือนมกราคม ปี 2557 มีการเปิดให้ดําเนินการ อนนัตรา ภเูก็ต ลายนั ซึง่เป็นโรงแรมท่ีบริษัท

เป็นเจ้าของเองแหง่ท่ีสองในภเูก็ต แสดงให้เหน็ถงึความเป็นผู้ นําผู้ประกอบการโรงแรมในภเูก็ต ท่ีให้บริการโรงแรมถงึ 

3 แหง่ 

  นกัทอ่งเท่ียวต่างชาต ิ

  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 19.09 +19.8% 

2555 22.30 +16.8% 

2556 26.73 +19.9% 

ที่มา: การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย    
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• ในเขตสมยุ: อนนัตรา บอ่ผดุ รีสอร์ท แอนด์ สปา  จดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมชัน้นําซึง่มีเอกลกัษณ์ของตนเอง โดย

ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนัได้แก่ Hansar, Amari, Nora Beach, Bandara ขณะท่ีโฟร์ซีซัน่ส์ เกาะสมยุ

จดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมท่ีมีเครือข่ายสากล โดยผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั ได้แก่ Banyan Tree, W Retreat, 

Napasai, Six Senses, Renaissance, Chaweng Regent, Central Grand, Amari Plam Reef  โดยโรงแรมในเครือ

ของบริษัททัง้สองแหง่มีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องในปี 2556 จดัอยู่อนัดบัผู้ นําตลาด ประกอบกบัในปลายปี 2553 มีการเปิด

ให้ดําเนินการ อนนัตรา ลาวาณา รีสอร์ท แอนด์ สปา ท่ีเกาะสมยุ ซึง่บริษัทรับจ้างบริหารจดัการ เทา่กบัเป็นการตอก

ยํา้ความเป็นผู้ นําผู้ประกอบการโรงแรมในเกาะสมยุ ท่ีให้บริการโรงแรมถงึ 3 แหง่ 

• ในเขตเชียงใหม่: โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ เชียงใหม่ เป็นโรงแรมชัน้นําท่ีจดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดบั High-end โดย

ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั ได้แก่ Dhara Dhevi และ Dusit D2 โดยในปี 2556 โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ 

เชียงใหม่ มีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องเป็นผู้ นําของกลุ่มผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนั ประกอบกบัในปลายปี 2556 

บริษัทได้เข้ารับจ้างบริหารจดัการโรงแรมเพิ่มอีกหนึง่แหง่ ช่ือ อนนัตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นการแสดงให้

เหน็ถงึความเช่ียวชาญของบริษัทในการประกอบกิจการโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงจนเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

• ในเขตเชียงราย: โรงแรมอนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา รีสอร์ท แอนด์ สปา มีผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั 

ได้แก่ Dusit Island, Imperial, Katilya และ Le Meridien  โดยในปี 2556 โรงแรมอนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา รีสอร์ท 

แอนด์ สปา มีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องสงูสดุเป็นอนัดบั 1 ของกลุ่ม นอกจากนี ้บริษัทยงัมีโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ เต้นท์แคมป์ ท่ี

จดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง เน่ืองจากเป็นเอค็ซ์คลูซิฟ รีสอร์ทท่ีโดดเดน่เร่ืองความเป็นพืน้บ้านแหง่

ป่าเมืองเหนือท่ีให้บริการท่ีพกัเพียง 15 เต้นท์ จงึทําให้ไม่มีคูแ่ข่งโดยตรง 

• ประเทศออสเตรเลีย: อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวในประเทศออสเตรเลีย จดัว่าเป็นอตุสาหกรรมท่ีสําคญัของประเทศ 

ในปี 2556 มีจํานวนนกัทอ่งเท่ียวเดินทางมายงัประเทศออสเตรเลีย จํานวน 6.5 ล้านคน โดยเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าคดิ

เป็นร้อยละ 5.5 ประเทศท่ีสําคญัได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ องักฤษ อเมริกา สิงค์โปร์ และจีน  นอกจากนี ้ ยงัมีการ

คาดการณ์ว่าจะมีนกัทอ่งเท่ียวต่างชาตเิดินทางเข้ามาในประเทศออสเตรเลียถงึ 7 ล้านคนในปี 2557 เพิ่มขึน้จากปี 

2556 ในอตัราร้อยละ 8 และจะเกินกว่า 9 ล้านคนในอีก 10 ปีข้างหน้า เพิ่มขึน้จากปี 2556 ถงึร้อยละ 40 โดยส่วน

ใหญ่คาดว่าจะมาจากนกัทอ่งเท่ียวประเทศจีน นิวซีแลนด์ อเมริกา องักฤษ และอินเดีย ตามลําดบั (ท่ีมา : Tourism 

Research Australia)  

คูแ่ข่งท่ีสําคญัในประเทศออสเตรเลียคือ กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ ไอเฮทจี และ มนัตรา  

กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ มีแบรนด์ภายใต้การบริหาร คือ โซฟิเทล, พลูแมน, เอ็มแกลเลอล่ี, โนโวเทล, เมอเคียว, ไอบสิ, ออลซีซัน่ 

และอีแทป ภายหลงั แอคคอร์ได้รวมกิจการกบักลุ่มโรงแรมมาร์แวค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ทในปี 2554 ทําให้แอคคอร์มีจํานวนโรงแรมใน

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพิ่มขึน้ ปัจจบุนัจดัวา่มีส่วนแบง่ทางการตลาดเป็นอนัดบัหนึง่ 

กลุ่มโรงแรมไอเฮชจี มีแบรนด์ภายใต้การบริหาร คือ อินเตอร์คอนดเินนตลั, คราวน์พลาซ่า, ฮอลลิเดย์ อินน์, ฮอลลิเดย์ อินน์ 

เอ็กเพรส และสเตย์บริด สวีท  

กลุม่โรงแรมมนัตรา มีแบรนด์ภายใต้การบริหาร คือ เปปเปอร์, มนัตรา และเบรคฟรี 

กลยุทธ์ทางการตลาด (ธุรกิจโรงแรม) 

บริษัทมีระบบการขายในลกัษณะการรวมศนูย์ด้านการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมข้อมลูของลกูค้าและโรงแรมใน

เครือไว้ท่ีส่วนกลาง เพ่ือจะนําไปใช้ในการขยายตลาดและส่งเสริมการขาย (Decentralization) ซึง่เป็นการกระจายข้อมลูท่ีมีให้เกิด

ประโยชน์ในการเสริมสร้างเครือข่ายในการขายให้กว้างขวางและรวดเร็วขึน้ โดยบริษัทมีกลยุทธ์การตลาดและการขาย ดงันี ้

1. เน้นการให้บริการท่ีคุ้มค่าเหมาะสมกบัราคาขาย และสร้างความประทบัใจในการให้บริการการขายร่วมกบับริษัทนํา

เท่ียว สายการบนิ และองค์กรอ่ืนๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า บริษัทบตัรเครดติ และบตัรเครดติธนาคาร เป็นต้น เพ่ือเพิ่ม

จํานวนลกูค้า 
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2. เน้นการขยายฐานลกูค้าไปยงัแหล่งตลาดท่ียงัไมไ่ด้รับการส่งเสริมการขายมากนกั สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีทัง้ตลาดใน

ภมูิภาค เช่น จีน อินเดีย และเกาหลี และตลาดสําคญัอ่ืนๆ ในเอเชียและยโุรป ตลอดจนพฒันาการขายตรงเพ่ือให้

เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มขึน้ 

3. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าเดิมเพ่ือให้เกิดความประทบัใจและกลบัมาใช้บริการอีก โดยปรับปรุงและแจ้งข้อมลู

ล่าสดุให้ลกูค้าทราบเก่ียวกบับริการหรือโปรแกรมตา่งๆของโรงแรมตลอดเสมอ เพ่ือให้ลกูค้าสามารถเลือกบริการท่ี

เหมาะกบัความต้องการของตนเองได้  

4. ประชาสมัพนัธ์การให้ความสะดวกในการให้บริการสํารองห้องพกัผ่านศนูย์กลางสํารองห้องพกัในกรุงเทพฯ และ

สํานกังานตวัแทนขายและสํารองห้องพกัในตา่งประเทศ เช่น สิงคโปร์ องักฤษ มลัดีฟส์ และอาบดูาบี เป็นต้น ซึง่

สามารถสํารองห้องพกัโรงแรมในเครือได้ทกุแหง่ 

5. พฒันาระบบสํารองห้องพกัทางอินเตอร์เน็ทซึง่เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพการเตบิโตสงู โดยสามารถสํารองห้องพกัผ่าน

เวบ็ไซต์ www.anantara.com หรือสํารองห้องพกัโดยช่องทางการตลาดร่วมกบัพนัธมิตรในธุรกิจทอ่งเท่ียวในระดบั

สากล ได้แก่ Global Hotel Alliance, Small Luxury Hotel of the World, Virtuoso, Kiwi Collection และ The 

Leading Small Hotels of the World  

6. ประชาสมัพนัธ์แบรนด์ของบริษัท ผ่านการเปิดให้บริการโรงแรมท่ีบริษัท รับจ้างบริหารในประเทศใหม่ๆ ท่ีมีอตัราการ

เตบิโตของนกัทอ่งเท่ียวสงู เช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย เป็นต้น 

บริษัทใช้รูปแบบในการบริหารธรุกิจในกลุ่มโรงแรมหลายรูปแบบ คือ การบริหารงานด้วยตนเอง  การบริหารงานภายใต้เคร่ืองหมาย

ทางการค้า และการบริหารงานแบบร่วมลงทนุ โดยมีปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณาเลือกวธีิการบริหารโรงแรมดงันี ้ 

1. การบริหารงานด้วยตนเองและใช้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง    

เน่ืองจากบริษัทมีแบรนด์ อนนัตรา ซึง่เป็นแบรนด์ของตนเอง ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณา ถงึขนาดของโรงแรม แหล่งท่ีตัง้ 

ภาวะการแข่งขนั ประสบการณ์การดําเนินธุรกิจในตลาดนัน้แล้วเห็นว่าบริษัทสามารถบริหารงานเองได้ก็จะบริหารงานโดยใช้แบรนด์ของ

ตนเอง ซึง่ช่วยลดต้นทนุในการดําเนินงาน ในส่วนของคา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการ เพราะใช้แบรนด์ของตนเอง   นอกจากนี ้บริษัทยงั

รับจ้างบริหารงานให้กบัเจ้าของโรงแรมอ่ืน ภายใต้แบรนด์อนนัตรา อวานี และโอ๊คส์ ซึง่ ณ สิน้ปี 2556 มีโรงแรมท่ีบริษัทบริหารงานเปิด

ให้บริการแล้วทัง้สิน้ 24 แหง่ จากทัง้หมด 46 แหง่ท่ีบริษัทได้ลงนามในสญัญาจ้างบริหารงานแล้ว โดยโรงแรมท่ีเหลือ 22 แหง่ อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง ซึง่คาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการได้ในปี 2557-2560  

2. การบริหารงานด้วยตนเองโดยใช้เคร่ืองหมายการค้าอ่ืน    

บริษัทจะพิจารณาบริหารงานด้วยตนเอง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอ่ืน เน่ืองจากเหตผุลทางการตลาดและโอกาสท่ีจะได้รับ

ผลตอบแทนเพิ่มขึน้มีมากกว่าต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ ดงัจะเหน็ได้จาก บริหารงานด้วยตนเองภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “แมริออท” (Franchise) 

ท่ีพทัยา ซึง่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ กล่าวคือ มีจํานวนห้องพกั 298 ห้อง ซึง่จําเป็นต้องมีศนูย์การรับจองห้องพกัท่ีมีประสิทธิภาพและได้

มาตรฐานสากล โดยท่ีการบริหารงานภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอ่ืนแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายแฟรนไชส์ แตผ่ลตอบแทนท่ีได้รับนัน้คุ้มค่าทัง้ใน

ด้านของอตัราการเข้าพกัและอตัราค่าห้องพกั ดงัจะเห็นได้จากผลการดําเนินงานในระยะเวลากวา่สิบปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแบรนด์แมริ

ออทเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากลและมีศนูย์การรับจองห้องพกัของกลุ่มแมริออทซึง่มีเครือข่ายครอบคลมุทัว่โลก 

3. การหาผู้ ร่วมทนุและการว่าจ้างให้ผู้ อ่ืนบริหารงาน 

ในกรณีท่ีบริษัทขาดประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรมในบางพืน้ท่ี แตบ่ริษัทเล็งเหน็ถงึศกัยภาพการเตบิโตของตลาด 

และโอกาสทางธุรกิจ บริษัทอาจหาผู้ ร่วมทนุซึง่มีประสบการณ์ เช่น การร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 ในกลุ่มโรงแรมท่ีมลัดีฟส์และ

แอฟริกา หรือการวา่จ้างกลุม่โรงแรมท่ีมีช่ือเสียงและความสามารถในการบริหารงานในระดบัสากล มาเป็นผู้บริหารงานสําหรับโครงการ

นัน้ๆ ดงัเช่น บริหารงานโดยโฟร์ซีซัน่ส์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “โฟร์ซีซัน่ส์” บริหารงานโดยกลุ่มแมริออทโฮเทล ภายใต้เคร่ืองหมาย
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การค้า “เจดบับลิวแมริออท” บริหารงานโดยสตาร์วดู ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เซน็ต์ รีจิส” ภายใต้สญัญาบริหารงาน โดยจะคดิ

คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการเป็นร้อยละคงท่ีของรายได้รวม และร้อยละคงท่ีของรายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานของ

โรงแรม  

ลักษณะของลูกค้า ลกูค้าของธุรกิจโรงแรม มีทัง้ลกูค้าท่ีเป็นคนไทยและตา่งชาต ิซึง่แบง่ได้ เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ  

1. กลุ่มลกูค้าท่ีจองผ่านบริษัททอ่งเท่ียวทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เป็นท่ีรับจองห้องพกัจากลกูค้า แล้วบริษัททอ่งเท่ียว

จะส่งลกูค้าให้โรงแรม โดยจํานวนห้องพกัท่ีขายผ่านบริษัททอ่งเท่ียวจะมีปริมาณสงูและถือเป็นลกูค้ากลุ่มใหญ่ของ

บริษัท 

2. กลุ่มนกัทอ่งเท่ียวทัว่ไป เป็นลูกค้าท่ีตดิตอ่เข้าพกัท่ีโรงแรมด้วยตนเอง  

3.  กลุ่มลูกค้าท่ีมาจัดประชุมและสัมมนาเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีเข้าพักโรงแรมเพ่ือวตัถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา ลูกค้า

ประเภทนีจ้ะก่อให้เกิดรายได้อ่ืนๆ นอกเหนือจากห้องพกั  

ลกูค้าส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นลกูค้าท่ีตดิตอ่ผ่านมาทางบริษัทท่องเท่ียวทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ จงึมีความ

หลากหลาย และไม่มีลกูค้ารายใหญ่ท่ีมีสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 30 สําหรับลกูค้าภายในประเทศท่ีเป็นบริษัทเอกชน องค์กรภาครัฐต่างๆ 

ท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีกบับริษัท มีการมาใช้บริการอย่างสม่ําเสมอ และจากโครงการไทยเท่ียวไทยของรัฐบาลส่งผลให้กลุ่มลกูค้า

ภายในประเทศเพิ่มสงูขึน้   

สดัส่วนของลกูค้าท่ีเข้าพกัแบง่ตามทวีป  มีรายละเอียด ดงันี ้  

ประเทศ/ทวีป 2554 2555 2556 

ประเทศไทย 14% 12% 9% 

เอเชียตะวนัออก 27% 31% 35% 

เอเชียใต้ 3% 3% 3% 

ตะวนัออกกลาง 8% 7% 9% 

ยโุรป 31% 30% 29% 

อเมริกา 11% 10% 9% 

หมู่เกาะทางแปซฟิิก 5% 5% 5% 

อ่ืน ๆ 1% 2% 1% 

รวม 100% 100% 100% 

  

สดัส่วนของลกูค้าแยกตามรายประเทศ 5 อนัดบัแรก ดงันี ้ 

ลําดับท่ี ประเทศ 2554 2555 2556 

1 จีน 6% 7% 10% 

2 ไทย 14% 12% 9% 

3 อเมริกา 9% 8% 7% 

4 เยอรมนั 7% 6% 6% 

5 องักฤษ 6% 6% 6% 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ธุรกิจโรงแรม)   แบง่ออกเป็น 4 ประเภท คือ  

1. นกัทอ่งเท่ียวเพ่ือการพกัผ่อน  

2. นกัธุรกิจ  

3. กลุ่มการประชมุ การจดัแสดงสินค้าและสมัมนาในภาครัฐและเอกชน  

4. กลุ่มนกัธุรกิจและนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางผ่าน  
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ทัง้นีส้ดัส่วนของกลุ่มลกูค้าจะแตกต่างกนัไปตามท่ีตัง้และนโยบายของแตล่ะโรงแรม  

นโยบายด้านราคา (ธุรกิจโรงแรม)   

ธุรกิจโรงแรมในภมูิภาคนีไ้ด้รับผลกระทบจากฤดกูาลคอ่นข้างสงู จํานวนลกูค้าจะเข้าพกัน้อยในช่วงฤดฝูน ตัง้แตเ่ดือนมิถุนายน

ถงึเดือนตลุาคม ลูกค้าในประเทศจะเข้าพกัในช่วงเดือนเมษายนถงึเดือนพฤษภาคม ส่วนลูกค้าจากต่างประเทศจะมาใช้บริการระหว่างเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ซึง่ปัจจยัของช่วงฤดกูาลมีผลตอ่การกําหนดราคา อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมในเครือ Oaks ท่ีประเทศออสเตรเลีย

นัน้ ได้รับผลกระทบจากฤดกูาลท่ีตํ่ากว่า เน่ืองจากฐานลกูค้าส่วนใหญ่ คือ นกัธุรกิจและนกัทอ่งเท่ียวภายในประเทศ ดงันัน้ ในการกําหนด

ราคาของธุรกิจโรงแรม จะคํานงึถงึปัจจยัของช่วงฤดกูาล ต้นทนุการดําเนินงานของโรงแรมท่ีเป็นพืน้ฐานการปรับราคา ตลอดจนราคาตลาด

ของคูแ่ข่งขนัในระหว่างโรงแรมระดบัเดียวกนั อย่างไรก็ตามในช่วงท่ีมิใช่ฤดกูารทอ่งเท่ียวหรือมีนกัทอ่งเท่ียวไม่มาก โรงแรมใช้กลยุทธ์ในการ

ส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาในช่วงพิเศษ เสนอโปรแกรมขายร่วมกบัโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ การให้บริการพิเศษโดยไม่คิด

มลูคา่เพ่ิม ร่วมส่งเสริมการขายกบับริษัทบตัรเครดติ และบตัรเครดิตธนาคาร เป็นต้น 

บริษัทมีความสามารถในการแข่งขนัท่ีสําคญัคือ 

1. มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน  

2. มีแบรนด์ของตวัเองท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล 

3. มีการให้บริการท่ีดีและมีคณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม 

4. มีโรงแรมในเครือ ซึง่ตัง้อยู่ในแหล่งทอ่งเท่ียวท่ีสําคญัของประเทศ และมีระบบสํารองห้องพกัท่ีทนัสมยัและรวดเร็ว 

5. มีหุ้นส่วนทางธุรกิจระดบันานาชาติ ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุ่มแมริออท โฟร์ซีซัน่ส์  และ

สตาร์วดู 

6. การสร้างมาตรฐานและความมีเอกลกัษณ์ (Uniqueness) ท่ีสําคญั โดยเฉพาะโรงแรมในเครืออนนัตรา ซึง่ทําให้บริษัท

สามารถใช้แบรนด์ในธุรกิจบริหารจดัการโรงแรมซึง่สามารถขยายฐานลกูค้าและอตัราการทํากําไรให้กบับริษัท 

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย (ธุรกิจโรงแรม)  ช่องทางการจดัจําหน่ายแบง่ได้ 3 ทางคือ  

1.  การขายโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายของบริษัทคดิเป็นร้อยละ 45.3 ของรายได้ท่ีมาจากช่องทางจําหน่ายทัง้หมด เจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายขายของบริษัทจะเสนอสินค้าให้ลกูค้าโดยตรงหรือตวัแทนขายและกลุ่มลกูค้าจดัประชมุและสมัมนาทัง้ภายในและ

ตา่งประเทศ  

2.   ขายผ่านตวัแทนจําหน่ายหรือบริษัททอ่งเท่ียว (Tour/Travel Agent) ในตา่งประเทศ คดิเป็นร้อยละ 53.4 ของรายได้

ท่ีมาจากช่องทางจําหน่ายทัง้หมด Tour/Travel Agent จะทําหน้าท่ีลกัษณะเดียวกบัคนกลางในการจดัจําหน่ายห้องพกั

ให้กบับริษัท โดย Tour/Travel Agent ของบริษัท จะมีอยู่ทัง้ในเอเชีย ออสเตรเลีย ยโุรป และสหรัฐอเมริกา และทําธุรกิจ

ประเภทรับจองห้องพกัและขายตัว๋เคร่ืองบนิและอํานวยความสะดวกในการเดินทางให้กบัผู้ ใช้บริการโดยอาจเสนอขาย

ตัว๋เคร่ืองบนิพร้อมห้องพกัในลกัษณะ Package ด้วย โดยคณุสมบตัิของตวัแทนจําหน่ายหรือบริษัททอ่งเท่ียว ท่ีโรงแรม

เสนอราคาห้องพกัพิเศษเพ่ือจําหน่าย ได้แก่ มีเครือข่ายท่ีกว้างขวาง  มีประวตัแิละช่ือเสียงท่ีดี และมีประสบการณ์ใน

การดําเนินงานมานาน และสามารถทํายอดขายได้สงู  

3. อ่ืนๆ คดิเป็นร้อยละ 1.3 ของรายได้ท่ีมาจากช่องทางจําหน่ายทัง้หมด ได้แก่ (1) การ Walk In ของกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว

ทัว่ไป และ (2) พนกังานรับจองห้องพกัจากกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวทัว่ไปซึง่รู้จกัโรงแรมผ่านส่ือตา่งๆ เพ่ือนฝงูหรือกลุ่มลกูค้า

เดมิ ทัง้นี ้(1) และ (2) เป็นลกูค้าคนละกลุ่ม โดยลกูค้า Walk in คือลกูค้าท่ีไม่ได้จองห้องพกัมาก่อน ทัง้นีห้ากลูกค้าจอง

ห้องพกัผ่าน Internet บริษัทจะไม่นบัลกูค้านัน้เป็นลกูค้าประเภท Walk in 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจโรงแรมมีปริมาณการใช้นํา้ตอ่วนัเป็นจํานวนมาก ซึง่นํา้เสียของโรงแรมได้ผ่านกรรมวธีิทางชีวเคมี โดยผ่านถงัแซต แล้ว

จงึปล่อยนํา้ทิง้ลงสู่ระบบกําจดันํา้เสีย ท่ีผ่านมาบริษัทและบริษัทในเครือ ไม่เคยก่อปัญหาทางด้านมลภาวะหรือปัญหาใดๆ เก่ียวกบั

สิ่งแวดล้อม อีกทัง้ยงัมีมาตรการท่ีเข้มงวดเพ่ือรักษาระดบัมาตรฐานการควบคมุของเสีย สําหรับหน่วยงานท่ีควบคมุเก่ียวกบั
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สิ่งแวดล้อมจะอยู่ภายใต้การควบคมุของเทศบาลเมืองแตล่ะแหง่ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโรงแรม เช่น กรุงเทพฯมหานคร พทัยา และหวัหิน โดย

เทศบาลเมืองแตล่ะแหง่จะนํานํา้ดงักล่าวไปบําบดัอีกครัง้หนึง่ก่อนปล่อยลงทะเลหรือแม่นํา้ สําหรับรายละเอียดเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

สามารถดไูด้จากหวัข้อ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม หน้า ส่วนท่ี 2 หน้า 99 

โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ  

ความสําเร็จจากการเข้าร่วมทนุกบักลุ่มแมริออท ในการพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันสว่นเวลา ภเูก็ต เวเคชัน่คลบันัน้ 

ช่วยให้บริษัทสามารถพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลาภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองเป็นครัง้แรก คือ   อนนัตรา เวเคชัน่ คลบั 

โดยบริษัทได้เร่ิมพฒันาโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบัแหง่แรกท่ีบอ่ผุด เกาะสมยุ เป็นผลให้บริษัทมีห้องพกัของโครงการเพ่ือรองรับ

การขายสิทธิในการเข้าพกัอาศยัตัง้แตป่ลายปี 2553 โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีห้องพกัและวลิล่าของโครงการอนนัตรา 

เวเคชัน่ คลบั ทัง้สิน้ 106 ห้อง อยู่ท่ีเกาะ สมยุ, ภเูก็ต, ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์, บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย, ซานย่า ประเทศจีน 

และ กรุงเทพฯฯ 

 สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ)  

  ปัจจบุนั จํานวนคูแ่ข่งท่ีดําเนินธุรกิจโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลายงัมีจํานวนไม่มากนกั เน่ืองจากต้องอาศยัแบรนด์ท่ี

เป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับ อีกทัง้ยงัต้องอาศยัเครือข่ายและจํานวนห้องพกั สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพร้อมรองรับนกัทอ่งเท่ียวทัง้

ในและตา่งประเทศ โดยคูแ่ข่งสําคญัของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั ได้แก่ กลุ่มโรงแรมชัน้นําระดบัโลก เช่น กลุ่มแมริออท เป็นต้น 

 นโยบายราคา (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ)  

  โครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั เน้นจบักลุ่มลกูค้าตลาดบน ซึง่แตกตา่งจากคูแ่ข่งในตลาดในปัจจบุนั จงึไม่มีความเส่ียง

ทางการแข่งทางด้านราคา 

  การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

 บริษัทได้จดัตัง้สํานกังานขายของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบัจํานวนหกแหง่ ในกรุงเทพฯ ภเูก็ต สมยุ บาหลี ประเทศ

อินโดนีเซีย ซานย่า และ เซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน อีกทัง้บริษัทยงัได้จดัตัง้ Call Center เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าของโครงการท่ีประเทศฮ่องกง

อีกด้วย  

  กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

  กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั อยู่ในภมูิภาคเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ดงัจะเหน็ได้จากข้อมลูลกูค้า

จําแนกรายประเทศดงัตอ่ไปนี ้

ประเทศ 2555 2556 
จีน 9% 39% 
ไทย 22% 11% 
สิงคโปร์ 19% 11% 
ฮ่องกง 12% 10% 
มาเลเซีย 11% 7% 
ออสเตรเลีย 4% 3% 
ญ่ีปุ่ น 3% 2% 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2% 1% 
อ่ืน ๆ 18% 16% 
รวม 100% 100% 

  การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

 เน่ืองจากบริษัทมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพฒันาโรงแรมและอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจงึเป็นผู้พฒันาห้องพกั

และวลิล่าเพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้า โดยห้องพกัในโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั ส่วนใหญ่ จะอยู่ตดิกบัโรงแรมท่ีบริษัท
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เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ รับจ้างบริหาร ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจดัการห้องพกัได้มีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทนุในการ

ดําเนินงาน 

 

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

ลักษณะธุรกิจ (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทเป็นการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายควบคูไ่ปกบัการดําเนินกิจการโรงแรมใน

พืน้ท่ีเดียวกนั โดยบริษัทได้พฒันาโครงการแหง่แรกท่ีเกาะสมยุ ช่ือโครงการดเิอสเตท สมยุ ตัง้อยู่ตดิกบัโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ เกาะสมยุ โดย

โครงการดงักล่าวมีบ้านพกัตากอากาศจํานวน 14 หลงั และพฒันาโครงการท่ีสอง คือ โครงการ เซน็ต์ รีจิส เรสซเิดนส์ ในกรุงเทพฯ ซึง่

เป็นโครงการคอนโดมิเนียมจํานวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกบัโรงแรมภายใต้การบริหารงานโดย   แบรนด์ เซน็ต์ รีจิส  

สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

  ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยัมีสัญญาณการเคล่ือนตวัอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระดบับน 

รวมถึงการพฒันาแบรนด์และท่ีพกัอาศยั โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถสร้างยอดขายได้อย่างต่อเน่ือง

และผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ตา่งจดักิจกรรมการขายในช่วงโครงการเร่ิมก่อสร้างในเฟสแรก ซึง่โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือพกัอาศยั

ของเราจดัเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระดบับนในลําดบัต้นๆ เซน็ต์ รีจิส จดัเป็นโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์แบบ Mixedz Use ท่ี

มีทัง้โรงแรมและห้องชดุเพ่ือพกัอาศยั พร้อมบริการแบบโรงแรมให้แก่ผู้พกัอาศยั โดยสามารถใช้งานในส่วนพืน้ท่ีอํานวยความสะดวก

ตา่งๆ ในโรงแรมได้ ซึง่ต่างจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์อ่ืนๆ หากมองในแง่ศกัยภาพการแข่งขนั เซน็ต์ รีจิส นบัว่ามีความโดดเดน่ใน

ด้านการให้บริการแบบครบวงจร และการเป็นตกึเดียวท่ีมีทัง้ส่วนของโรงแรมและท่ีพกัอาศยั แบรนด์ท่ีจดัเป็นคู่แข่งหลกัของเซ็นต์ รีจิส 

ได้แก่ The Ritz-Carlton Residence ซึง่เป็นตกึท่ีรวมโรงแรม Edition เข้าไว้กบัส่วนพกัอาศยั โครงการมีจํานวน 80 ชัน้ ซึง่คาดว่าจะมี

แผนพัฒนาโครงการในอีก 4-7 ปี โครงการสุโขทยั เรสซิเดนซ์ ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์คู่แข่งสําคญัในตลาด ซึ่งปัจจุบนักําลังพัฒนา

โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือพกัอาศยัอยู่ในทําเลท่ีห่างจากโรงแรมไปเพียงไม่ก่ีก้าวเท่านัน้ โครงการดงักล่าวจดัเป็นคู่แข่งของเซ็นต์ รี

จิสท่ีมีความใกล้เคียงกนัท่ีสุด ด้วยจํานวนห้องท่ีมีมากกว่าแต่มีขนาดห้องท่ีเล็กกว่า นอกจากนีย้ังมีโครงการ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ 

บนถนนวิทยุท่ีขณะนีเ้ปิดให้บริการแล้วภายใต้สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปีเช่นกัน อย่างไรก็ดี โครงการนีไ้ม่มีส่วนพืน้ท่ีโรงแรม มี

เพียงแตส่่วนของท่ีพกัอาศยัและเซอร์วสิอพาร์ทเมนท์ และโครงการสุดท้าย ได้แก่ โครงการ 185 ราชดําริ โดย ไรมอน แลนด์ ซึง่กําลงั

ดําเนินการก่อสร้างบนถนนเดียวกนั แตเ่ป็นลกัษณะคอนโดมิเนียมซึง่ไม่ได้ให้บริการในส่วนของโรงแรม 

  กลยุทธ์ทางการตลาด (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

  กลุ่มลกูค้าของเซน็ต์ รีจิส ให้ความสนใจในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท เน่ืองจากมีความเช่ือมัน่ในแบรนด์ ซึง่มี

ช่ือเสียงในระดบันานาชาต ิ ควบคูไ่ปกบัแผนการประชาสมัพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยตรงทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ การมีเครือข่ายท่ีแข็งแกร่งของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  การมีเครือข่ายท่ีแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ และจากการบอกตอ่ 

  นโยบายราคา (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

  เน่ืองจากเซน็ต์ รีจิส ได้ขายห้องชดุภายใต้สญัญาเช่าระยะเวลา 30 ปี ดงันัน้กลยุทธ์ในการตัง้ราคาจึงได้รวมการคิดส่วนลด

เม่ือเทียบกบัราคาอสงัหาริมทรัพย์แบบครอบครองกรรมสิทธ์ิในบริเวณท่ีใกล้เคียงกนั ทัง้นี ้คณุค่าของแบรนด์ ทําเลท่ียอดเย่ียม ดีไซน์

ท่ีสวยงาม การออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยท่ีลงตวั การก่อสร้างท่ีมีคณุภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกในส่วนของโรงแรม จํานวนอสงัหาริมทรัพย์

ท่ีพอเหมาะ มีส่วนสนบัสนนุยอดขายของเซ็นต์ รีจิส เม่ือเปรียบเทียบกับคอนโดมีเนียมระดบัเอ ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง ท่ีไม่มีในส่วน

ของแบรนด์และสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงแรม มีราคาขายอยู่ท่ีตารางเมตรละ 220,000-280,000 บาท  
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  กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

  กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของเซน็ต์ รีจิส คือ กลุ่มผู้ มีรายได้สงูและครอบครัวท่ีต้องการสมัผสัประสบการณ์การอยู่อาศยัท่ีดีท่ีสดุ

ในทําเลใจกลางกรุงเทพฯ  บริษัทไม่มุ่งเน้นกลุ่มนกัลงทนุหรือกลุ่มผู้ ซือ้เพ่ือเก็งกําไรเน่ืองจากโครงการนีถู้กพฒันามาเพ่ือสนุทรียภาพ

การอยู่อาศยัและการมีความสขุในการใช้ชีวติอย่างแท้จริง ปัจจุบนักลุ่มลกูค้าชาวไทยและฮ่องกงมีจํานวนมากกว่าคร่ึงหนึง่ เม่ือ

เปรียบเทียบกบัฐานกลุ่มลกูค้าทัง้หมด กลุ่มลกูค้าอ่ืนๆ ได้แก่ กลุ่มลกูค้าจากภมูิภาคเอเซียแปซฟิิค  อาท ิไต้หวนั สิงคโปร์ อินเดีย และ

จากทวีปยโุรป และออสเตรเลีย 

 

ธุรกิจศูนย์การค้า  

ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจศูนย์การค้า) 

ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา 

ศนูย์การค้ารอยลั การ์เด้น พลาซา่ พทัยา ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท รอยลั การ์เด้น พลาซา่ จํากดั ซึง่บริษัทถือหุ้นอยู่

ร้อยละ 100 ดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์เป็นอาคารขนาด 4 ชัน้ ตัง้อยู่เลขท่ี 218 หมู่ 10 ถนนเลียบชายหาด อําเภอบางละ

มงุ จงัหวดัชลบรีุ บนเนือ้ท่ี 8 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสญัญาเช่าท่ีดนิระยะยาว 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 อาท ิ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, 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 และแหล่งเอนเตอร์เทนเม้นท์ พิพิธภณัฑ์ริบลีส์ เช่ือหรือไม ่(Ripley’s Believe It 

or Not! Museum), โกดงัผีสิง (Haunted Adventure), มหศัจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze) และโรงภาพยนต์ทะลมุิต ิ (4D Moving 

Theater) พิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้ หลยุส์ทสุโซด์ส แวก็ซ์เวร์ิค (Louis Tussaud’s Waxworks) และสวนสนกุสยองขวญั Ripley’s Scream in 

the Dark! 

• สญัญาการให้เช่าพืน้ท่ีมี 2 ประเภท คือ  

1. สญัญาระยะสัน้ มีอายสุญัญาไม่เกิน 3 ปี คดิเป็นประมาณร้อยละ 99.01 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ท่ีทัง้หมดของ

งวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

2. สญัญาเช่าระยะยาวอาย ุ 3-20 ปี คดิเป็นร้อยละ 0.99 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ท่ีของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 

• ลกัษณะรายได้จากคา่เช่า ประเภทของคา่เช่าพืน้ท่ีมี 3 ประเภทหลกั คือ 

1. Fixed Rent คือการคดิค่าเช่าพืน้ท่ีรายเดือน คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 76.28 ของรายได้จากคา่เช่าพืน้ท่ีรวม

ของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

2. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บค่าเช่าจากสดัส่วนของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 22.73 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 

3. Lease คือพืน้ท่ีเซ้งระยะยาวโดยจดัเก็บคา่เช่ารายเดือนจํานวนน้อย คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.99 ของคา่เช่าพืน้ท่ี

รวมของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
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• นโยบายราคา 

บริษัทมีการปรับราคาขึน้ทกุครัง้ท่ีมีการตอ่สญัญาใหม่กบัผู้ เช่าโดยจะปรับราคาขึน้โดยเฉล่ียประมาณร้อยละ5-10 ตอ่การตอ่

สญัญาแตล่ะครัง้ ซึง่ในปีท่ีผ่านมาการปรับราคาไม่เป็นไปตามท่ีได้กําหนดไว้เน่ืองจากมีคูแ่ข่งขนัรายใหญ่เปิดในพืน้ท่ีใกล้เคียงและจาก

สถานการณ์การเมืองท่ีมีความไม่แน่นอนสงู ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าโดยรวม ทําให้ผู้ เช่ามีการขอส่วนลด (Discount) เป็น

จํานวนมาก โดยมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 96.4 ของพืน้ท่ีทัง้หมด รายได้ของศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซ่า พทัยา คดิ

เป็นสดัส่วนร้อยละ 84.02 ของรายได้ทัง้หมดจากธุรกิจศนูย์การค้า  

รายได้ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สามารถจําแนกได้เป็น  

− คา่เช่าพืน้ท่ีร้อยละ 73.05 

− คา่บริการร้อยละ 12.78 

− คา่นํา้และคา่ไฟร้อยละ 7.73 

− คา่ท่ีจอดรถร้อยละ 0.79 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 5.65 

ศูนย์การค้า Turtle Village Shopping Plaza 

       ศนูย์การค้า Turtle Village Shopping Plaza ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท รอยลั การ์เด้น พลาซา่ จํากดั ดําเนินธุรกิจ

ให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์เป็นอาคาร 2 ชัน้ ตัง้อยู่เลขท่ี 889 หมู่ 3 อาคารเทอร์เทลิวลิเลจ ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต บน

พืน้ท่ี 2 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา มีพืน้ท่ีให้เช่า 2,867.30 ตารางเมตร  

ภายในศนูย์การค้าประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารชัน้นํา อาท ิ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 มีอายไุม่เกิน  3 ปี 

• ลกัษณะรายได้จากคา่เช่า มี  2 ประเภทหลกัคือ 

1. Fix rent  การคดิคา่เช่าพืน้ท่ีรายเดือนโดยคดิเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 80.94 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ท่ีรวมใน

งวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

2. Revenue sharing   ลกัษณะการจดัเก็บคา่เช่าจากสดัส่วนของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 19.06 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 

• นโยบายราคา 

บริษัทได้มีการปรับราคาให้เหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพืน้ท่ีให้เช่า และในปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 95.7 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

รายได้ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สามารถจําแนกได้เป็น 

− คา่เช่าพืน้ท่ีร้อยละ 46.93 

− คา่เช่าจากสดัส่วนรายได้ร้อยละ 37.06 

− คา่บริการร้อยละ  6.53 

− คา่นํา้และคา่ไฟร้อยละ 7.83 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 1.65 
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ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพ 

ศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ กรุงเทพ ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากดั ซึง่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อย

ละ 100 ดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์เป็นอาคาร 2 ชัน้ ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีของ โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (เดมิช่ือ 

กรุงเทพฯ แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา) เลขท่ี 257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ มีพืน้ท่ีให้เช่ารวมทัง้สิน้ 7,646.64 ตาราง

เมตร ซึง่เป็นพืน้ท่ีให้เช่าสําหรับค้าปลีก (Retail area) ทัง้หมดภายในศนูย์การค้าประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหาร โรงเรียนเสริมทกัษะ

และร้านค้าแฟชัน่ โดยเน้นท่ีร้านอาหาร ร้านหนงัสือ และโรงเรียนเสริมทกัษะ เพ่ือเข้าถงึกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มครอบครัว 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 ร้านซีเอ็ดบุ๊ค, Export Outlet, Better vision, Blue coner, Classify และ Reich Brand 

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

แตเ่น่ืองจากศนูย์ฯ ได้กําหนดแผนการปิดปรับปรุงศนูย์ฯชัว่คราว ตัง้แต่ พฤษภาคม ปี 2556-2557 ดงันัน้จงึส่งผลให้ร้านค้า

บางส่วน ตอ่สญัญาเช่าระยะสัน้ และบางส่วนได้ทยอยปิดกิจการในปี 2555  

• สญัญาการให้เช่าพืน้ท่ี  มี 2 ประเภท คือ 

1. สญัญาระยะสัน้ มีอายสุญัญาไม่เกิน 3 ปี คดิเป็นประมาณร้อยละ 92.63 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ท่ีทัง้หมดของปี 

2556 

2. สญัญาเช่าระยะยาว มีอายสุญัญา 3-20 ปี คดิเป็นร้อยละ 7.37 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ท่ีของปี 2556 

• ลกัษณะรายได้จากคา่เช่า: ประเภทของคา่เช่าพืน้ท่ีหลกัๆ มี 3 ประเภทคือ  

1. Fixed Rent คือ การคดิคา่เช่าพืน้ท่ีรายเดือนโดยคดิเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 81.14 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ท่ี

รวมใน งวดปีสิน้สดุวนัท่ี 30 เมษายน 2556 

2. Lease คือ พืน้ท่ีเซ้งระยะยาวโดยจดัเก็บคา่เช่ารายเดือนจํานวนน้อย คดิเป็นร้อยละ 7.37 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมใน

งวดปีสิน้สดุวนัท่ี 30 เมษายน 2556 

3. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บค่าเช่าจากสดัส่วนของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง โดยคดิเป็นร้อยละ 11.49 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมใน งวดปีสิน้สดุวนัท่ี 30 เมษายน 2556 

• นโยบายราคา  

  บริษัทได้มีการปรับราคาให้เหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพืน้ท่ีให้เช่า และในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 45.9  ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

รายได้ในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สามารถจําแนกได้เป็น 

− คา่เช่าพืน้ท่ี ร้อยละ 29.54 

− คา่บริการ ร้อยละ  14.95 

− คา่นํา้และคา่ไฟ ร้อยละ 32.37  

− อ่ืนๆ ร้อยละ 23.14 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจศูนย์การค้า) 

ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา 

จากภาวะการขยายตวัของตลาดค้าปลีกในปีท่ีผ่านมา มีการพฒันาและสร้างศนูย์การค้าใหม่ ทําให้พืน้ท่ีค้าปลีกในกรุงเทพฯ 

มีเพิ่มขึน้ การขยายตวัของตลาดค้าปลีกสู่ตลาดนกัทอ่งเท่ียวจงึยงัคงเป็นช่องทางในการขยายตวัท่ีผู้ประกอบการนํามาใช้ตลอด 2 – 3 

ปีท่ีผ่านมา ซึง่แหล่งทอ่งเท่ียวท่ีใกล้กรุงเทพฯและมีศกัยภาพมากท่ีสดุรองเป็นอนัดบัสองของประเทศคือพทัยา  จากสถิตกิรมการ

สว่นที่ 1 หน้า 29 

 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

ทอ่งเท่ียวปี 2556 ในเมืองพทัยาจะมีผู้ประกอบการท่ีจดัอยู่ในระดบัเดียวกนัประมาณ 4-5 รายแตจ่ะมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายท่ีแตกต่าง

กนัไป เช่น ธุรกิจห้างสรรพสินค้า Central Festival Pattaya Beach, Factory Outlet, ไฮเปอร์ มาร์เก็ต เช่น บิก๊ซี โลตสั และ คาร์ฟร์ู, 

ศนูย์การค้าประเภท IT เช่น ตกึคอม และศนูย์การค้าคอมมนิูตี ้มอลล์ เช่น มิโมซา่ จะมีเป้าหมายกลุ่มลกูค้าท้องถ่ินและนกัทอ่งเท่ียวใน

อตัราส่วนท่ีใกล้เคียงกนั ในขณะท่ีศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซ่า พทัยา จะมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกัคือนกัทอ่งเท่ียวและลกูค้าท่ี

เข้าพกัโรงแรม  

ภาวะการแขง่ขนัของศนูย์การค้าในพทัยามีการแข่งขนักนัรุนแรงตลอดปีท่ีผ่านมาและในปีนีมี้การพฒันาพืน้ท่ีเพ่ือสร้าง

ศนูย์การค้าใหม่ รวมถงึแข่งขนัทางด้านการจดัการส่งเสริมการขายมากขึน้ ทัง้นีก้ารแข่งขนัดงักล่าวมีผลกระทบตอ่ศนูย์การค้ารอยลั

การ์เด้น พลาซ่า พทัยา น้อย เน่ืองจากศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ พทัยา ตัง้อยู่ในทําเลท่ีดี โดยเม่ือเปรียบเทียบค่าเช่าพืน้ท่ีของ

ศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซ่า พทัยาแล้วยงัคงเป็นท่ีน่าสนใจสําหรับผู้ เช่ามาก สงัเกตได้จากอตัราการเช่าพืน้ท่ีท่ีมีอยู่สงูถงึอตัรา

ร้อยละ 96.4 

ตลอดปีท่ีผ่านมา ศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ พทัยา ได้มีการปรับตวัเพ่ือให้มีความแตกต่าง (Differentiate) จากคูแ่ข่ง 

โดยปรับเปล่ียนร้านค้าเพ่ิมธุรกิจบนัเทงิ คือ เกมส์ตะลยุเลเซอร์ (The Vault, Laser Maze Challenge) และ บอลลนูลอยฟ้า (Sky 

Rider) เพิ่มร้านค้าแฟชัน่แบรนด์ชัน้นําตา่งๆ พร้อมทัง้รูปแบบของการนําเสนอสินค้าและบริการในสว่นของการให้บริการด้านอาหาร

และเคร่ืองดื่ม (Food and Beverage) สินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ (Life Style) เพ่ือให้ทางศนูย์รองรับความต้องการของนกัทอ่งเท่ียวได้

อย่างแท้จริง 

ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพฯ  

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพฯ คือ กลุ่มชมุชนบริเวณใกล้เคียงโดยเน้นท่ีกลุ่ม

ครอบครัว  คนทํางานรุ่นใหม่ท่ีอาศยัอยู่โคนโดริมแม่นํา้ และนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าพกัโรงแรมอนนัตรากรุงเทพ 

ภายในศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ กรุงเทพฯ มีร้านค้าท่ีเป็นท่ีรู้จกัหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร อาทิ เดอะ พิซ

ซา่, สเวนเซ่นส์, ซซิซ์เล่อร์, S&P, Starbucks, Mc Donald ร้านเสริมความงาม ร้านหนงัสือ โรงเรียนเสริมทกัษะ ร้านค้าแฟชัน่ ร้านขาย

ของตกแตง่บ้านและร้านค้าอ่ืนๆ อีกหลากหลาย ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

แตเ่น่ืองจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโด แถบริมแม่นํา้ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  จงึส่งผลให้ตัง้แตก่ลางปี 2555 เป็น

ต้นมาเร่ิมมีศนูย์การค้าเปิดบริการในพืน้ท่ีมากขึน้ อาท ิ AsiaTique ซึง่ถือเป็นคูแ่ขง่ขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี และศนูย์การค้าประเภท 

Community Mall ขนาดเล็ก เช่น The Llight House และ The view  ส่งผลให้มีการแข่งขนักนัมากขึน้ ในขณะเดียวกนัตัง้แตช่่วงไตรมาส

ท่ี 3 ของปี 2555 ศนูย์ฯ ได้มีการแจ้งกําหนดการเร่ืองแผนการปิดปรับปรุงศนูย์การค้าในปี 2556 ให้ร้านค้ารับทราบ ดงันัน้ จงึทําให้ร้านค้า

บางส่วนไม่ตอ่สญัญาและเร่ิมทยอยปิดกิจการ ตัง้แตช่่วงไตรมาสท่ี 3 เป็นต้นมา แตศ่นูย์การค้ารอยลั การ์เด้น พลาซ่าก็ยงัมีข้อได้เปรียบ

ในเร่ืองของความหลากหลายร้านค้าแบรนด์ชัน้นํา ความสะดวกในเร่ืองการให้บริการท่ีจอดรถ เส้นทางท่ีสะดวกกว่า  และมีการทําการตลาด

ตอ่เน่ือง เม่ือเทียบกบัคูแ่ข่งในย่านเดียวกนั ส่งผลให้ศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ ยงัคงมีลูกค้ามาใช้บริการอย่างตอ่เน่ืองเช่นเดิม 

ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าเทอเทลิ วลิเลจ ภูเก็ต  

เน่ืองจากศนูย์การค้าเทอเทลิ วลิเลจ ภเูก็ต ซึง่ตัง้อยู่บนหาดไม้ขาว ท่ามกลางโรงแรมระดบัห้าดาว  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลกั

คือ นกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าพกัโรงแรมในเขตไม้ขาว  และลกูค้าท่ีอาศยัอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยภายในศนูย์การค้าเทอเทลิ วลิเลจ ภเูก็ต มี

ร้านค้าหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร อาท ิThe Coffee Club, Swensen’s และ Bill Bentley Pub ร้านค้าแฟชัน่ อาทเิช่น ร้าน 

Esprit outlet, Surfer Paradise, Triumph, Starblu, Private Collection, และร้านค้าของท่ีระลกึ อาท ิJim Thompson นารายภณัฑ์, 

Tanya living, Private collection, Mt Saphola และอ่ืน ๆ อีกหลากหลาย ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลกูค้า

เป้าหมาย 

ศนูย์การค้าเทอเทลิ วลิเลจ ภเูก็ต เป็นศนูย์การค้าแหง่เดียวบนหาดไม้ขาว ซึง่ในบริเวณใกล้เคียงกนัไม่มีคูแ่ข่งขนัทางตรง 

ประกอบกบัอยู่ท่ามกลางโรงแรมระดบัห้าดาว  อาทเิช่น JW Marriott, Anantara,  Marriott Vacation Club, Sala  Phuket  

สว่นที่ 1 หน้า 30 

 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

Renaissance และยงัรวมถงึโรงแรมอ่ืนในเขตใกล้เคียงอีกมากมาย ด้วยทําเลท่ีตัง้ และการคดัสรรร้านค้าท่ีดีและมีคณุภาพ ตรงกบั

ความต้องการของกลุม่นกัทอ่งเท่ียว เพ่ือเปิดบริการภายในศนูย์ฯ ประกอบกบัการทําการตลาดอย่างตอ่เน่ืองกบัทัง้ลกูค้านกัทอ่งเท่ียว 

และเพิ่มการบริการตา่งๆ เพ่ือให้เข้าถงึกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างพนัธมิตรโรงแรม และกลยทุธ์เพิ่มแรงจงูใจแก่

พนัธมิตรโรงแรมตา่งๆ และสมาคมแทก็ซ่ีในเขตไม้ขาว  จงึทําให้จํานวนลกูค้าคอ่ยๆ เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง และคาดวา่จะเพิ่มขึน้อีก

อย่างมีนยัสําคญัในระยะเวลาอนัใกล้ หลงัจากการเพิ่มขึน้ของจํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าพกัในโรงแรมในละแวกนัน้  

 

ธุรกิจสปา 

ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจสปา) 

ธุรกิจสปา อยู่ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร์ จํากดั บริษัท 

เอ็มสปา เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ แมเนจเม้นท์ (เซ่ียงไฮ้) จํากดั และบริษัท อาราเบียน สปา (ดไูบ) จํากดั โดยดําเนินกิจการให้บริการด้านสถาน

เสริมความงาม สถานออกกําลงักาย การบําบดัความเครียดอย่างครบวงจร ปัจจบุนักลุ่มบริษัท เอ็ม สปา เปิดดําเนินการในประเทศ

จํานวน 11 แหง่และในตา่งประเทศจํานวน 18 แหง่ดงันี ้ 

ธุรกิจสปาในประเทศผ่านบริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั จํานวน 11 แหง่   

ธุรกิจสปาในตา่งประเทศผ่านบริษัทเอ็ม สปา เวนเจอร์ จํากดั จํานวน 7 แหง่  

อนนัตรา เวลิ รีซอร์ท แอนด์ สปา มลัดีฟส์ อนนัตรา คีฮาวา วลิล่า มลัดีฟส์ 

อนนัตรา ดห์ิก ูรีซอร์ท แอนด์ สปา มลัดีฟส์ Kempinski Ishtar Dead Sea จอร์แดน 

นาลาด ูมลัดีฟส์ เชอราตนั โซล เกาหลี 

JW Marriott Hotel Cairo อียิปต์  

ธุรกิจสปาในตา่งประเทศผ่านบริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ แมนเนจเม้นท์ (เซียงไฮ้) จํากดั จํานวน 6 แห่ง 

เจดบับลิว แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา เซ่ียงไฮ้   

เชอราตนั ซนัย่า ไหหนาน มาโค โปโล เสิ่นเจิน้ 

เดอะภริู โฮเตล็ แอนด์ สปา เซ่ียงไฮ้                           Renaissance Hotel – Shanghai  

พลูแมน ลิเจียง รีซอร์ท แอนด์ สปา 

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

ไฮแอท รีเจนท์ซี ดาเรสซาแลม  Emirates Palace 

มีเลีย แซนซิบา เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รีซอร์ท แอนด์ สปา อาบดูาบี 

Qasr Al Sarab Desert Resort อาบดูาบี  

 

 

 

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

อนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีซอร์ท แอนด์ สปา   โฟร์ซีซัน่ส์  กรุงเทพฯ 

อนนัตรา หวัหิน รีซอร์ท แอนด์ สปา รอยลั ออร์คดิ เชอราตนั 

อนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา รีซอร์ท แอนด์ สปา เชอราตนั กระบ่ี บีช รีซอร์ท 

อนนัตรา บอ่ผดุ รีซอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมยุ อนนัตรา ภเูก็ต รีซอร์ท แอนด์ สปา   

 เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ 

สว่นที่ 1 หน้า 31 

 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจสปา) 

  บริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร์ จํากดั  บริษัท เอ็มสปา เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ แมเนจเม้นท์ (เซ่ียง

ไฮ้) จํากดั และบริษัท อาราเบียน สปา (ดไูบ) จํากดั ดําเนินกิจการและรับบริหารศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพ ให้บริการด้านสถานเสริมความงาม 

สถานออกกําลงักาย การบําบดัความเครียดอย่างครบวงจร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าท่ีเข้าพกัในโรงแรมและกลุ่มลูกค้าท่ีเห็น

ความสําคญัในเร่ืองสขุภาพ ธุรกิจการให้บริการเพ่ือสขุภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปา ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจบุนั จํานวน

ผู้ประกอบการได้เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว แตอ่ย่างไรก็ตาม บริษัท ได้เปิดดําเนินการเป็นรายแรกๆ และปัจจุบนัมีสาขาทัง้หมด 11 แหง่ทัว่

ประเทศ และอีก 18 แหง่ในต่างประเทศ คูแ่ข่งท่ีอาจจดัระดบัเพ่ือการเปรียบเทียบคือ (1) บนัยนัทรี สปา และ องัสนา สปา ซึง่ดําเนินการ

ภายใต้กลุ่มเจ้าของเดียวกนั (2) ดสุิต เทวารันย์ สปา (3) Centara Spa ซึง่จะตัง้อยู่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Central Hotels and Resort 

และ (4) Six Senses ซึง่จะตัง้อยู่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Evason และ Soneva 

 

ธุรกิจบันเทงิ  

ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจบันเทงิ)  

กลุ่มธุรกิจบนัเทงิของบริษัท ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน)  สามารถแบง่

ออกเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 2 พิพิธภณัฑ์ 6 เคร่ืองเล่น 

พพิธิภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! 

พิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เป็นเครือข่ายธุรกิจพิพิธภณัฑ์เพ่ือความรู้และบนัเทงิท่ีใหญ่ท่ีสดุ มีอตัราการเตบิโตท่ี

รวดเร็ว และประสบความสําเร็จสงูสดุ โดยพิพิธภณัฑ์แหง่แรกเปิดบริการในเมืองเซนต์ออกสัตนิ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เม่ือปี 2498 

โดยสิ่งท่ีจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! จะเป็นสิ่งมหศัจรรย์อนัลีล้บัและน่าพิศวงท่ีรวบรวมจากทัว่ทกุมมุโลก 

ตามแนวคดิ “เช่ือหรือไม่” ปัจจบุนัพิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เปิดดําเนินการอยู่ 30 แหง่ทัว่โลก โดย Ripley’s 

Entertainment Inc. ซึง่เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ และเป็นผู้ ดําเนินการเอง 10 แหง่ ท่ีเหลือเป็นการขายใบอนญุาตประกอบการ (license) 

ให้กบับริษัทอ่ืน  

ในประเทศไทย บริษัทได้ซือ้ใบอนญุาตในการดําเนินการโดยลงนามในข้อตกลง (Franchise Agreement) และเร่ิมจดัสร้าง

พิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ท่ีพทัยาเม่ือปลายปี 2537 โดยเช่าพืน้ท่ีขนาด 824 ตารางเมตร บนชัน้ 2 ของศนูย์การค้ารอยลั

การ์เด้น พลาซา่ พทัยา ใบอนญุาตในการประกอบการจะหมดอายเุม่ือบอกเลิกข้อตกลงกบัเจ้าของลิขสิทธ์ิ  

 โรงภาพยนตร์ 4 มิต ิ(4D Moving Theater) 

Ripley's 4D Moving Theater เป็นโรงฉายภาพยนตร์ 4 มิต ิด้วยระบบเก้าอี ้Simulator ท่ีเคล่ือนไหวได้ 8 ทศิทาง พร้อมระบบ

เสียงรอบทศิทางและสเปเชียลเอฟเฟคท่ีลํา้สมยัจนทําให้ผู้ชมรู้สกึเหมือนได้ผจญภยัไปกบัเหตกุารณ์จริง 

โกดังผีสิง (Haunted Adventure) 

เม่ือปลายเดือนตลุาคม 2547 บริษัท รอยลัการ์เด้น เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั ได้เปิดตวั Ripley’s Haunted Adventure โกดงัผีสิง

ท่ีใหญ่ท่ีสดุในจํานวน 5 แหง่ของโลก ซึง่ได้รับความนิยมและประสบความสําเร็จในสหรัฐอเมริกามาแล้ว ภายในโกดงัประกอบไปด้วยสเป

เชียลเอฟเฟคอนัทนัสมยัท่ีนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาและนกัแสดงจริงท่ีจะทําให้อกสัน่ขวญัหายตลอดระยะเวลาท่ีผจญภยั ซึง่ได้รับความ

สนใจในหมู่วยัรุ่นไทยและนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิป็นอย่างมาก    

มหัศจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze) 

เคร่ืองเล่นท่ีเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในตกแต่งด้วยกระจกเงาและจัดแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 

เช่นโซนแห่งจินตนาการ ท่ีถูกเนรมิตด้วยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อนัทนัสมยั ทําให้ผู้ เล่นได้สนกุสนานเพลิดเพลิน ผ่อน

คลาย อีกทัง้ผู้ เล่นจะต้องผ่านดา่นท่ีต่ืนเต้นระทกึใจไปตลอดเส้นทางจนกวา่จะค้นพบทางออกสู่โลกแหง่ความเป็นจริง  
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พพิธิภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้ หลุยส์ ทุสโซด์ส แวก็ซ์เวิร์ค (Louis Tussaud’s Waxworks) 

พิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้ หลยุส์ ทสุโซด์ แวก็ซ์เวร์ิค พทัยา ได้เปิดดําเนินการกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นสาขาท่ี 5 ของโลก 

และเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงหุน่ขีผ้ึง้เสมือนจริงของบคุคลสําคญัและคนดงัระดบัโลก ทัง้ไทยและเทศกว่า 70 ตวั หุ่นขีผ้ึง้ของหลยุส์ ทสุ

โซด์ ไม่ได้เป็นเพียงแค ่ “หุน่” ท่ีใช้จดัแสดงตามพิพิธภณัฑ์เท่านัน้ หากแตเ่ป็นงานประตมิากรรมท่ีมีชีวติเสมือนคน ทกุครัง้ท่ีเข้าชม

เสมือนกบัว่าได้เดินคล้องแขนอยู่กบัซุปเปอร์สตาร์ตวัจริง และเพิ่มความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ ด้วยการใส่ “กลิ่น” เข้าไปในแตล่ะห้อง ซึง่มี

ความแตกตา่งกนัออกไปตามหมวดหมู่ของห้อง เพ่ือเพิ่มอรรถรสในการเข้าชมมากย่ิงขึน้ นอกเหนือจากการตกแตง่ด้วยแสงไฟ และการ

ใช้เสียงเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีสมจริง ย่ิงไปกว่านัน้ผู้ชมสามารถเข้าชมหุน่ทกุตวัได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่มีการกัน้ระหว่างผู้ชมและหุน่ ทํา

ให้ผู้ชมได้ความรู้ความเพลิดเพลินนบัตัง้แตก้่าวแรกกระทัง่ก้าวสดุท้ายท่ีออกจากพิพิธภณัฑ์ไปพร้อมกบัรอยยิม้และความประทบัใจท่ี

ไมรู้่ลืม  

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

Scream in the Dark!  ต้อนรับเหล่าบรรดาคนรักความท้าทายแบบสยองขวญั โดย Scream in the Dark เป็นสวนสนกุท่ีโดง่

ดงัมากในอดีต แตจู่่ๆ ก็ปิดตวัลงไม่ทราบสาเหต ุ บ้างก็ว่า พบวญิญาณตวัตลก ล่องลอย ตอนกลางคืน หรือไม่ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องใน

ความมืด โดยผู้ เล่นจะรอดพ้นออกไปจากสวนสนกุสดุสยองแหง่นีไ้ด้ด้วยความแม่นยําในการยิงปืนและเสียงกรีดร้องของผู้ เล่นเทา่นัน้ 
 
เกมส์ตะลุยเลเซอร์ (The Vault: Laser Maze) 

 The Vault: Laser Maze เคร่ืองเล่นใหม่ของ Ripley’s World Pattaya เพ่ือให้ผู้ เล่นสวมวญิญาณนกัจารกรรมเหมือนใน

ภาพยนตร์ เข้าสู่ห้องปฏิบตัภิารกิจสดุแสนจะลกึลบั ดัง่เขาวงกต โดยผู้ เล่นจะต้องผ่านเขาวงกตเลเชอร์ไปให้ได้ไวท่ีสดุ โดยไม่แตะต้อง

ลําแสงสีเขียวเหล่านัน้  
 

บอลลูนยักษ์ลอยฟ้า (Sky Rider) 

 Sky Rider เคร่ืองเล่นใหม่ล่าสดุของ Ripley’s World Pattaya เป็นฮีเล่ียมบอลลนู ขนาดยกัษ์ ท่ีนํานกัทอ่งเท่ียวลอยฟ้าชมววิ

ชายหาดพทัยา และอ่าวไทยในมมุสูง สามารถขึน้ชมพร้อมกนัได้สงูสดุถงึ 30 คน  

 

ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีอตัราการเข้าชมประมาณ 1,055,104 คน รายได้รวมของไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล จํากดั (มหาชน) มาจาก  

• พิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ร้อยละ 17.83 

• โรงภาพยนตร์ 4 มิตร้ิอยละ 10.42 

• โกดงัผีสิง ร้อยละ 14.14 

• มหศัจรรย์เขาวงกต ร้อยละ 13.52 

• พิพิธภณัฑ์หลยุส์ทสุโซด์สแว๊คซ์เวร์ิค ร้อยละ 13.09 

• สวนสนกุสยองขวญั  สครีม อิน เดอะ ดาร์ค ร้อยละ 10.28 

• เกมส์ตะลยุเลเซอร์ ร้อยละ 5.39 

• บอลลนูยกัษ์ลอยฟ้า ร้อยละ  6.47 

• เคร่ืองเล่นอ่ืนๆ คดิเป็นร้อยละ 8.86 
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2.2 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

2.2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.73 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“MFG”) ซึง่เป็นผู้ นําด้านการให้บริการด้าน

อาหารหลากหลายรูปแบบ เป็นแบรนด์ท่ีเป็นผู้ นําในตลาดและเป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบนัและมีผลิตภณัฑ์ท่ีมีจดุเดน่ท่ี

หลากหลายครอบคลมุทกุประเภท ดงันี ้

พซิซ่า  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง  “The Pizza Company” เป็นแบรนด์ท่ีมีพิซซ่าหลากชนิดให้เลือกมากท่ีสดุในธุรกิจ

ประเภทนี ้โดยเน้นถงึคณุภาพของพิซซ่าท่ีดีเย่ียม ถงึรสถงึเคร่ือง จากการคดัสรรวตัถดุิบอย่างดีในทกุขัน้ตอน ไม่วา่จะเป็นชีสท่ีผลิตจาก

โรงงานของบริษัทเอง เคร่ืองปรุง หน้าพิซซ่าท่ีมีความสดใหม่ แป้งพิซซา่ท่ีมีสตูรเฉพาะตวั และพิซซ่าซอสท่ีมีส่วนผสมของมะเขือเทศ

สดๆ มีรสชาตเิข้มข้น 

บริษัทเป็นผู้ ถือสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า “The Pizza Company” แตเ่พียงผู้ เดียว โดยสทิธิดงักล่าวถือโดย บริษัท อินเตอร์

เนชัน่แนล แฟรนไชส์ โฮลดิง้ (ลาบวน) จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 

ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

ในปี 2547 บริษัทได้เร่ิมเปิดขายสิทธิแฟรนไชส์ให้แก่ผู้ลงทนุในประเทศไทยท่ีสนใจลงทนุในร้าน “The Pizza Company”  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีร้านค้าท่ีบริษัทลงทนุเอง (Own equity) ในประเทศ จํานวนทัง้สิน้ 191 สาขา และเป็นสาขาใน

ตา่งประเทศ 2 สาขา และมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 72  สาขา และตา่งประเทศจํานวน 38 สาขา ทัง้นีทํ้าเลท่ีตัง้

ของร้านค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตศนูย์การค้า ย่านธุรกิจและย่านท่ีพกัอาศยั เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไป ใน

ส่วนของการให้บริการในรูปแบบแฟรนไชส์กบัลกูค้าในต่างประเทศนัน้ ปัจจบุนับริษัทได้ให้ แฟรนไชส์ธุรกิจพิซซ่า “The Pizza 

Company” ในประเทศซาอดุอิาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาร์หเรน โอมาน กมัพชูา ลาว และเวียดนาม เป็นต้น 

ลักษณะการให้บริการ 

การให้บริการภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “The Pizza Company” มีทัง้การให้บริการแบบการรับประทานท่ีร้าน (Dine in) 

การจดัส่งท่ีบ้านหรือสํานกังาน (Delivery) และการรับกลบับ้าน (Take Away) โดยอาหารหลกัท่ีให้บริการ คือ     พิซซา่ พาสต้า ไก่ 

สลดั และอ่ืนๆ 

 

แฮมเบอร์เกอร์  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Burger King” เป็นแบรนด์เบอร์เกอร์ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เช่น “Whopper” และเป็นท่ีรู้จกักนัดี

ในการใช้กรรมวธีิการผลิตแบบย่างด้วยไฟ ทําให้แฮมเบอร์เกอร์ของ Burger King มีรสชาตท่ีิยอดเย่ียม 

ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 95  เป็นผู้ ดําเนิน

ธุรกิจ Burger โดยการซือ้แฟรนไชส์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้บริษัทมีสิทธิในการเปิดร้าน Burger King ในประเทศไทยเพียง

ผู้ เดียวเท่านัน้  

ณ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทได้เปิดดําเนินการร้าน Burger King ทัง้สิน้จํานวน 34 สาขาทัว่ประเทศไทย และได้

ลงทนุในตา่งประเทศเป็นจํานวน 2 สาขา โดยร้านค้าส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในเขตศนูย์การค้าและแหล่งทอ่งเท่ียวตา่งๆ เน่ืองจาก Burger 

King มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไปรวมถงึชาวตา่งชาตท่ีิมีกําลงัซือ้ 
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  ลักษณะการให้บริการ 

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

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

   

  ไอศกรีมพรีเม่ียม  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Swensen’s” ซึง่เป็นไอศกรีมคณุภาพระดบัพรีเม่ียม แบรนด์แรกของประเทศไทย และปัจจุบนั

ยงัคงความเป็นอนัดบัหนึง่ ด้วยความหลากหลายของไอศกรีมซนัเดย์ และบรรยากาศการตกแตง่ร้าน รวมถงึการให้บริการท่ีเป็นมิตร 

ไม่เหมือนใคร 

  ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

บริษัท สเวนเซน่ส์ (ไทย) จํากดั ซึง่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เป็นผู้ดําเนินธุรกิจ

ไอศกรีม “Swensen’s” โดยบริษัทได้รับแฟรนไชส์ในการดําเนินงานจาก บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แฟรนไชส์    โฮลดิง้ (ลาบวน) จํากดั 

ซึง่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เช่นกนั โดย บริษัท         สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากดั ได้รับสิทธิใน

การเปิดร้านไอศกรีมโดยการลงทนุเอง (Own Equity) และการเปิดขายในระบบ     แฟรนไชส์ในประเทศไทย กมัพูชา และตะวนัออก

กลาง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทได้เปิดสาขาโดยการลงทนุเองในประเทศทัง้สิน้จํานวน 123 สาขา และตา่งประเทศจํานวน 

2 สาขา ปัจจบุนัมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 151 สาขา และตา่งประเทศจํานวน 22 สาขา ร้านค้าส่วนใหญ่ตัง้อยู่

ตามย่านศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชมุชน เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แฟรนไชส์ โฮลดิง้ (ลาบวน) จํากดั ยงั

สามารถให้แฟรนไชส์กบัลกูค้าในต่างประเทศได้ โดยปัจจุบนับริษัทได้ให้แฟรนไชส์ธุรกิจไอศกรีม “Swensen’s” แก่ผู้ ให้บริการใน 

กมัพชูา เวียดนาม อินเดีย ลาว และฟิลิปปินส์  

  ลักษณะการให้บริการ 

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

หรือสํานกังาน (Delivery) โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าระดบักลางขึน้ไป ทัง้กลุ่มวยัรุ่นและครอบครัว ทัง้นี ้ สินค้าหลกั ได้แก่ 

ไอศกรีมซนัเดย์ ไอศกรีมเค้ก และช็อคโกแลตฟองด ูเป็นต้น 

 

ซอฟท์ไอศกรีม  

ภายใต้แบรนด์ “Dairy Queen” เป็นไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ มีการจดัจําหน่ายในรูปแบบของ Kiosk มีสินค้าท่ีเป็นท่ีนิยมคือ 

“Blizzard” ท่ีมีรสชาตเิข้มข้น จนเป็นท่ีช่ืนชอบ และได้รับความนิยมจนถือได้ว่าเป็น signature product 

  ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

บริษัท ไมเนอร์ ดีควิ จํากดั ซึง่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นผู้ดําเนินธุรกิจไอศกรีม 

“Dairy Queen” โดยบริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการดําเนินงานจากผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้ บริษัทได้รับสิทธิในการเปิด

ร้านทัง้โดยการลงทนุเอง (Own Equity) และการเปิดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทยเพียงผู้ เดียวเท่านัน้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทได้เปิดสาขาโดยการลงทนุเองทัง้สิน้ในประเทศจํานวน 249 สาขา และมีท่ีอยู่ในระบบแฟ

รนไชส์ในประเทศจํานวน 119 สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหลง่ชมุชน 

  ลักษณะการให้บริการ 

บริษัทจําหน่ายไอศกรีมในรูปแบบของการ Take away เทา่นัน้ โดยสินค้าหลกัได้แก่ Blizzard ไอศกรีมป่ัน (Moolatte) และ

นํา้ผลไม้ป่ัน เป็นต้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าตัง้แตร่ะดบัล่างขึน้ไป 
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สเตก็ ซีฟู้ด และสลัด  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Sizzler” เป็นร้านอาหารท่ีประกอบด้วยสเตก็หลากหลายชนิด และสลดับาร์ท่ีใหญ่และมีความ

หลากหลายมากท่ีสดุในร้านอาหารประเภทนี ้ 

ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

 บริษัท เอสแอลอาร์ที จํากดั และ Sizzler China Pte. Limited ซึง่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อย

ละ 100 และ 50 ตามลําดบั เป็นผู้ ดําเนินการธุรกิจร้านอาหาร “Sizzler” โดยบริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการดําเนินธุรกิจจาก

ผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกา โดยได้รับสิทธิในการเปิดร้านโดยการลงทนุด้วยตนเองในประเทศไทยและจีน และสามารถให้แฟรน

ไชส์กบัลกูค้าในประเทศจีน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทได้เปิดดําเนินธุรกิจทัง้สิน้จํานวน 51 สาขา โดยมี 9 สาขาในต่างประเทศ และ 42 สาขา

ทัว่ประเทศไทย ซึง่ประกอบด้วย 24 สาขาในกรุงเทพ และอีก 18 สาขาในตา่งจงัหวดัตามหวัเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ 

นครราชสีมา อดุรธานี พทัยา หวัหิน ชลบรีุและขอนแก่น โดยสว่นใหญ่ร้านค้าจะตัง้อยู่ในย่านศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชมุชน  

ลักษณะการให้บริการ 

Sizzler ให้บริการสําหรับการรับประทานในร้าน (Dine in) เทา่นัน้ โดยสินค้าหลกัได้แก่ สเตก็ ซีฟู้ ด และสลดั เน่ืองจาก 

Sizzler เน้นการให้บริการด้วยสินค้าท่ีมีคณุภาพสงู โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือกลุ่มลกูค้าระดบักลางขึน้ไป 

นอกจากการดําเนินธุรกิจร้านอาหาร Sizzler แล้ว บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้ลงทนุซือ้หุ้นใน

ร้านอาหาร Ribs and Rumps ผ่านบริษัทร่วม The Coffee Club Holding Pty Ltd. โดย Ribs and Rumps เป็นร้านอาหารสเตก็เฮ้าส์

ในประเทศออสเตรเลีย ซึง่ปัจจบุนั มีอยู่ 13 สาขาในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และทวีปแอฟริกา  

 

กาแฟ 

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้ลงทนุซือ้หุ้นร้อยละ 50 ใน The Coffee Club Holding Pty Ltd. (“TCC”) 

ในเดือนมกราคม 2551 ผ่านบริษัทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd. โดย TCC เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารและ

กาแฟ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และตา่งประเทศภายใต้แบรนด์ The Coffee Club  ซึง่เป็นธุรกิจกาแฟท่ีทํารายได้สงูสดุเป็น

อนัดบัหนึง่ในประเทศออสเตรเลีย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เปิดบริการทัง้สิน้ 348 สาขา โดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 35 สาขา เป็นสาขาท่ีลงทนุในประเทศ

ไทย 12 สาขา สาขาท่ีลงทนุเองในประเทศออสเตรเลีย 23 สาขา และมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์จํานวน 313 สาขา  

 

อาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ

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

Primacy Investment Limited ซึง่ภายหลงัในปี 2556 ได้เปล่ียนช่ือเป็น The Minor Food Group Singapore (“MFGS”) โดย The 

Minor Food Group Singapore เป็นผู้ นําในด้านการให้บริการด้านอาหารท่ีหลากหลายรูปแบบภายใต้การให้บริการทัง้สิน้ 10 แบรนด์

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

Buffet Restaurant, Buffet Town, Heng Heng Curry, Poulet และ Penang Street 

ปัจจบุนั The Minor Food Group Singapore เปิดให้บริการใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม จีน 

ฟิลิปปินส์ และมลัดีฟส์ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 The Minor Food Group Singapore เปิดบริการทัง้สิน้ 79 สาขา โดยการลงทนุเองทัง้สิน้

จํานวน 68 สาขา และมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์จํานวน 11 สาขา  
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อาหารประเภทปลา 

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

Invesment Management Co., Ltd. (“RIVERSIDE”) ในเดือนธันวาคม 2555 ผ่านบริษัทย่อย MFG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. โดย RIVERSIDE เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารประเภท CASUAL DINING ในประเทศจีน ภายใต้แบรนด์ 

RIVERSIDE & COURTYARD ซึง่มีความเช่ียวชาญในอาหารจานปลาเสฉวนบาร์บีคิว RIVERSIDE เปิดดําเนินการในปี พ.ศ. 2548 

และประสบความสําเร็จในการสร้างแบรนด์ร้านอาหารท่ีแข็งแกร่งและสร้างฐานลกูค้าหลกัท่ีช่ืนชอบในอาหารกระทะร้อนประเภทปลา 

ประกอบกบัการผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหว่างอาหารพืน้บ้าน การบริการท่ีได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี และการตกแตง่ร้านอาหารแบบ

ร่วมสมยั เป็นผลให้ RIVERSIDE ขยายสาขาอย่างรวดเร็ว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เปิดบริการโดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 31 สาขา เป็นสาขาในกรุงปักก่ิง 17 สาขา สาขาในเซ่ียง

ไฮ้ 10 สาขา และเมืองอ่ืนๆ จํานวน 4 สาขา 

 

คาเฟ่ และเบเกอร่ี 

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้ลงทนุซือ้หุ้นสามญัร้อยละ 11 ของ BreadTalk Group Ltd. ในตลาด

หลกัทรัพย์สิงคโปร์ในเดือนสิงหาคม 2556 ผ่านบริษัทย่อย Primacy Investment Limited โดย BreadTalk เป็น      แบรนด์ท่ีมี

ช่ือเสียงและการเตบิโตท่ีแข็งแกร่งในประเทศสิงคโปร์และในเอเซีย และเป็นหนึง่ในผู้ นําด้านการให้บริการด้านอาหารท่ีหลากหลาย

รูปแบบ แบง่ได้เป็น 3 ประเภทหลกั ได้แก่ เบเกอร่ี ร้านอาหาร และศนูย์อาหาร ภายใต้การให้บริการทัง้สิน้ 9 แบรนด์ ได้แก่ 

BreadTalk, Food Republic, Toast Box, RamenPlay, Din Tai Fung, The Icing Room, Carl’s Junior (China), Bread Society 

และ Thye Moh Chan 

ปัจจบุนั BreadTalk และแบรนด์ในเครือ ได้เปิดให้บริการใน 15 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม จีน 

ฟิลิปปินส์ ไทย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย โอมาน บาห์เรน ศรีลงักา ไต้หวนั จอร์แดน และคเูวต 

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2556 BreadTalk เปิดบริการทัง้สิน้ 847 สาขาโดยแบง่เป็นร้านเบเกอร่ีจํานวน 745 สาขา ร้านอาหาร

จํานวน 35 สาขา และศนูย์อาหารจํานวน 67 สาขา 

 

เครือข่ายร้านสาขาของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงันี ้ 

ร้าน จาํนวนสาขา บริษัทลงทุนเอง แฟรนไชส์ 

ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ 

The Pizza Company 303 191 2 72 38 

Burger King 36 34 2 - - 

Swensen’s 298 123 2 151 22 

Dairy Queen  368 249 - 119 - 

Sizzler 51 42 9 - - 

The Coffee Club* 361 12 32 - 317 

Thai Express 79 - 68 - 11 

Riverside 31 - 31 - - 

อ่ืนๆ ** 17 17 - - - 

รวมทัง้สิน้ 1,544 668 146 342 388 
* รวมร้านอาหาร Ribs and Rumps  

** อ่ืนๆ ได้แก่ ร้านอาหารในสนามบิน  
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  การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย ช่องทางการจําหน่ายแบง่ได้  3 ช่องทาง คือ 

1. การรับประทานในร้าน (Dine-in)  

2. การบริการจดัส่งถงึบ้าน (Delivery) ได้แก่ The Pizza Company, Swensen’s และ Burger King ทัง้นี ้ ในส่วนของ 

“The Pizza Company” บริษัทได้จดัตัง้สาขาเพ่ือให้บริการจดัส่งถงึบ้านเพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่กรุงเทพ และ

ปริมณฑล รวมทัง้ตามต่างจงัหวดัท่ีบริษัทมีสาขาตัง้อยู่ โดยกําหนดให้มีเวลาตัง้แต่การสัง่สินค้าจนถึงการรับสินค้า

ภายใน 30 นาที 

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

(เฉพาะสลดั) 

ทัง้นี ้ ช่องทางการจําหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นการรับประทานในร้านและการจดัส่งถงึบ้าน โดยสาขาส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในย่าน

ศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจ และย่านชุมชน  

  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไป ยกเว้นสําหรับไอศกรีม Dairy Queen ซึง่เจาะกลุ่มลกูค้าตัง้แต่

ระดบัล่างขึน้ไป โดยลกูค้าส่วนใหญ่จะเป็นทัง้ เดก็ วยัรุ่น วยักลางคน กลุ่มครอบครัวและกลุ่มคนทํางาน 

 

2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ข้อมลูด้านการตลาดและภาวะการแข่งขนั ส่วนหนึง่เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นการรวบรวมข้อมลูเผยแพร่

จากส่วนราชการและภาคอตุสาหกรรม ข้อมลูเก่ียวกบัคูแ่ข่งซึง่เป็นข้อมลูท่ีบริษัทวา่จ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จดัทําเป็นรายปัก 

ธุรกิจร้านอาหารท่ีมีสาขาในประเทศไทย  

ในปี 2557 บริษัทคาดว่าตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริการดว่นจะยงัคงมีการเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง ซึง่บริษัทคาดว่าจะมี

อตัราการเตบิโตท่ีดีกว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากผลกระทบเชิงบวกจากการเปิดเสรีการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC 

(ASEAN Economic Community) และความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคของประเทศไทยในปัจจบุนั โดยคาดว่าอตัราการเตบิโตของยอดขาย

ร้านสาขาเดมิ (Same Store Sales) จะอยู่ระดบัเดียวกบัการเตบิโตของ GDP ซึง่จะขยายตวัอยู่ในช่วงร้อยละ 3-4 โดยบริษัทได้เล็งเห็น

ถงึความเส่ียงในด้านอตัราเงินเฟ้อในปี 2557 และได้วางแผนในเร่ืองการเตรียมความพร้อมในการทําสญัญาซือ้วตัถุดบิกบัคูค้่า 

(Suppliers) เพ่ือกําหนดราคาหรือจํานวนและคณุภาพของวตัถุดบิในระยะยาว 

 

ตารางเปรียบเทียบสว่นแบง่ตลาดของธุรกิจร้านอาหารบริการดว่นสไตล์ตะวนัตกในประเทศไทย 

 2554 2555 2556 

รายได้ (ล้านบาท) รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

คาเฟ่ 3,107 7.7 4,132 9.8 5,002 10.0 

ร้านอาหาร 19,495 48.6 17,404 41.2 20,676 41.3 

ร้านอาหารจานดว่น 13,626 34.0 15,782 37.4 18,583 37.1 

ไอศกรีมและเบเกอร่ี 3,902 9.7 4,900 11.6 5,784 11.6 

ตลาดรวม 40,131 100.0 42,219 100.0 50,044 100.0 

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 11,502 28.7 13,367 31.7 14,379 28.7 

ที่มา: บริษัทในกลุม่อาหารและเคร่ืองดื่มขนาดใหญ่ทีส่ดุ 500 บริษัทแรก จากกระทรวงพาณิชย์ และประมาณการของบริษัท 

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

  สภาพการแข่งขนัและคูแ่ข่งในอตุสาหกรรมอาหารสไตล์ตะวนัตก แยกตามประเภทอาหาร มีดงันี ้

1. คาเฟ่  

• ตลาดรวมของคาเฟ่ มีมลูค่ากวา่ 5,000 ล้านบาท คดิเป็นส่วนแบง่ในธุรกิจร้านอาหารสไตล์ตะวนัตกร้อยละ 10  

• ปัจจบุนั สตาร์บคั ยงัคงเป็นผู้ นําในตลาดคาเฟ่อยู่ ด้วยมลูค่าส่วนแบ่งตลาดเป็นท่ีหนึง่และจํานวนสาขาท่ีมากถงึ 

178 สาขาทัว่ประเทศไทย ตามด้วย  โอ บอง แปง ท่ีมีมลูคา่ส่วนแบ่งตลาดเป็นท่ีสองด้วยจํานวน 58 สาขาทัว่

ประเทศไทย และทรู คอฟฟ่ี จํานวน 90 สาขาทัว่ประเทศไทย  

2. ร้านอาหาร (Casual Dining) 

ปัจจบุนั ธุรกิจอาหารแคชชวล ไดน่ิงมีมลูคา่รวมมากกวา่ 20,000 ล้านบาท โดยเดอะ พิซซา่ คอมปะนี ซิซซ์เลอร์ และ The 

Coffee Club รวมกนัแล้วมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 36   

 

2.1 พิซซ่า มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ีประมาณ 5,064 ล้านบาท หรือร้อยละ 24  

• อตัราการเตบิโตร้อยละ 4 (Thailand Equity and Franchise) ในปี 2556 

• ปัจจบุนั ผู้บริโภครับประทานพิซซา่โดยเฉล่ีย 2 ครัง้ตอ่เดือน ซึง่เป็นกลุ่มครอบครัว และกลุ่มวยัรุ่น 

• แนวโน้มตลาดในอนาคตสําหรับพิซซา่จะเน้นเร่ืองนวตักรรมใหม่ และการค้นคว้าวจิยัเมนใูหม่ๆ ควบคูก่บัการทํา

โปรโมชัน่อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มความถ่ีในการรับประทานพิซซ่าของผู้บริโภค และทําให้ผู้ ท่ีไม่ทานพิซซ่าหนัมา

รับประทานพิซซ่ามากขึน้ โดยคา่ใช้จ่ายส่วนใหญ่ จะใช้ในเร่ืองของการโฆษณาทางโทรทศัน์ พร้อมกนันีบ้ริษัทได้

ดําเนินการปรับปรุงร้านให้มีความทนัสมยั และยงัได้เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์  

• ในส่วนของแฟรนไชส์ อตัราการเตบิโตของจํานวนสาขาในประเทศ จาก 4 สาขาในปี 2544 เป็น 72 สาขา ณ สิน้เดือน

ธนัวาคม 2556   

• ปัจจบุนั เดอะ พิซซา่ คอมปะนี มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 263 สาขา (เป็นเจ้าของเองจํานวน 191 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ใน

สนามบิน 2 สาขา) และแฟรนไชส์จํานวน 62 สาขา) โดยพิซซ่า ฮทั มีจํานวน 83 สาขา และ โดมิโน่   พิซซา่ มีจํานวน 8 

สาขา 

 

2.2 สเตก็ ซีฟู้ ด และสลดั มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ีประมาณ 2,200 ล้านบาท  

• ซซิซ์เลอร์ ใช้กลยทุธ์ในการให้ความสําคญักบักระแสสขุภาพตามพฤตกิรรมของผู้บริโภคอย่างตอ่เน่ือง และคดิค้น

พฒันาเมนอูาหารใหม่ๆ ตามฤดกูาลวตัถดุบิ ผกั-ผลไม้ 

• ในแง่การแข่งขนั ซซิซ์เลอร์ ไม่มีคูแ่ข่งตรงในร้านอาหารประเภทเดียวกนั แต่จะเป็นในรูปแบบของส่วนแบง่การ

ทานอาหารของผู้บริโภคจากพฤตกิรรมการทานอาหารนอกบ้าน ทัง้จากร้านอาหารสกีุ ้ ร้านอาหารสากล อิตาลี 

ญ่ีปุ่ น จีน หรือร้านอาหารไทยทัว่ไป  

 

2.3 อาหารและกาแฟ มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ีประมาณ 280 ล้านบาท  

• Signature Blend คือความโดดเด่นของรสชาตกิาแฟท่ี The Coffee Club ใช้ดงึดดูลกูค้า โดยการผสมเมล็ดกาแฟ

สองสายพนัธุ์ ระหวา่งอาราบกิาท่ีให้รสชาตเิข้มข้นออกเปรีย้ว เพิ่มความสดช่ืนจากโคลมัเบีย และจากบราซลิท่ีมี

กลิ่นหอมรสชาตปิานกลาง นํามาผสมกบัโรบสัต้า ท่ีใช้ของพรีเม่ียมจากอินเดีย ช่วยให้รสชาตกิลมกล่อมเข้ากนั

อย่างลงตวัโดยใช้มาตรฐานเดียวกบัท่ีออสเตรเลีย และ All Day Breakfast ท่ีให้ลกูค้าเข้ามาทานเวลาไหนก็ได้ 
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• ปัจจบุนั The Coffee Club มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 12 สาขา ตัง้อยู่ใน พทัยา ภเูก็ต  เชียงใหม่ สมยุ สนามบนิดอน

เมือง สนามบนิสุวรรณภมูิ และกรุงเทพฯ โดยเป็นเจ้าของเองทัง้หมด ร้านค้าส่วนใหญ่ตัง้อยู่ตามย่านศนูย์การค้า 

แหล่งธุรกิจและแหล่งนกัทอ่งเท่ียว ในทําเลท่ีเดนิทางสะดวก ปัจจุบนั Greyhound มีทัง้หมด 10 สาขาอยู่ใน

กรุงเทพฯ และปริมลฑล ส่วน Coffee Bean by Dao มีทัง้หมด 6 สาขาอยู่ในกรุงเทพฯ     

• อตัราการเตบิโตร้อยละ 56 ในปี 2556 คาดว่าจะขยายสาขาเพิ่มอีก 5 สาขา ในปี 2557 

 

3. ฟาสต์ฟู้ ด  

• ปัจจบุนั ธุรกิจอาหารจานด่วนมีมลูคา่รวมมากกวา่ 18,000 ล้านบาท โดยเบอร์เกอร์ คงิ มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ี

ประมาณ 1,208 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 7 ในปี 2556 ยอดขายเติบโตร้อยละ 14  

• เบอร์เกอร์ คงิ มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 34 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ในสนามบนิ 8 สาขา) และวางแผนขยาย 7-8 สาขา 

ในปี 2557 เพ่ือครอบคลมุลกูค้าเป้าหมายหลกัท่ีเคยอาศยัอยู่ในต่างประเทศ ส่วน เค เอฟ ซี มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 

451 สาขา และแมคโดนลัด์ มีสาขาจํานวน 151 สาขา 

 

4. ไอศกรีม และเบเกอร่ี 

ภาพรวมสินค้าประเภทไลท์ฟาสฟู้ ดส์ อาทเิช่น เบเกอร่ี ขนมปัง ไอศกรีม โดนทั ยงัคงเตบิโตเพ่ิมขึน้ จากกิจกรรมทาง

การตลาด รายการส่งเสริมการขาย แนะนําเมนใูหม่ และการเปิดสาขาใหม่ๆ อย่างตอ่เน่ืองของทกุกลุ่มสินค้า  ธุรกิจไอศกรีม และเบเกอ

ร่ี มีมลูคา่รวมมากกวา่ 5,700 ล้านบาท โดย สเวนเซ่นส์ และแดร่ีควีน ยงัคงรักษาตําแหน่งผู้ นําตลาดไอศกรีมไว้ได้อย่างตอ่เน่ือง โดยใน

ปี 2556 สเวนเซน่มีอตัราการเตบิโตถงึร้อยละ 7 และแดร่ีควีนมีอตัราการเตบิโตถงึร้อยละ 18 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 

• ปัจจบุนั สเวนเซ่นส์ มีสาขาในประเทศไทยทัง้สิน้จํานวน 274 สาขา (เป็นเจ้าของเอง 123 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ใน

สนามบิน 1 สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 151 สาขา) บาสกิน้ รอบบิน้ มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 24 สาขา ฮา

เก้น ดาส มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 25 สาขา  และ ไอ เบอร่ี มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 15 สาขา 

• ปัจจบุนั แดร่ีควีนมีสาขาทัง้สิน้จํานวน 368 สาขา (เป็นเจ้าของเอง 249 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ในสนามบนิ 10 

สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 119 สาขา) เค เอฟ ซี ซอฟท์ไอศกรีม มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 247 สาขา และ

แมคโดนลัด์  ซอฟท์ไอศกรีมมีสาขาทัว่ประเทศทัง้สิน้ จํานวน 200 สาขา     

   

  กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทมีกลยุทธ์ทางตลาดและการขาย ดงันี ้

1. เน้นการบริการลกูค้าให้ลูกค้าได้รับความพงึพอใจอย่างเตม็ท่ี (100% customer satisfaction) ใช้กลยทุธ์เพ่ือยก

มาตรฐานการบริการ หาทําเลท่ีตัง้ร้าน คณุภาพผลิตภณัฑ์  

2. เน้นในการให้บริการด้วยสินค้าท่ีมีคณุภาพ พร้อมทัง้การพฒันาสินค้าใหม่และเมนอูาหารใหม่ๆ อย่างตอ่เน่ือง 

3. เน้นการเปิดสาขาในศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจ และย่านชมุชน 

4. ในส่วนของการบริการจดัส่งถงึบ้าน ได้กําหนดให้จดัส่งภายในเวลา 30 นาที 

5. จดักิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกบัพนัธมิตรและบตัรเครดติตา่ง ๆ 

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

และ The Minor Food Group Singapore ทัง้นี ้รวมถงึการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในตลาดประเทศไทยและต่างประเทศ 

7. มีการจดัเซ็ตเมนหูรือการปรับราคาเพ่ือให้เกิดความคุ้มคา่แก่ลกูค้า (Price Value) 
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  นโยบายราคา 

เน่ืองจากธุรกิจอาหารบริการด่วนเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสงู การตัง้ราคาสินค้าของบริษัทได้คํานงึถงึต้นทนุของสินค้าและ

การบริการรวมถงึราคาของคูแ่ข่งในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั  

 

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการผลิตและจําหน่ายอาหารบริการดว่น ผ่านรูปแบบของสาขา จํานวนมากกว่า 1,544 แหง่ 

ทําให้ไม่สามารถวดักําลงัการผลติได้โดยตรง ดงันัน้ กําลงัการผลิตรวม จงึขึน้อยู่กบัยอดขาย หรือปริมาณของลกูค้าท่ีเข้ามาซือ้

ผลิตภณัฑ์อาหารในแตล่ะปี ยกเว้นบริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากดั และบริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จํากดั ซึง่เป็นโรงงานผลิตชีส และไอศกรีม 

ตามลําดบั จงึมีกําลงัการผลิตท่ีวดัได้เป็นตนัตอ่ปี โดยปริมาณการผลิตจริงและอตัราการใช้กําลงัการผลิตในแตล่ะปี เป็นดงันี ้

บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากดั  

ปี กําลงัการผลิต ปริมาณการผลิตจริง อตัราการใช้ 

  (ตนัตอ่ปี) (ตนัตอ่ปี) กําลงัการผลิต (ร้อยละ) 

2556 1,924 1,257 65.33 

2555 1,924 984 51.14 

2554 1,924 1,459 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 โดยผลิตภณัฑ์ชีสนําเข้าราคาตํ่ากวา่ทีผ่ลิตเอง 

บริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จํากดั  

ปี กําลงัการผลิต ปริมาณการผลิตจริง อตัราการใช้ 

  (ตนัตอ่ปี) (ตนัตอ่ปี) กําลงัการผลิต (ร้อยละ) 

2556 19,688 15,571 79.09 

2555 19,688 14,039 71.31 

2554 19,688 12,440 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 
 

วัตถุดบิและแหล่งท่ีมา 

วตัถดุิบในการผลิตของบริษัท แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. วตัถดุิบท่ีเป็นอาหารแช่แข็ง ได้แก่ เนือ้ไก่แปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ววัแปรรูป  อาหารทะเลประเภทตา่งๆ    เนยแข็ง 

ไอศกรีม มนัฝร่ังแช่แข็ง ผกัและผลไม้แช่แข็ง เป็นต้น 

2. วตัถดุิบท่ีเป็นอาหารสด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์นม ไข่ไก่ ผกัและผลไม้สด เป็นต้น 

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

บรรจภุณัฑ์ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น 

ท่ีมาของวตัถดุบิแตล่ะประเภท มาจาก 2 แหล่งด้วยกนั คือ 
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1. แหล่งท่ีมาภายในประเทศ ได้แก่ นมสด ไข่ไก่ ไส้กรอก เนือ้สตัว์แปรรูปประเภทตา่ง ๆ ผกั ผลไม้ แป้ง นํา้ตาล อาหาร

กระป๋อง เคร่ืองดื่มและบรรจภุณัฑ์ชนิดตา่งๆ เป็นต้น คดิเป็นร้อยละ 60-65 ของวตัถดุบิทัง้หมดโดยประมาณ 

2. แหล่งท่ีมาจากตา่งประเทศ แบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. การซือ้ผ่านตวัแทนจําหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ มนัฝร่ังแช่แข็ง ผกัและผลไม้แช่แข็ง เคร่ืองเทศ อลัมอนด์ เมล็ด

กาแฟ ส่วนประกอบต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิตและแตง่หน้าไอศกรีม เป็นต้น คดิเป็นร้อยละ 15-20 ของวตัถดุิบทัง้หมด

โดยประมาณ 

2. การนําเข้าจากต่างประเทศโดยตรง ได้แก่ เนยแข็ง นมผงพร่องมนัเนย ส่วนประกอบอ่ืนๆท่ีใช้ในการผลิตไอศกรีม 

อาหารกระป๋อง เนือ้ววัแปรรูปบางประเภท เป็นต้น คดิเป็นร้อยละ 15-20 ของวตัถดุบิทัง้หมดโดยประมาณ 

วตัถดุิบหลกัในการผลิตสินค้าของแตล่ะแบรนด์ มีดงันี ้

1. The Pizza Company วตัถุดบิหลกัคือ แป้งพิซซ่า เนยแข็ง เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป และอาหารทะเล ซึง่บริษัท

จดัซือ้จากต่างประเทศ บริษัทในกลุ่มเดียวกนัและผู้ จําหน่ายภายในประเทศ  

2. Burger King มีวตัถดุิบหลกัคือ ขนมปัง มนัฝร่ังแช่แข็ง เนยแข็ง และเนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป ซึง่

บริษัทสัง่ซือ้จากต่างประเทศและผู้ จําหน่ายในประเทศ  

3. Swensen’s,  Dairy Queen และบริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จํากดั มีวตัถดุิบหลกัในการผลิตไอศกรีมคือ นมผงพร่องมนัเนย 

ผลิตภณัฑ์จากนม และส่วนประกอบตา่งๆ ท่ีใช้ในการแตง่หน้าไอศกรีม (Topping) ซึง่สัง่ซือ้จากต่างประเทศโดยตรง 

และผ่านตวัแทนจําหน่ายในประเทศ 

4. Sizzler มีวตัถดุิบหลกัคือ เนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนมปัง ข้าว เนยแข็ง ผกัและ

ผลไม้ชนิดต่างๆ โดยเนือ้สตัว์บางประเภทนัน้ ทําการสัง่ซือ้จากต่างประเทศโดยตรง และผ่านผู้ จําหน่ายในประเทศ 

5. The Coffee Club มีวตัถดุิบหลกัคือ เมล็ดกาแฟ เนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนม

เค้ก เคร่ืองปรุงอาหาร  ผลิตภณัฑ์นม และเคร่ืองดื่มประเภทตา่งๆ ซึง่บริษัทสัง่ซือ้ผ่านผู้ จําหน่ายในประเทศ  

6. The Minor Food Group Singapore  มีวตัถดุิบหลกัคือ เนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง 

และเคร่ืองปรุงอาหารตา่งๆ โดยส่วนใหญ่นัน้ บริษัททําการสัง่ซือ้จากต่างประเทศผา่นผู้ จําหน่ายในประเทศ 

2.3  ธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า 

2.3.1  ลักษณะธุรกิจ 

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

เก่ียวกบัการจดัจําหน่ายสินค้าซึง่นําเข้ามาจากต่างประเทศและการรับผลิตสินค้าอปุโภคบริโภค โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

การจัดจาํหน่ายสินค้าประเภทเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม 

• Esprit ประกอบด้วยเสือ้ผ้าสําเร็จรูป รวมถงึเคร่ืองประดบัและเคร่ืองแตง่กายสําหรับสภุาพบรุุษ สภุาพสตรี วยัรุ่น

และเดก็ ซึง่นําเข้ามาจากประเทศฮ่องกง 

• Bossini ประกอบด้วยเสือ้ผ้าสําเร็จรูปสําหรับ สภุาพบรุุษ สภุาพสตรี วยัรุ่นและเดก็ ซึง่นําเข้ามาจากประเทศ

ฮ่องกง 

• GAP แบรนด์เสือ้ผ้าร่วมสมยัสําหรับ สภุาพบรุุษ สภุาพสตรี วยัรุ่นและเดก็ ซึง่นําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

• Charles & Keith ประกอบด้วยรองเท้าสตรี และกระเป๋าสตรี ซึง่นําเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ 

• Pedro ประกอบด้วยรองเท้าสําหรับ สภุาพบรุุษ สภุาพสตรี และเคร่ืองประดบั ซึง่นําเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ 

• TUMI กระเป๋าเดินทางย่ีห้อ TUMI ซึง่นําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีดีไซน์เป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง 

และมีความทนทานตอ่การใช้งาน TUMI เป็นกระเป๋าท่ีได้ช่ือว่ามีความทนทานท่ีสดุในโลก 
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การจัดจาํหน่ายสินค้าประเภทเคร่ืองสําอาง 

• Red Earth เคร่ืองสําอางนําเข้าจากตา่งประเทศ เน้นความมีสีสนัทนัสมยัสําหรับการแตง่หน้า 

การจัดจาํหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนๆ  

• ETL อปุกรณ์และหนงัสือเพ่ือการศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษ และความรู้รอบตวัของเดก็ท่ีมีความทนัสมยั โดย

เป็นอปุกรณ์ท่ีสามารถโต้ตอบ (Interact) กบัเดก็ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ 

• Zwilling J.A. Henckels เคร่ืองใช้แสตนเลส สตีล คณุภาพสงู ประกอบไปด้วย มีด ช้อน หม้อ กระทะ อปุกรณ์

ประกอบอาหาร ภาชนะเคร่ืองครัวต่างๆ และอปุกรณ์ตกแตง่เล็บจากประเทศเยอรมนั 

การรับผลิตสินค้าอุปโภค 

บริษัทดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับผลิตสินค้าอปุโภคและสินค้าในครัวเรือน ได้แก่ นํา้หอมปรับอากาศในรถยนต์ ยาขดั

รถยนต์  ผลิตภณัฑ์ทําความสะอาด  นํา้ยาปรับผ้านุ่ม และนํา้ยาล้างจาน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าท่ีมีช่ือเสียง เช่น PLAX, WET 

ONES, GLADE ALFA, GLADE SPORT, CARGLO, SUNLIGHT, COMFORT, VIM, MAGIC CLEAN, PED, PENQUIN, ALPO 

เป็นต้น ลูกค้าสําคญัคือบริษัทตา่งประเทศท่ีผลิตสินค้าอปุโภคและจดัจําหน่ายทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรด

ดิง้ จํากดั บริษัท เอส.ซี.จอห์นสนั แอนด์ซนั (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท คอลเกต ปาล์ม-โอลีฟ (ประเทศไทย) จํากดั และ บริษัท ไล

อ้อน (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น 

 

การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ลกัษณะช่องทางการจําหน่ายของผลิตภณัฑ์กลุ่มเสือ้ผ้าและเคร่ืองสําอางมี 3 ลกัษณะคือ จําหน่ายปลีกให้กบักลุ่มลกูค้า

เป้าหมายโดยวางจําหน่ายในร้านค้าของบริษัทเอง และวางจําหน่ายผ่านช่องทางการจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าตา่งๆ ท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย การจําหน่ายให้ลกูค้าองค์กรท่ีมีงบประมาณเพ่ือให้พนกังานและผู้บริหาร และมีงบประมาณทางการตลาดเพ่ือจดัหา

ของแถมและของกํานลัแก่ลกูค้า 

ตัง้แตปี่ 2554 เป็นต้นมา บริษัทได้เปิดดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัจําหน่ายสินค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ www.thaisale.co.th 

(ตอ่มาเปล่ียนเป็น www.mysale.co.th) ซึง่เป็นอีกหนึง่ช่องทางเลือกให้คูค้่าและกลุ่มของบริษัทเองท่ีต้องการระบายสินค้าท่ีหมดซีซัน่  

นอกเหนือจากการขายสินค้าจากหน้าร้านเพียงอย่างเดียว เป็นการร่วมทนุกบัคูค้่าในประเทศออสเตรเลียท่ีมีเครือข่ายแข็งแกร่งในการ

จดัหาสินค้าแบรนด์สากลจาก ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และองักฤษ     ซึง่ปัจจบุนัจํานวนผู้ใช้อินเตอร์เนทมีจํานวนเพิ่มขึน้อย่าง

ตอ่เน่ืองและความเช่ือมัน่ในการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมผ่านการทําธุรกรรมออนไลน์มีสงูขึน้ และผู้บริโภคต้องการเหน็ความแปลก

ใหม่ของสินค้า   ดงันัน้ Thaisale จงึถือเป็นช่องทางท่ีสอดคล้องกบัค่านิยมของผู้บริโภคในปัจจุบนัท่ีต้องการเข้าไปแสวงหาสินค้าท่ีไม่

จําเจ  ในช่วงปลายปี 2556  บริษัทได้เปล่ียนช่ือเป็น   MySale เพ่ือให้เป็นช่ือท่ีมีความเป็นสากลมากขึน้ อีกทัง้เป็นการสร้างแบรนด์ให้

แข็งแกร่งย่ิงขึน้ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

เน่ืองจากสินค้าเสือ้ผ้าและเคร่ืองสําอางมีความหลากหลาย ครอบคลมุทกุเพศ ทกุวยั ฐานลกูค้าของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการจดั

จําหน่ายสินค้าจงึครอบคลมุทัง้หญิงและชาย ในทกุช่วงอาย ุ โดยกลุ่มลกูค้าหลกัคือ นกัศกึษา กลุ่มคนทํางานรุ่นใหม่ แม่บ้าน 

ตลอดจนนกัธุรกิจ ผู้ ท่ีสนใจในเร่ืองแฟชัน่และการแตง่ตวั มีรายได้อยู่ในระดบั B ขึน้ไป  

สําหรับธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการรับผลิตสินค้า ลกูค้าหลกัของบริษัทเป็นบริษัทต่างชาต ิ ท่ีมียอดการสัง่สินค้าอปุโภคเป็นจํานวน

มาก ทัง้เพ่ือใช้ในประเทศและส่งออกไปยงัประเทศใกล้เคียง 
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2.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

แบรนด์เอสปรี (ESPRIT) 

 ถงึแม้ธุรกิจแฟชัน่มีคูแ่ข่งขนัอยู่ในตลาดเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงสองปีท่ีผ่านมา Fast fashion brand 

อย่าง เฮชแอนเอ็ม และ แบรนด์จากญ่ีปุ่ นอย่างยนิูโคล เข้ามาทําตลาดอย่างน่ากลวัด้วยการลงทนุท่ีสงูทัง้ขนาดร้านค้าและมีสินค้าท่ีมี

ความหลากหลาย  และการทําราคาท่ีตํ่าน่าดงึดดูเป็นแม่เหล็กดงึผู้บริโภค  ทําให้การแข่งขนัในสนามใจกลางกรุงเทพฯ มีมากขึน้และมี

ผลกระทบตอ่แบรนด์เก่าในตลาด   เพราะผู้บริโภคมีทางเลือกในเร่ืองของความสดใหม่  ส่วนคูแ่ข่งของเอสปรีทางตรงคือ แบรนด์ซาร่า 

ท่ีเข้ามาทําตลาดด้วยสินค้าแฟชัน่และมีการบริหารสินค้าใหม่อย่างรวดเร็ว    แตอ่ย่างไรก็ตาม แบรนด์เอสปรียงัมีจดุเดน่ท่ีแตกต่างใน

เร่ืองการรักษาคณุภาพท่ีสงู และยงัคงการผลิตสินค้าท่ีตอบสนองกลุ่มลกูค้าท่ีพอใจในความทนทาน ไม่แฟชัน่จนเกินไปและใส่สบาย

เหมาะกบัสรีระสําหรับคนวยัทํางานอาย ุ 30 ปีขึน้ไป ในขณะท่ี fast fashion หาไม่ได้และมีคณุภาพต่ํากวา่และหมดสมยัเร็ว  ดงันัน้ 

การทําโปรแกรมบริหารความพงึพอใจของลกูค้าสมาชิก(Minor Plus) เพ่ือรักษาลกูค้ากลุ่มนีไ้ด้มีการทําอย่างตอ่เน่ือง เช่น การตดิตอ่

จองสินค้าใหม่  การให้ส่วนลดพิเศษ  การดแูลลกูค้าในวนัสําคญั   แบรนด์เอสปรีมีการขยายช่องทางเข้าสู่สนามแข่งใหม่ในตา่งจงัหวดั  

และเป็นแบรนด์สากลลําดบัแรกๆ ท่ีเปิดตลาดในต่างจงัหวดัผ่านห้างสรรพสินค้าและการทําร้านในหวัเมืองใหญ่ท่ีมีอํานาจซือ้สงู เช่น 

หาดใหญ่  ภเูก็ต  สรุาษฏร์ธานี  เชียงใหม่  อดุรธานี  และพทัยา เป็นต้น   ณ สิน้ปี 2556 แบรนด์เอสปรีมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศ

ไทยรวมทัง้สิน้ 116 แหง่ 

แบรนด์แก็บ (GAP)  

แบรนด์แก็บเป็นหนึง่ในสินค้าอเมริกนัแบรนด์ท่ีมีประวตัอินัยาวนาน   ซึง่นําเสนอสินค้าท่ีมีรูปแบบเบสิค สวมใส่ง่ายในทกุ

โอกาสสไตล์อเมริกนั   เสน่ห์ของโลโกท่ีกลายเป็นสญัลกัษณ์สําคญับนเสือ้ยืดยงัเป็นจดุขายตลอดมา     ถงึแม้คูแ่ข่งหลกัน่าจะเป็น แบ

รนด์ซาร่า แตก่ลุ่มลกูค้าก็มีความแตกตา่ง เพราะแบรนด์ดงักล่าวมีความเป็นแฟชัน่สงูกวา่    การทําตลาดของแก็บคือ การหาทําเลขาย

ใจกลางกรุงเทพในแหล่งชอบปิง้ของคนเมืองและชาวต่างประเทศ  แล้วขยายไปตลาดต่างจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งทอ่งเท่ียวของชาว

ตา่งประเทศ ร้านท่ีภเูก็ตจางซีลอน ได้เปิดตวัในช่วงไตรมาสท่ีส่ีของปี 2556 และประสบความสําเร็จอย่างสงูทัง้รายได้และกําไร 

นอกจากนี ้ กลุ่มสินค้าเด็กเล็กและเดก็โต มีความโดดเดน่ทางด้านการออกแบบท่ีดงึดดูใจผู้บริโภคระดบักลางถงึระดบัสงู และยงัไม่มี

คูแ่ข่งท่ีเอาชนะได้ในตลาดเมืองไทย     

แบรนด์บอสสินี (Bossini) 

กลุ่มสินค้าท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนักบัแบรนด์บอสสินีนัน้ มีทัง้ท่ีนําเข้าจากตา่งประเทศ เช่น  Giordano, Body Glove  และ

ผลิตในประเทศ เช่น Portland ซึง่ล้วนแตอ่ยู่ในตลาดมาเป็นเวลานาน และแม้วา่จะมีการแข่งขนัคอ่นข้างสงูทัง้ในด้านราคา และการ

ส่งเสริมการขายในรูปแบบใหม่ๆ  แบรนด์บอสสินี  ยงัเป็นแบรนด์ท่ีมีจุดแข็งในเร่ืองผลิตภณัท์กนัหนาวท่ีมีคณุภาพ เช่น เสือ้กนัหนาว

ขนเป็ดและเสือ้แจ็คเก็ต รวมไปถงึเสือ้ยืดใส่สบายท่ีมีรูปแบบสวยและคณุภาพดี บริษัทคาดการณ์ว่าแบรนด์บอสสินียงัมีโอกาสเตบิโต

ไปกบัการขยายตวัของห้างสรรพสินค้าทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั ณ สิน้ปี 2556 แบรนด์บอสสินี มีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศ

ไทยรวมทัง้สิน้ 70 แหง่   

แบรนด์ชาลร์ส แอนด์ คีธ (Charles & Keith) 

 ตลาดรองเท้าและกระเป๋าสําหรับสุภาพสตรี ในประเทศไทยมีทัง้แบรนด์ย่ีห้อท่ีนําเข้า และแบรนด์ย่ีห้อท่ีผลิตในประเทศ  

รองเท้าท่ีนําเข้ามกัจะได้รับความนิยมในรูปแบบท่ีทนัสมยั มีวสัดท่ีุแตกตา่งซึง่หาไม่ได้ในประเทศ และการออกแบบท่ีสวยงาม กลุ่ม

รองเท้านําเข้าส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ท่ีมีการวางตําแหน่งระดบับนและราคาสงู ดงันัน้ แบรนด์ชาลร์ส แอนด์ คีธ ได้เข้ามาทําตลาดใน

ระดบักลาง โดยนําเสนอสินค้านําเข้าท่ีมีการออกแบบท่ีไม่ย่ิงหย่อนไปกวา่สินค้าในกลุ่มระดบับน  แตไ่ม่ทิง้การเป็นแบรนด์นําเข้า และ

การทําราคาท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย ทําให้ยงัไม่มีคูแ่ข่งโดยตรงในตลาด ในช่วงปีท่ีผ่านมา กระเป๋า

สภุาพสตรี มีความโดดเด่นในเร่ืองการออกแบบท่ีได้รับความนิยม ไม่แพ้แบรนด์แนวหน้า  ซึง่เป็นส่วนสําคญัท่ีทําให้ยอดขายเตบิโตขึน้

อย่างมาก การเตบิโตของแบรนด์  เน้นการสร้างฐานลกูค้าให้มากขึน้ เช่น การจดักิจกรรมกบันกัศกึษาก่อนวยัทํางาน การปรับปรุง
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พนกังานขายให้เป็นท่ีหนึง่ในการดแูลลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง เน้นโปรแกรมบริหารความพงึพอใจลูกค้าสมาชิก (Minor Plus) และการ

ขยายร้านค้าไปสูห่วัเมืองใหญ่ท่ีลกูค้ามีกําลงัซือ้ ณ สิน้ปี 2556 ชาลร์ส แอนด์ คีธ มีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 28 แหง่  

แบรนด์เพโดร (Pedro)  

เน่ืองจากในปัจจบุนัสภุาพบรุุษได้ให้ความสนใจเก่ียวกบัภาพลกัษณ์และการแตง่ตวัเพิ่มสงูขึน้ จงึทําให้ตลาดรองเท้าและ

เคร่ืองประดบัของสภุาพบรุุษนัน้ ถกูจบัตามองวา่เป็นตลาดใหม่ เพ่ือสภุาพบรุุษท่ีรักการแตง่ตวัด้วยดีไซน์ และไม่ชอบการซือ้รองเท้าใน

ห้างสรรพสินค้าท่ีมีความหลากหลายแตไ่ม่มีความแตกต่าง  โดยจดุเด่นของแบรนด์เพโดรนัน้ คือ เป็นเคร่ืองหนงัคณุภาพท่ีผสมผสาน

ระหวา่งความหรูหราและดีไซน์ท่ีโดดเดน่ร่วมสมยัในราคาท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีคอลเล็คชัน่สําหรับผู้หญิงก็มีลกูเล่นอนัทนัสมยั

เช่นเดียวกนั   บริษัทอยู่ในช่วงการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัสําหรับคนไทย   การสร้างส่วนแบง่การตลาดจงึช้ากว่าคูแ่ข่งอย่างแบรนด์

อาวร์โด้ (Aldo) และแบรนด์แดปเปอร์ (dapper) ท่ีอยู่ในตลาดมานาน   การจดัหาทําเลขายในใจกลางกรุงเทพตามแหล่งชอปปิง้ของ

คนเมืองและชาวต่างประเทศซึง่เป็นกลยทุธ์สําคญั บริษัทเปิดร้านเพโดรสาขาแรกในปี 2556 ท่ีเซน็ทรัลเวิลด์ และตอ่มาท่ีสยามพารา

กอนเม่ือต้นปี 2557 ณ สิน้ปี 2556 แบรนด์เพโดรมีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 4 แหง่  

แบรนด์ทูม่ี (TUMI) 

 ปัจจบุนัตลาดสินค้าประเภทกระเป๋าเดนิทางและกระเป๋าเอกสารในระดบัราคาสูงท่ีมีอยู่ในเมืองไทยนัน้   ยงัมีการแข่งขนัท่ีไม่

สงูนกั สําหรับแบรนด์ทม่ีูนัน้ คู่แข่งทางตรงในด้านของราคาและคณุภาพของสินค้าในปัจจุบนัยงัมีไม่มากนกั   คู่แข่งหลกัในปัจจุบนัคือ 

แบรนด์ริโมวา่ (Rimowa) แตอ่ย่างไรก็ตาม แบรนด์ริโมว่า (Rimowa) ก็มีเพียงสินค้ากระเป๋าเดินทางเพียงอย่างเดียว ในขณะท่ีแบรนด์ทู

ม่ี มีความหลากหลายในเร่ืองของการเป็นผู้ นําในเร่ืองของกระเป๋าเดินทางท่ีมีนํา้หนกัเบาและเน้นเทคโนโลยีด้านความปลอดภยัและการ

รักษารูปทรงกระเป๋า นอกจากนี ้กระเป๋าใส่เอกสารและกระเป๋าคอมพิวเตอร์สําหรับนักธุรกิจ ก็มีความโดดเด่นในแง่ฟังก์ชั่นการใช้งาน

และการออกแบบท่ีมีแบบให้เลือกมากและมีคณุภาพดี   การขยายตลาดคือการหาทําเลขายในแหล่งชอปปิง้ของคนเมืองในกรุงเทพฯ 

และชาวต่างประเทศ   การเติบโตอีกด้านคือ ลูกค้าองค์กรท่ีต้องการกระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเดินทางให้พนักงานผู้บริหารระดบัสูง   

และใช้เป็นของขวญัท่ีมีคณุคา่สําหรับบคุคลสําคญั จดุจําหน่ายสําคญัของแบรนด์ทม่ีูท่ีอยู่ใจกลางเมือง ได้แก่ เกษรพลาซ่าและเซ็นทรัล

เวลิด์ ณ สิน้ปี 2556 ทม่ีูมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 9 แหง่ 

แบรนด์เรดเอิร์ธ (Red earth)  

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ ซึง่เน้นความเป็นแฟชัน่ มีสีสนัทนัสมยั ในลกัษณะเดียวกบั

เคร่ืองสําอางของแบรนด์เรดเอร์ิธ มีอยู่เป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม แบรนด์เรดเอิร์ธ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในประเทศและนําเข้าจาก

ตา่งประเทศ จงึสามารถตอบสนองลกูค้าหลกัของผลิตภณัฑ์ ซึง่เป็นวยัรุ่นและคนทํางานรุ่นใหม่ท่ีเน้นแฟชัน่ได้ ณ สิน้ปี 2556 แบรนด์

เรดเอิร์ธมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศทัง้สิน้ 20 แหง่ เคาน์เตอร์ท่ีสกายพอร์ทดอนเมืองท่ีเปิดกลางปี 2556 ท่ีผ่านมา ได้รับการตอบ

รับจากลกูค้าอย่างมากโดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศและลกูค้าจากทางภาคใต้ นอกจากนี ้ยงัได้เข้าไปขายในร้านเจ้เล้งซึง่เป็นร้านขาย

สินค้าเคร่ืองสําอางท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือขยายการเตบิโตของยอดขาย 

แบรนด์อีทีแอล (ETL) 

ตลาดของอุปกรณ์และหนงัสือเพ่ือการศกึษาด้านภาษาองักฤษ และความรู้รอบตวัมีอยู่มากมาย ประกอบกบัปัจจบุนัมีการ

เตบิโตของส่ือออนไลน์อย่างตอ่เน่ือง ซึง่ส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจประเภทนี ้ แตอ่ย่างไรก็ตาม อีทีแอลเป็นสินค้าท่ีมีความโดดเดน่ในเร่ืองการ

วจิยัและพฒันาอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้เป็นอปุกรณ์ท่ีมีความทนัสมยัและมีความน่าสนใจให้เดก็ต้องการเรียนรู้อยู่เสมอ อีทีแอลจึงเป็นผู้ นํา

ตลาดในผลิตภณัฑ์นี ้ โดยผ่านระบบการขายตรง และมีการชําระราคาสินค้าทัง้ระบบเงินสดและระบบเงินผ่อน ปัจจบุนัมีช่องทางการ

จําหน่ายหลกั 3 ช่องทาง คือการขายตามบ้าน หรือท่ีพกัอาศยั  การขายโดยผ่านการจดัสมัมนา และการเปิดจุดขายชัว่คราวท่ีมีลกูค้า

ผลกุผล่าน เช่น ไฮเปอร์มาร์ท เป็นต้น 
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แบรนด์เฮงเคลส์ (Zwilling J.A. Henckels) 

ตลาดของเคร่ืองครัวท่ีมีระดบัราคาสงูจะมีการแข่งขนัคอ่นข้างน้อย โดยตลาดส่วนใหญ่ยงัคงอยู่ในเขตกรุงเทพฯ อย่างไรก็ดี 

การเตบิโตของจงัหวดัใหญ่ๆ ท่ีมีการขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองยงัถือเป็นโอกาสท่ีดีในการขยายจดุจําหน่ายให้กว้างและครอบคลมุมากขึน้

ในอนาคต ร้านท่ีเปิดกลางปีและทํารายได้และกําไรท่ีน่าพอใจคือ เควลิเลจ ซึง่เป็นหนึง่ในคอมมิวนิตีม้อลล์ชัน้นําใจกลางสขุมุวิท 

ดงันัน้ การเตบิโตของเฮงเคลล์ในอนาคตคือ การหาทําเลขายในคอมมิวนิตีม้อลล์ท่ีใกล้แหล่งลกูค้าท่ีมีศกัยภาพในการซือ้สงูและ

ต้องการของมีคณุภาพดี ใช้งานได้ในระยะยาว ในช่วงปี 2556 ท่ีผ่านมา แบรนด์เฮงเคลส์ได้นําสินค้าเข้าไปขายในโฮมชอบปิง้ ซึง่ได้ผล

ตอบรับท่ีดีมาก นอกจากนัน้ การขายผลิตภณัท์เข้าอตุสาหกรรมอาหาร และโรงแรมก็ยงัคงเป็นช่องทางการเตบิโตได้เช่นกนั ณ สิน้ปี 

2556 แบรนด์เฮงเคลส์มีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 18 แหง่ 

ธุรกิจเก่ียวกับการรับผลิตสินค้า ภายใต้บริษัทย่อย นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกัด 

บริษัทผู้ผลิตและจดัจําหน่ายสินค้าอปุโภคและสินค้าในครัวเรือนใหญ่ๆ หลายแหง่ในประเทศไทย จะมีการวา่จ้างบริษัทอ่ืน

ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าให้ เน่ืองจากบริษัทนัน้ๆ ไม่มีนโยบายดําเนินการผลิตเอง หรือมีกําลงัการผลิตท่ีไม่เพียงพอ ซึง่คาดวา่แนวโน้มการ

เตบิโตของอตุสาหกรรมนีจ้ะเพิ่มขึน้ เน่ืองจากพฤตกิรรมของผู้บริโภคมีการใช้สินค้าในครัวเรือนเพิ่มมากขึน้ เช่น นํา้หอมปรับอากาศใน

รถยนต์ ยาขดัรถยนต์ นํา้ยาทําความสะอาดสขุภณัฑ์  นํา้ยาทําความสะอาดพืน้ นํา้ยาปรับผ้านุม่ และผลิตภณัฑ์ทําความสะอาด   

เป็นต้น เพ่ือความสะดวกสบายและประหยดัเวลาในการทําความสะอาด บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับผลิตสินค้าอปุโภค 

เช่นเดียวกบับริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั มีอยู่ประมาณ 6-7 ราย โดยมีส่วนแบง่การตลาดในสินค้าแตล่ะชนิดไม่เท่ากนั การ

แข่งขนัในธุรกิจจะเน้นเร่ืองต้นทนุการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ซึง่อํานาจต่อรองราคาจะเป็นของเจ้าของสินค้า เน่ืองจากปัจจบุนักําลงัการ

ผลิตของผู้ รับผลิตสินค้าแตล่ะรายยงัมีเหลืออยู่มาก ทําให้การแข่งขนัด้านราคาเพิ่มสงูขึน้ ในขณะเดียวกนั การส่งออกไปยงั

ตา่งประเทศก็เป็นโอกาสท่ีทําให้บริษัทเพิ่มยอดขายได้ เน่ืองจากต้นทนุการผลิตยงัอยู่ในระดบัตํ่าสําหรับบริษัทผู้ว่าจ้างในตา่งประเทศ 

ประกอบกบัคณุภาพของสินค้าท่ีผลิตนัน้ ดีกว่าผู้ผลิตในภมูิภาคนี ้ จงึเป็นข้อได้เปรียบให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าให้แก่ลกูค้าเพ่ือการ

ส่งออกได้ 

นโยบายราคา 

นโยบายราคาของสินค้ากลุ่มแฟชัน่จะพิจารณาจากต้นทนุและการวางตําแหน่งแบรนด์และสินค้า ในตลาดท่ีเข้าแข่งขนั  

โดยการเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งในสินค้าแตล่ะประเภท   และเปรียบเทียบราคาในประเทศใกล้เคียงเพราะสินค้าบางกลุ่มเป็นท่ีสนใจจาก

นกัทอ่งเท่ียว     

2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

สําหรับธุรกิจจดัจําหน่าย บริษัทนําเข้าผลิตภณัฑ์มาจากต่างประเทศ ทัง้จากภมูิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย ตลอดจน

สหรัฐอเมริกา ตามมาตรฐานของบริษัทเจ้าของแบรนด์ (Principal)  

วัตถุดบิและแหล่งท่ีมา 

เน่ืองจากรูปแบบการทําธุรกิจของบริษัท คือ เป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมจากตา่งประเทศ จงึเป็นการจดัหาสินค้า

สําเร็จรูปนําเข้าและจําหน่ายในประเทศ ผู้ ท่ีเป็นผู้ผลิตสินค้าก็คือเจ้าของแบรนด์สินค้าในสหรัฐอเมริกา   สิงคโปร์   ฮ่องกง  และ

เยอรมนันี จะเลือกลงทนุสร้างฐานการผลิตในต่างประเทศท่ีมีการจดัหาวตัถดุบิได้ง่ายและประหยดัคา่ใช้จ่ายในการขนส่ง รวมไปถงึ

คา่แรงท่ีตํ่ากว่าท่ีจะผลิตในประเทศต้นกําเนิด ดงันัน้ ฐานการผลิตจะอยู่ในประเทศจีน อินเดีย บงัคลาเทศ  และบางชนิดของสินค้าก็

จะเป็นประเทศไทย 

ยกเว้นกลุ่มโรงงานท่ีรับผลิตสินค้าอุปโภค วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตสินค้าอปุโภคต่างๆ ท่ีบริษัทรับผลิตนัน้ เป็นวตัถดุบิท่ี

บริษัทสัง่ซือ้จากผู้แทนจําหน่ายในประเทศ ซึง่วตัถดุิบดงักล่าวมีแหล่งท่ีมาทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้วา่จ้างผลิตจะเป็น

ผู้จดัหาแหล่งวตัถดุบิ ตลอดจนตอ่รองราคาวตัถดุบิกบัผู้ จําหน่ายวตัถดุิบโดยตรง ทัง้นี ้ บริษัทจะจดัหาวตัถุดบิางส่วนเอง เพ่ือเป็นการ

ลดต้นทนุการผลิต 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญความเส่ียงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึง่อาจส่งผลกระทบอย่างมี

นยัสําคญัตอ่รายได้ ผลกําไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมลูคา่หุ้นของบริษัท  

นอกจากความเส่ียงท่ีจะกล่าวถงึตอ่ไป อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซึง่บริษัทไม่อาจทราบหรือระบุได้ในขณะนี ้และความเส่ียงบางอย่าง

ท่ีบริษัทคิดว่าไม่เป็นนยัสําคญัในปัจจุบนั แต่อาจมีความสําคญัต่อไปในอนาคตได้ ดงันัน้ ผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ควรพิจารณา

ผลกระทบและความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึน้ รวมถงึพิจารณาถงึปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัทนอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียง

ท่ีปรากฏในเอกสารฉบบันีด้้วย 

 

1. ความเส่ียงจากผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะภัยธรรมชาติ และ

เหตุการณ์ร้ายแรง 

 รายได้ กําไร และแผนการขยายงานของบริษัท ล้วนต้องอาศยัภาคการใช้จ่ายของลูกค้า ผู้บริโภค ตลอดจนความเช่ือมั่นของ

นกัท่องเท่ียว ซึง่อาจได้รับผลกระทบด้านลบจากปัจจยัภายนอกหลายๆ ปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย ความไม่สงบทางการเมือง โรคระบาด หรือภยัสึนามิ เป็นต้น และแม้ว่า ปัจจยัความเส่ียงต่างๆ เหล่านีเ้ป็นความเส่ียงโดยทัว่ไปท่ี

ผู้ประกอบการธรุกิจทกุๆ รายต้องเผชิญ แตบ่ริษัทก็จดัทํามาตรการบริหารความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบด้านลบต่อการดําเนินธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัทจากเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคดิให้ได้มากท่ีสดุ ซึง่มาตรการดงักล่าวรวมถงึแตไ่ม่จํากดัเพียง 

- สร้างความสมดุลของโครงสร้างรายได้ อันประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ

ร้านอาหาร ธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิต 

- ขยายฐานธุรกิจให้หลากหลายครอบคลมุทัง้ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตลอดจนประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน ภูมิภาค

แอฟริกา ประเทศในแถบมหาสมุทรอินเดีย ประเทศอินเดีย และภูมิภาคตะวนัออกกลาง เพ่ือลดการพึ่งพาธุรกิจในประเทศใด

เพียงประเทศเดียว 

- ขยายธุรกิจท่ีบริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นคา่ธรรมเนียมการให้บริการ (Fee-based Model) ได้แก่ การรับจ้างบริหารโรงแรมและ

การให้สิทธิแฟรนไชส์ ทัง้ในประเทศท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ในปัจจบุนั และตลาดใหม่ๆ ท่ีบริษัทยงัไม่คุ้นเคย 

- เตรียมวางแผนสํารองสําหรับเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิด (Contingency Plan) โดยความท้าทายต่างๆ ท่ีบริษัทต้องเผชิญในอดีตมี

ส่วนสําคญัในการช่วยพัฒนาความสามารถในการรับมือกับเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเพิ่ม

ความสามารถในการฟืน้ตวัของธุรกิจของบริษัท 

 

2  ความเส่ียงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก 

2.1   การแข่งขนัในธุรกิจโรงแรม 

  การเพ่ิมขึน้ของจํานวนโรงแรมระดบับนในแหล่งท่องเท่ียวท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัใน

ด้านราคา ซึง่อาจส่งผลกระทบกบัรายได้และกําไรของบริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงนอกฤดกูาลทอ่งเท่ียวและจากลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจของโรงแรมซึ่งมีค่าใช้จ่ายคงท่ีสูง (Operating Leverage) อย่างไรก็ดี บริษัทได้ให้ความสําคญักับการพัฒนา

คณุภาพของการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มั่นใจว่า โรงแรมของบริษัทจะมีคุณภาพและการให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งใน

ตลาดนัน้ๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีมาตรการในการลดความเส่ียง โดยการเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ ขยายครอบคลุมแหล่ง

ทอ่งเท่ียวหลายๆ แหง่ มีประเภทและระดบัการให้บริการของโรงแรม ตลอดจนเชือ้ชาตขิองแขกท่ีมาเข้าพกัโรงแรมท่ีหลากหลาย ซึง่

นอกจากแบรนด์อนันตรา แบรนด์อาวาน่ี แบรนด์โอ๊คส์ แบรนด์เพอร์ อควมั และแบรนด์เอเลวาน่า ซึง่เป็นแบรนด์ระดบับนของ

บริษัทเองแล้ว บริษัทยงัได้ว่าจ้างบริษัทชัน้นําอย่าง 1) Four Seasons Hotels & Resorts Asia Pacific Pte. Ltd. 2) The Hotel 

Licensing Corporation ซึง่เป็นกลุ่มบริษัท แมริออท โฮเทล และ 3) Starwood Asia Pacific Hotels & Resorts Pte. Ltd.   ให้

บริหารโรงแรมภายใต้การลงทนุของบริษัท โดยใช้แบรนด์ โฟร์ ซีซัน่ส์ เจดบับลิว แมริออท และเซ็นต์ รีจิส และบริษัทบริหารโรงแรม
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ภายใต้สญัญาแฟรนไชส์โดยใช้แบรนด์แมริออท ทัง้นี ้โรงแรมส่วนใหญ่ภายใต้แบรนด์อนนัตรา แบรนด์อาวาน่ี และแบรนด์เพอร์ 

อควมั ตัง้อยู่ในภูมิภาคเอเชียและตะวนัออกกลาง ส่วนโรงแรมทัง้หมดในเครือเอเลวาน่า คอลเล็คชั่น ตัง้อยู่ในทวีปแอฟริกา 

สําหรับโรงแรมในกลุ่มโอ๊คส์นัน้ มีฐานธุรกิจหลกัอยู่ในประเทศของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึง่เป็นตลาดท่ีมีความผนัผวนน้อย

กว่า อีกทัง้ บริษัทยังมีการลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและ

บนัเทงิ ส่งผลให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร 

2.2   การแข่งขนัในธุรกิจร้านอาหาร 

ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เน่ืองจากคู่แข่งธุรกิจรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้ง่ายกว่าเม่ือ

เปรียบเทียบกบัธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการร้านอาหารรายอ่ืนๆ ทัง้ในและนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัท

วางเป้าหมายในการคงความเป็นผู้ นําของธุรกิจร้านอาหาร โดยการพฒันาทัง้สินค้าเดมิและสินค้าใหม่ๆ อย่างตอ่เน่ือง ตลอดจนมุ่งเน้นการ

ตอบสนองให้ทนัความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงของผู้บริโภค ทําให้บริษัทสามารถรักษาความเป็นผู้ นํา และมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีเหนือกว่า

คูแ่ข่ง จากปัจจยัสนบัสนนุซึง่รวมถงึฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและขนาดของธุรกิจท่ีส่งผลให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economies of 

Scale) นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายกระจายความเส่ียง เพ่ิมความหลากหลายของประเภทร้านอาหาร ซึง่ครอบคลุมทัง้อาหารตะวนัตก 

เช่น พิซซา่ สเตก็ แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม ตลอดจนอาหารไทย จีน ญ่ีปุ่ น และกาแฟ ซึง่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่

ละกลุ่มทัง้ในและตา่งประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มนีมี้การกระจายความเส่ียง และมีการเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง 

2.3   การแข่งขนัในธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า 

ธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้าซึง่บริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าแฟชัน่และเคร่ืองสําอาง เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่า

จะมีผู้ ประกอบการจัดจําหน่ายสินค้าแฟชั่นระดับโลกเข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมากขึน้ หากแต่ยังกระจุกตัวอยู่เพียงใน

กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ เท่านัน้ ในขณะท่ีแบรนด์ท่ีบริษัทจดัจําหน่ายสินค้ามีการกระจายตวัมากกว่าทัง้ในกรุงเทพมหานครและ

ในต่างจังหวัด ซึ่งตลาดต่างจังหวัดมีแนวโน้มในการเติบโตของภาคการอุปโภคบริโภคท่ีสูงกว่า ส่งผลให้บริษัทยังคงเป็นหนึ่งใน

ผู้ประกอบการจดัจําหน่ายสินค้าอิสระ (Independent Operator) ท่ีใหญ่ท่ีสุดรายหนึ่งของประเทศ ทัง้นี ้ธุรกิจจดัจําหน่ายเป็นธุรกิจแรก

ของกลุ่มบริษัทไมเนอร์ ซึง่ทําให้บริษัทได้ประโยชน์จากความชํานาญและเครือข่ายท่ีกว้างขวางของทีมผู้บริหารได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้

บริษัทยังคอยพฒันาการให้บริการเพ่ือตอบสนองกระแสความต้องการของลูกค้าและมีการส่ือสารกับลูกค้าอย่างต่อเน่ืองผ่านโปรแกรม

บริหารลกูค้าสมัพนัธ์ ไมเนอร์ พลสั การ์ด  

 

3. ความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจ 

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองทัง้ในและต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนใหม่ๆ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลงทนุในตา่งประเทศ อาทเิช่น การเปล่ียนแปลงของมลูคา่การลงทนุ ความสําเร็จในการริเร่ิมโครงการ ภาระผูกพนัท่ี

เก่ียวเน่ืองกับสัญญา การขอใบอนุญาต และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกเหนือไปจากความเส่ียงโดยทั่วไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี 

บริษัทมีมาตรการในการควบคุมดแูลการพฒันาโครงการใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด ทัง้ผ่านการทํา Due Diligence อย่างละเอียด การจัดทํา

แผนงานและขัน้ตอนมาตรฐาน การวางหลกัเกณฑ์ในการลงทนุท่ีรอบคอบ เป็นต้น โดยบริษัทจะว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้และความ

ชํานาญในประเทศนัน้ๆ อาทิเช่น ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ท่ีปรึกษาด้านบญัชี ซึ่งจะทํางานร่วมกับทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญของบริษัท 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่ บริษัทจะประสบความสําเร็จในการพฒันาโครงการหรือเข้าซือ้กิจการ การดําเนินงานของโครงการนัน้ๆ ต่อไปเพ่ือให้มีผล

กําไรท่ีน่าพอใจ รวมถงึการปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้บริษัทมีมาตรการลดความเส่ียงสําหรับการลงทนุในประเทศท่ี

บริษัทไม่เคยดําเนินธุรกิจมาก่อน โดยในช่วงแรก บริษัทจะร่วมลงทุนกับคู่ค้าทางธุรกิจท่ีมีความรู้ ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจใน

ประเทศดงักล่าว เพ่ือศกึษาสภาวะตลาดและเรียนรู้การดําเนินกิจการ จนกว่าจะมีความมัน่ใจในการดําเนินธุรกิจในประเทศนัน้ๆเพียงพอ 

จงึจะมีการตดัสินใจลงทนุในสดัส่วนท่ีเพ่ิมขึน้ในภายหลงั ดงัเช่นการลงทนุของบริษัทท่ีผ่านมาในทวีปแอฟริกา ประเทศมลัดีฟส์  ศรีลงักา 

เวียดนาม จีน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย  

 

 

  

 สว่นท่ี 1 หน้า 48 



 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

4.  ความเส่ียงจากความสามารถในการได้มาซึ่งท่ีตัง้ในการประกอบธุรกิจท่ีต้องการ 

โรงแรมบางแหง่ของบริษัทตัง้อยู่บนท่ีดนิท่ีบริษัทเช่าจากเจ้าของท่ีดิน โดยบริษัทมีสิทธิต่ออายุสญัญา ด้วยอตัราค่าเช่าตามท่ีจะ

ตกลงกัน ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทตกลงท่ีจะไม่ต่ออายุสัญญา และจากการท่ีบริษัทได้ปฏิบตัิตามสัญญาเช่าและมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ

เจ้าของท่ีดนิตลอดมา บริษัทจงึเช่ือมัน่วา่ ความเส่ียงดงักล่าวจะไม่เกิดขึน้ในระยะเวลาอนัใกล้ 

สําหรับธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า ทําเลท่ีดีจดัเป็นหนึ่งในปัจจยัหลกัของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของ

แต่ละสาขา ดงันัน้ จึงอาจเกิดความเส่ียงหากบริษัทไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพืน้ท่ีนัน้ๆ หรือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาเช่า 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทมีร้านอาหารและจุดจดัจําหน่ายสินค้ามากมาย  และแบรนด์ร้านอาหารและสินค้าแฟชัน่ของบริษัทเป็นแบ

รนด์ยอดนิยม ซึง่มีส่วนช่วยดงึดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการท่ีห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้บริษัทมีอํานาจต่อรองกบัห้างสรรพสินค้าและเจ้าของ

พืน้ท่ี และสามารถทําสญัญาเช่าระยะยาวได้ 

 

5.  ความเส่ียงในการต่อสัญญาและเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาตัวแทนจําหน่าย

สินค้า 

บริษัทดําเนินงานร้านอาหารบางส่วนภายใต้แบรนด์ท่ีได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากตา่งประเทศตามข้อตกลงภายใต้สญัญาแฟรนไชส์ 

จงึอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการท่ีมิได้รับอนญุาตให้ตอ่สญัญาหรือหากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสญัญาแฟรนไชส์ บริษัท

ตระหนกัถงึความเส่ียงและได้ลดความเส่ียงดงักล่าวโดยการขอตอ่อายสุญัญาแฟรนไชส์ล่วงหน้าโดยมีระยะเวลาของสญัญา 10-20 ปี 

(ขึน้อยู่กบัประเภทของสญัญา) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะลดการพึง่พาแบรนด์ท่ีบริษัทได้รับแฟรนไชส์จากต่างประเทศ โดยการ

เพิ่มแบรนด์ร้านอาหารท่ีเป็นของตนเอง ซึง่ ณ ปัจจบุนั ประกอบไปด้วย แบรนด์ เดอะ พิซซา่ คอมปะนี กลุ่มไทยเอ็กซ์เพรส เดอะ คอฟฟ่ี 

คลบั ริบส์ แอนด์ รัมส์ และปักก่ิง ริเวอร์ไซด์ แอนด์ คอร์ทยาร์ด  

สําหรับธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้า การได้เป็นตวัแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวเป็นปัจจัยสําคญั สญัญาของบริษัทมีสองลักษณะ 

ได้แก่ แบบท่ีตอ่สญัญาโดยอตัโนมตั ิและแบบท่ีมีกําหนดเวลา สําหรับสญัญาในลกัษณะท่ีมีการกําหนดระยะเวลาในการตอ่สญัญา บริษัท

มีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาจะไม่ต่อสญัญาเม่ือถึงกําหนด ซึง่จะเป็นผลให้บริษัทมีโอกาสสูญเสียรายได้จากการเป็นตวัแทนจําหน่าย 

อย่างไรก็ตาม จากการดําเนินธุรกิจระหว่างกันมาเป็นเวลานานและบริษัทได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญามาโดยตลอด ส่งผลให้

บริษัทจะได้รับความไว้วางใจให้ต่ออายุสัญญา ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทตกลงท่ีจะไม่ต่ออายุสัญญา นอกจากนัน้ หากคู่สัญญาขอ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขข้อตกลง โดยเฉพาะอัตราค่าตอบแทน บริษัทจะเจรจาต่อรองเพ่ือให้การเปล่ียนแปลงอัตราค่าตอบแทนดงักล่าว

เป็นไปในอตัราท่ีบริษัทและคูส่ญัญาได้รับผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่าย 

 

6.  ความเส่ียงจากการท่ีลูกค้าจะไม่ต่อสัญญาจ้างบริหารโรงแรมและจ้างผลิตสินค้า 

บริษัทมีการขยายธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์ อนนัตรา อาวาน่ี โอ๊คส์ และเพอร์ อควมั ซึง่เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง โดยรับจ้าง

บริหารจัดการโรงแรมท่ีบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของและได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการ ทัง้นี ้รายได้ค่าบริหารจดัการแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมในการให้คําปรึกษาและคําแนะนําในการออกแบบและการก่อสร้าง ซึง่เป็นรายได้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงก่อน

โรงแรมจะเปิดดําเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารเม่ือโรงแรมเปิดดําเนินการ โดยจะขึน้อยู่กับรายได้และผลกําไรจากการ

ดําเนินงานของโรงแรมท่ีบริษัทเข้าบริหารงาน  โดยทัว่ไป สญัญาว่าจ้างบริหารโรงแรมจะมีอายุ 10-20 ปี ในกรณีท่ีลูกค้าบอกเลิกสญัญา

ก่อนครบกําหนด บริษัทสามารถเรียกเก็บค่าเสียหายในรูปของค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา (Cancellation Fee) ได้  ทัง้นี ้

ประสบการณ์จากการบริหารธุรกิจโรงแรมในหลายปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมของบริษัทได้รับความไว้วางใจจากนกัท่องเท่ียว

นานาชาตใินความหลากหลายและคณุภาพในการให้บริการของแบรนด์ ความสามารถในการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของลูกค้า ตลอดจนความมุ่งมัน่ในการพฒันาการดําเนินงานของโรงแรมท่ีรับจ้างบริหารอย่างต่อเน่ือง เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของทัง้ผู้

วา่จ้างบริษัทและแขกท่ีมาพกั 

สําหรับธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภค โดยบริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั  ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท รับจ้างผลิตสินค้า

ให้กบับริษัทสินค้าอปุโภคระดบัสากล ปัจจบุนั ธรุกิจดงักล่าวมีการแข่งขนัไม่มากนกั เน่ืองจากยงัมีผู้ประกอบการท่ีได้มาตรฐานและได้รับ
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อนญุาตให้ผลิตน้อยราย แตร่าคาและคณุภาพเป็นตวัแปรท่ีสําคญัในการท่ีจะได้รับคําสัง่ซือ้ อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทได้ดําเนินธุรกิจ

รับจ้างผลิตสินค้าอุปโภคมาเป็นเวลานานมากกว่า 30 ปี บริษัทให้ความสําคัญต่อการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม 

นอกจากนี ้การปรับปรุงสายการผลิตสามารถลดต้นทนุการผลิตได้อย่างตอ่เน่ือง เป็นผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทัง้ในระดบั

ภมูิภาคและระดบัโลกและได้รับการวา่จ้างผลิตสินค้าในระยะยาว  

 

7.  ความเส่ียงด้านการเงนิ 

7.1   ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน   

บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางส่วนเป็นเงินสกุลต่างประเทศ เช่น รายได้จากการให้สิทธิค่าแฟรนไชส์ ค่ารับจ้างบริหาร

โรงแรม  เงินปันผลรับ และรายได้จากเอเย่นต์ท่องเท่ียวในต่างประเทศ และอ่ืนๆ ซึ่งรายได้ดงักล่าวผนัแปรตามอตัราแลกเปล่ียน แต่ใน

ขณะเดียวกนับริษัทก็มีค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น ค่าบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ค่าการใช้สิทธิ/ลิขสิทธิในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 

(Franchise Fee) และคา่สินค้าในธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ดงันัน้ บริษัทและบริษัทในเครือจึงสามารถลดความ

เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนนีไ้ด้ โดยการหกักลบรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedging) อีกทัง้ บริษัทและ

บริษัทในเครือยงัลดความเส่ียงเพิ่มเติม โดยกําหนดราคาคา่ห้องพกัในประเทศเป็นเงินสกุลบาท แทนราคาอ้างอิงเงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐ 

เพ่ือให้รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินเดียวกนั นอกจากนี ้จากการท่ีบริษัทขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศมากขึน้ ส่งผลให้บริษัทมีความ

เส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน เม่ือมีการแปลงผลการดําเนินงานของธุรกิจในต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทในงบการเงินรวม

ของบริษัท ในส่วนของการจัดหาเงินนัน้ โดยทั่วไป บริษัทจะกู้ ยืมเงินในสกุลเดียวกับสินทรัพย์ท่ีบริษัทลงทุน เพ่ือให้เกิดการหักกลบ 

(Natural Currency Hedging) ให้ได้มากท่ีสดุ   

7.2  ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้ 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท 

บริษัทและบริษัทในเครือได้ตระหนกัถงึความเส่ียงดงักล่าวและบริหารจดัการความเส่ียงข้างต้นให้เป็นไปตามนโยบายและคู่มือการบริหาร

ความเส่ียงของบริษัทท่ีวางไว้ เพ่ือลดผลกระทบในด้านลบท่ีอาจเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ท่ีสอดคล้องกบัสภาวะของ

ตลาดการเงิน ณ ขณะนัน้ๆ ส่งผลให้สดัส่วนของเงินกู้ของบริษัทและบริษัทในเครือส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ ท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ี 

7.3      ความเส่ียงจากความมัน่คงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ ยืมเงินและปฎิบตัติามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญากู้ ยืมเงิน 

  นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทัว่ไปแล้ว บริษัทอาจต้องการเงินทุนเพิ่มเติม เพ่ือลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆ และเข้าซือ้

กิจการอ่ืน ส่งผลให้บริษัทและบริษัทในเครือต้องรักษาสภาพคล่องและสํารองวงเงินกู้ จากสถาบนัการเงินให้เพียงพอเพ่ือใช้เป็นเงินทุน

หมนุเวียน อีกทัง้ยงัต้องจัดหาแหล่งเงินทนุระยะยาวล่วงหน้าและกระจายแหล่งท่ีมาของเงินทนุให้มีความหลากหลาย อย่างไรก็ดี บริษัท

และบริษัทในเครือมีการดํารงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งเพ่ือท่ีจะปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญากู้ ยืมเงิน และบริษัทได้ปฏิบตัิตาม

เง่ือนไขดงักล่าวด้วยดีเสมอมา   

 

8. ความเส่ียงจากการพัฒนาของเทคโนโลยี 

  บริษัทต้องอาศัยเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ ไม่เพียงแต่เพ่ือการรองรับระบบการทํางานของหน่วยงานสนับสนุน(Back 

Office) เท่านัน้ แต่ยงัครอบคลุมถึงฝ่ายการขายและการตลาดอีกด้วย ซึง่หากบริษัทไม่สามารถปรับตวัตามเทคโนโลยีหรือความต้องการ

ของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลง จะส่งผลให้บริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ทัง้นี ้บริษัทตระหนกัดีถึงความสําคญัของเทคโนโลยี

สารสนเทศ จงึได้จดัให้หน่วยงานดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท และจากฐานะทางการเงินท่ีมีความมัน่คงและ

ขนาดของธุรกิจท่ีส่งผลให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ส่งผลให้บริษัทสามารถพฒันาความสามารถในการแข่งขนั 

ด้วยการลงทนุในระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ตวัอย่างเช่น การพฒันาระบบจองห้องพกัส่วนกลางของแบรนด์อนนัตรา ซึง่ช่วยให้บริษัทสามารถ

ตดิตามการขายห้องพกัและห้องพกัคงเหลือได้ทนัที การคดิราคาห้องพกัให้เทา่กนัในทกุระบบ (Rate Parity) การรับจองห้องพกับนเว็บไซต์

ท่ีสามารถรองรับได้หลายภาษา การบริหารและเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนการรวบรวมข้อมลูของแขกท่ีเข้าพกั หรือเวบ็ไซต์ใหม่ของแบรนด์ 
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เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซึง่ได้พัฒนามาเพ่ือให้ลูกค้ามีประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ท่ีดีขึน้ ลดระยะเวลาในการสัง่อาหารออนไลน์ และ

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งพิซซ่าผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทยังมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ 5 ปีสําหรับการ

พฒันาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีโดยเฉพาะ เพ่ือรองรับแผนการขยายธุรกิจท่ีได้วางไว้ 

 

  บริษัทได้เล็งเห็นและให้ความสําคญักับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากความเส่ียงข้างต้น จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในทําหน้าท่ีประเมินความเส่ียงและตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ําเสมอ โดยหน่วยงานทกุหน่วยจะทําการ

ประเมินความเส่ียง เพ่ือหาปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการดําเนินงาน และทํางานร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายในในการวิเคราะห์

โอกาสท่ีอาจเกิดขึน้ ศกึษาผลกระทบ และร่วมกันหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน หรือลดความเสียหายจากความเส่ียงดงักล่าว 

ตลอดจนร่วมกนัติดตามและประเมินความเส่ียงเป็นระยะ โดยบริษัทได้มีการจดัทํานโยบายและขัน้ตอนบริหารความเส่ียงของกลุ่มอย่าง

เป็นทางการ และกลุ่มธุรกิจทัง้หมดได้ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทัง้ยังมีการรายงานประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเป็นรายไตรมาส 
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

  
4.1  ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทย่อย 

 
กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ท่ีดิน และอาคาร อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และสิทธิการเช่าท่ีดิน โดยแยกเป็นธุรกิจได้ดงันี ้
 
ธุรกิจโรงแรม  

 

บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 

บมจ. ไมเนอร์  

อินเตอร์เนชัน่แนล 

11 218/2-3 หมู่ 10 เมือง

พทัยา 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2561) 

อาคารโรงแรม 2 หลงั 4 ชัน้และ 

10 ชัน้  

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

206.25 

 

3.74 

180.52 

 

3.11 

-ไม่มี- 

บริษัทย่อย        

บจก. หวัหิน วลิเลจ  36 43/1 ถนนเพชรเกษม หวั

หนิ 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2573)  

อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 12 หลงั  

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

143.92 

0.12 

133.09 

0.09 

-ไม่มี- 

บจก. บ้านโบราณ  เชียงราย 800 229 หมู่ 1 ต.เวียง  

อ.เชียงแสน เชียงราย 

 

499 หมู่ 1 ต.เวียง 

อ.เชียงแสน เชียงราย 

สิทธิการเข้าทําประโยชน์ 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2561) 

 

 

อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลงั มี 

ห้องพกั 90 ห้อง 

 

เต้นท์แคมป์ 15 หลงั 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

188.90 

 

 

80.92 

4.34 

170.47 

 

 

64.30 

0.81 

-ไม่มี- 

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

ห้องพกั 106 ห้อง 

377.48 367.99 -ไม่มี- 

บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท 

(เฉพาะส่วนของโรงแรม) 

27 ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ 

 

 

สิทธิการเช่า 38 ปี 

(สิน้สดุปี 2592) 

อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 2 หลงั และ

อาคารท่ีจอดรถ 7 ชัน้ 1 หลงั 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

629.06 

 

297.08 

557.33 

 

273.75 

-ไม่มี- 
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                  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 

บมจ. โรงแรมราชดําริ 10 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 

 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2556) และมีสทิธิตอ่

อายไุด้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 15 ปี 

อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 1 หลงั 8 ชัน้ 

1 หลงั และ 9 ชัน้ 1 หลงั 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

523.53 

 

1,189.62 

491.84 

 

1,153.37 

-ไม่มี- 

บจก. แม่ริม  เทอเรซ  รีซอร์ท  37 อําเภอแม่ริม เชียงใหม่ 

 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2567) 

อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลงั และ

อาคาร 2 ชัน้ 17 หลงั 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

486.15 

 

19.18 

445.95 

 

17.52 

-ไม่มี- 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร์  46 

 

37 

หาดไม้ขาว ถลาง ภเูก็ต 

 

หาดไม้ขาว ถลาง ภเูก็ต 

เป็นเจ้าของ 

 

เป็นเจ้าของ 

ท่ีดนิและอาคารวลิล่า 1 ชัน้ 83 

หลงั  

ท่ีดนิและอาคารโรงแรม 3 ชัน้ 8 

หลงั และอาคาร 1 ชัน้ 3 หลงั* 

1,440.69 

 

1,099.40 

1,396.38 

 

1,046.72 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

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

เกาะสมยุ สรุาษฎร์ธานี  

สิทธิการเช่า 5 ปี 

(สิน้สดุปี 2558) 

อาคารวลิล่า 1 ชัน้ 61 หลงั 595.41 579.39 -ไม่มี- 

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

(สิน้สดุปี 2573) 

สิทธิการเช่าเกาะ 

  อาคารวลิล่า  1 ชัน้ 84 หลงั 

305.94 

1,382.61 

   298.94 

1,522.58 

-ไม่มี- 

Cyprea Lanka (Private) Ltd. 21 

 

 

26 

ประเทศศรีลงักา 

 

 

ประเทศศรีลงักา 

สิทธิการเช่า (สิน้สดุปี 2561) 

 

 

เป็นเจ้าของ 

อาคารโรงแรม2 ชัน้และ 3 ชัน้ 

จํานวน 6 หลงั  

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

ท่ีดนิ (อยู่ระหว่างการพฒันา) 

132.96 

 

  5.39 

173.68 

151.72 

 

   4.62 

184.90 

-ไม่มี- 

 

 

-ไม่มี- 

บจก. ราชดําริลอดจ์จิง้ 3 159 ถ.ราชดําริ  

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2584) 

อาคารโรงแรม 22 ชัน้        2,377.67        2,289.74 -ไม่มี- 
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                  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 

Oaks Hotels & Resort Limited - ประเทศดไูบ 

ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศออสเตรเลีย 

สิทธิการเช่า 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ/ สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

หอังพกัอาศยั สํานกังาน  

  ห้องพกัอาศยั สํานกังาน  

  ส่วนปรับปรุงอาคาร และ 

  ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

 

12.46 

          119.54 

 

 

        1,134.29 

- 

147.16 

 

 

2,187.25 

-ไม่มี- 

 

 

 

     1,055 

บจก. สมยุ บีช คลบั โอนเนอร์ - 

 

 

หาดไม้ขาว ถลาง ภเูก็ต เป็นเจ้าของ 

 

สํานกังานขาย สํานกังานต้อนรับ

ร้านอาหาร และสระวา่ยนํา้ 

- 209.24 -ไม่มี- 

 

บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต 68 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง 

จ.ภเูก็ต 

  เป็นเจ้าของ   ท่ีดนิเปล่า 263.68 263.68 -ไม่มี- 

Hoi An Riverpark Hotel 

Company Limited 

 ประเทศเวียตนาม  เป็นเจ้าของ   อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลงั 

จํานวน 94 ห้อง 

- 55.73 ไม่มี 

Bai Dai Tourism Company 

Limited 

 ประเทศเวียตนาม เป็นเจ้าของ   อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 3 หลงั 

จํานวน 63 ห้อง 

- 26.67 ไม่มี 

Sothea Pte.Ltd  ประเทศกมัพชูา เป็นเจ้าของ   อาคารโรงแรม จํานวน 39 ห้อง - 158.81 ไม่มี 

หมายเหต ุ    * บริษัท รอยลัการ์เด้นท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ได้โอนกิจการทัง้หมด(สินทรัพย์ และหนีส้ินทัง้หมด) ให้แก่บริษัท เอ็ม ไอ แสควร์ จํากดั เม่ือวนัที่ 1 มิถนุายน 2554  
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                  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท) 

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

 

 

- 

 

 

 

45 ตรว. 

ชัน้ 15 – 17 อาคาร

เบอร์ล่ียคุเกอร์ 

คลองเตย กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่าร้านอาหาร

หลายแหง่ จํานวน 42 

สาขา 

 

66/71-73 หมู่ท่ี 2 ต.บอ่

ผดุ อ.เกาะสมยุ จ.

สรุาษฏร์ธานี 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2567) 

 

สิทธิการเช่า 3-30 ปี 

 

 

 

  เจ้าของ 

สิทธิการเช่าพืน้ท่ีและส่วนปรับปรุง

สิทธิการเช่า 

 

สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารหลายแหง่ จํานวน 190 

สาขา 

  ท่ีดนิและอาคาร 4 ชัน้ 

82.36 

 

 

108.03 

483.60 

 

 

69.95 

90.27 

 

 

80.39 

463.06 

 

 

69.81 

-ไม่มี- 

 

 

-ไม่มี- 

 

 

 

-ไม่มี- 

บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

หลายแหง่ จํานวน 15 

สาขา 

สิทธิการเช่า 3-28 ปี สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารหลายแหง่ จํานวน 121 

สาขา 

36.23 

151.28 

30.17 

172.34 

-ไม่มี- 

บจก. เอส.แอล.อาร์.ที - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

หลายแหง่ จํานวน  5 

สาขา 

สิทธิการเช่า 3-22 ปี สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารหลายแหง่ จํานวน 41  

สาขา 

25.23 

206.88 

22.14 

240.09 

-ไม่มี- 

บจก. เบอร์เกอร์ ประเทศไทย - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 5  สาขา 

 

สิทธิการเช่า 12-15 ปี สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารหลายแหง่ จํานวน 26  

สาขา 

26.31 

67.00 

26.79 

88.77 

-ไม่มี- 
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                  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท) 

บจก. ไมเนอร์ ชีส  29 อําเภอปากช่อง 

นครราชสีมา 

เจ้าของ อาคารโรงงาน 

 

43.42 40.71 -ไม่มี- 

บจก. ไมเนอร์ แดร่ี - อําเภอปากช่อง 

นครราชสีมา 

เจ้าของ อาคารโรงงาน 117.87 109.38 -ไม่มี- 

บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั  

(ประเทศไทย) 

- สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 1 สาขา 

สิทธิการเช่า 2 ปี 11 เดือน สิทธการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 

12 สาขา 

1.80 

 

43.83 

3.76 

 

55.07 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

บจก. ไมเนอร์ ดีควิ -  เจ้าของ ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 

242 สาขา 

 

101.89 

 

102.35 

 

-ไม่มี- 

ThaiExpress Concepts Pte,Ltd. - ประเทศสิงคโปร์ เจ้าของ ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหาร 

 

117.84 

 

148.46 

 

-ไม่มี- 

The  Minor Food Group (China) 

Limited 

- ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

เจ้าของ ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหาร 

 

28.35 

 

49.51 

 

-ไม่มี- 

Over Success Enterprise - ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

เจ้าของ สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

ร้านอาหาร 

28.39 

18.28 

29.44 

67.14 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 
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                  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

ธุรกิจการจัดจาํหน่ายและผลิตสินค้า 

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 

บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง ท่ีดนิ + 

อาคาร 

60/185 หมู่ 19 ซอย 17 

นิคมอตุสาหกรรมนวนคร 

อําเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ ท่ีดนิและอาคาร 107.44 102.44 -ไม่มี- 

บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  

 

 ศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น 

พลาซ่า พทัยา ห้องเลขท่ี 

A50 และ A53a 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซ่า 

ป่ินเกล้า ห้องเลขท่ี 113 

ศนูย์การค้า เซ็นทรัล ซตีิ ้

บางนา ห้องเลขท่ี 117 

สิทธิการเช่า 8 ปี 6 เดือน 

(สิน้สดุปี 2556) 

 

สิทธิการเช่า 9 ปี 4 เดือน 

(สิน้สดุปี 2558) 

สิทธิการเช่า 16 ปี 1 

เดือน (สิน้สดุปี 2558) 

สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

 

 

สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

 

สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

4.98 

 

 

6.67 

 

10.13 

- 

 

 

3.81 

 

8.71 

-ไม่มี- 

 

 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

บจก. เอสมิโด แฟชัน่  ศนูย์การค้า เอ็มโพเร่ียม  

ห้องเลขท่ี 2S23 และ 2P24 

สิทธิการเช่า 24 ปี  

(สิน้สดุปี 2564) 

   สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

 

  ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 112 

  แหง่ 

8.76 

 

74.37 

7.76 

 

70.92 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

บจก. อาร์มิน ซสิเทม็ส์  ศนูย์การค้า สยามพารา

กอน ห้องเลขท่ี 1-23-1-26 

สิทธิการเช่า 3 ปี  

(สิน้สดุปี 2556 

สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 113 

แหง่ 

2.32 

 

102.61 

1.65 

 

130,29 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

บจก.ไมเนอร์ คอนซลัแท็นส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ  

   ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 9 แหง่ 5.32 11.43 -ไม่มี- 
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บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 

บจก.เรด เอิร์ธ ไทย     ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 20

แหง่ 

4.08 3.13 -ไม่มี- 

 

ธุรกิจอ่ืน  

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 

กองทนุรวมไทยโปรเจ็คท์ 

พร็อพเพอร์ตี ้ฟันส์ 

72 หาดแหลมใหญ่ สมยุ เป็นเจ้าของ ท่ีดนิให้เช่าเพ่ือสร้างโรงแรม 62.47 62.47 -ไม่มี- 

 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย 

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 

บจก. รอยลัการ์เด้น พลาซา่  8 

 

2 

218 หมู่ 10 เมืองพทัยา 

 

889 หมู่ 3 หาดไม้ขาว จ.

ภเูก็ต 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2561)  

เป็นเจ้าของ 

อาคารศนูย์การค้า 1 หลงั 3 ชัน้  

 

อาคารศนูย์การค้า 1 หลงั 2 ชัน้ 

261.21 

 

132.84 

198.40 

 

125.43 

-ไม่มี- 

บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท 

(เฉพาะส่วนของพลาซ่า) 

(บริเวณเดียวกบัโรงแรม) 

27 

 

ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ 

 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2562) 

อาคารศนูย์การค้า 1 หลงั 2 ชัน้ 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

1.04 

2.57 

- 

- 

-ไม่มี- 

Oaks Hotels & Resort Limited  ประเทศออสเตรเลีย เป็นเจ้าของ ห้องพกัอาศยั 170.26 554.33 554.33 

บจก.โคโค ปาล์ม โฮเตล็ 

แอนด์ รี สอร์ท 

60 ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ป่า  

จ. พงังา 

เป็นเจ้าของ ท่ีดนิเปล่า 293.73 293.73 -ไม่มี- 
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บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 

บจก ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  ท่ีดนิ และ 

อาคาร 

3 ไร่ 30 

ตรว. 

ท่ีดนิ 2 ไร่ 3 

งาน 64 

ตรว. 

 

101/97 นิคมอตุสาหกรรม 

นวนคร หมู่ 20 ตําบลคลอง

หนึง่ อําเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธานี 

ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 

 

 

 

เป็นเจ้าของ 

ท่ีดนิและอาคาร 

 

 

 

ท่ีดนิเปล่า 

8.09 

 

 

 

32.87 

7.98 

 

 

 

32.87 

-ไม่มี- 

 

 

 

      -ไม่มี- 
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มลูคา่สทุธิทางบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ มีดงันี ้    หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันท่ี อายุการใช้งาน* 

 (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 

ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 1,909.75 1,985.05 อายสุญัญาเช่า 5 ปี และ 

20 ปี 

1,739.33 1,795.53 

อาคารและอปุกรณ์ประกอบ 13,897.83 14,497.60 อายสุญัญาเช่า 

5,10,20,30,40 ปี 

9,164.58 9,126.73 

สิ่งปรับปรุงอาคาร 5,118.46 7,022.12 อายสุญัญาเช่า และ 10 

ปี 

2,436.85 4,190.66 

เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และอปุกรณ์

สํานกังาน และอปุกรณ์อ่ืน 

9,228.13 10,553.76 5-15 ปี 3,131.04 3,967.78 

ยานพาหนะ 285.00 258.57 5 ปี 86.51 75.50 

เคร่ืองใช้ในการดําเนินงาน 1,060.62 1,090.95 - 536.92 543.98 

งานระหวา่งก่อสร้าง 1,102.31 2,044.46 - 1,102.31 2,044.46 

รวม 32,602.10 37,452.51  18,197.54 21,744.64 

* ยกเว้นท่ีดนิซึง่มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่จํากดั 

 

มลูคา่สทุธิทางบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุมีดงันี ้   หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันท่ี 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 55  31 ธ.ค. 56  31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 

ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 356.64 355.35  354.96 354.49 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,626.74 1,839.12  549.84 863.23 

รวม 1,983.38 2,194.47  904.80 1,217.72 

 

มลูคา่สทุธิทางบญัชีของสิทธิการเช่ามีดงันี ้     หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันท่ี 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56  31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 

สิทธิการเช่า 4,067.48 4,053.40 อายสุญัญาเช่า 2,150.81 2,028.81 

รวม 4,067.48 4,053.40  2,150.81 2,028.81 

 

บริษัทใช้นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัคา่ความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง

การรวมธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบต้นทนุการซือ้เงินลงทนุกบัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีกําหนดได้ ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

อนัมีผลทําให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีมลูคา่สทุธิของทรัพย์สินถาวรรวมการปรับมลูค่ายตุธิรรม

สทุธิ 1,038.35 ล้านบาท และ 1,112.29ล้านบาท ล้านบาท ตามลําดบั  
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กลุ่มบริษัทมีท่ีดนิและโครงการระหวา่งการพฒันา เพ่ือจะใช้เป็นทรัพย์สินหลกัในการประกอบกิจการ ดงันี ้
 

 

บริษัท 

ขนาด

ท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินระหว่าง

พฒันา 

มลูคา่ทางบญัชี  

(ล้านบาท) 

ภาระ

ผกูพนั 

(ล้าน

บาท) 

ณ 31 ธ.ค. 

2555 

ณ 31 ธ.ค. 

2556 

บริษัทย่อย        

บจก. หวัหิน รีซอร์ท 37 ต.เชิงทะเล        

อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 

เป็นเจ้าของ ท่ีดนิ 

 

284.90 284.90 -ไม่มี- 

บจก. สมยุ บีช คลบั 

โอนเนอร์ 

30 อ.ถลาง จ.ภเูก็ต เป็นเจ้าของ ท่ีดนิ 

 

240.14 

 

- -ไม่มี- 

 

 
ทรัพย์สินท่ีไม่มีตวัตนท่ีสําคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย มีดงันี ้ หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน ราคาทุน ณ วันท่ี อายุการใช้งาน 

(ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 

ต้นทนุการพฒันาแฟรนไชส์ 165.12 165.82 1-3 ปี 2.86 3.38 

คา่ลิขสิทธ์ิ 138.54 146.44 3-20 ปี 29.77 33.27 

คา่ความนิยม 5,709.16 6,395.78 - 5,188.37 5,874.99 

เคร่ืองหมายการค้า 1,235.88 1,311.30 - 1,235.88 1,311.30 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 845.26 959.22 3-5 ปี 449.08 486.82 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งตดิตัง้ 186.13 125.63 - 186.13 125.62 

สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ 3,569.43 3,891.32 40 ปี 2,975.72 3,369.75 

ทรัพย์สินทางปัญญา 473.03 614.02 - 473.03 598.54 

รวม 12,322.55 13,609.53  10,540.84 11,803.67 

 

4.4  นโยบายการลงทุน 

 

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการ

ร่วมค้า ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เป็นจํานวนรวม 7,986.60 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 25.18 ของ

สินทรัพย์รวม ทัง้นี ้ บริษัทมีนโยบายลงทนุผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยบริษัทจะพิจารณาลงทนุในธุรกิจท่ี

สนบัสนนุให้บริษัทสามารถพฒันารูปแบบสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้รับสินค้าและบริการในระดบั

ท่ีสมบรูณ์ เหนือความพงึพอใจของลกูค้า 

สําหรับการกํากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แตง่ตัง้ผู้บริหารของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและ

ผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือร่วมดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นอกจากนี ้ บริษัทยงัมอบหมายให้ตวัแทน

ของบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามนโยบายและหลกัการของบริษัท  

4.2  ท่ีดนิและโครงการระหว่างการพัฒนาของบริษัท และบริษัทย่อย 

4.3  ทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตนท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 

  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัท

ย่อย ท่ีมีจํานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ี

กระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั 

 

สว่นที่ 1 หน้า 62 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 
6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

   

ช่ือบริษัท  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน)  

  Minor International Public Company Limited 

ธุรกิจหลัก 

เป็นผู้ดําเนินธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจค้าปลีก พฒันาโครงการ และลงทนุในธุรกิจโรงแรมและพืน้ท่ีค้าปลีก รวมทัง้การลงทนุ

ในธุรกิจท่ีตอ่เน่ืองกนั 

สํานักงานใหญ่ 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000919 (เดมิ บมจ.165) 

เลขท่ี 99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16  

ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวทิ 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 2556 

ทนุจดทะเบียน:   4,018,326,091 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,018,326,091 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

ทนุท่ีออกจําหน่ายและชําระแล้ว: 4,001,355,462 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,001,355,462  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 ชุดท่ี 2 

ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 

เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 

นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ท่ี 2/2554 

ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 

เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 

นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ท่ี 1/2552, 

ครัง้ท่ี 1/2553, ครัง้ท่ี 2 /2553 ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2, 

ครัง้ท่ี 1/2554, ครัง้ท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ 

อาคารสํานกังานใหญ่ พหลโยธิน ชัน้ 11 

เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ท่ี 2/2555 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) 

เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ 10900 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 
 

ผู้สอบบัญชี 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

โดยนายพิสิฐ ทางธนกลุ และ/หรือ นายขจรเกียรต ิอรุณไพโรจนกลุ และ/หรือ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เลขท่ี4095, 3445 และ 3760 ตามลําดบั 

ชัน้ 15 บางกอกซตีิท้าวเวอร์  

เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต้  

กรุงเทพ 10120 

โทรศพัท์:  66(0) 2286 9999  

โทรสาร:    66(0) 2286 5050 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

บริษัท สํานักงานกฎหมายสยามซตีิ ้จาํกัด 

ชัน้ 20 อาคารรัจนาการ  

183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์: 66(0) 2676 6667-8 

โทรสาร: 66(0) 2676 6188 

 

 

บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

ชัน้ 47 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 

195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพ 10120 

โทรศพัท์: 66(0) 2686 8500 

โทรสาร: 66(0) 2670 0131 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ 

 

กลุ่มโรงแรม 

 

ธุรกิจหลกั 

 จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  หุ้นรวม       ถืออยู ่ 

บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากัด โรงแรมและศนูย์การค้า 12,000,000  9,748,672  81.2% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย โรงแรม อนนัตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

  ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 และศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น 

   โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  พลาซา่ กรุงเทพฯ 

   โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท หัวหนิ รีซอร์ท จํากัด โรงแรม หวัหนิ แมริออท รีสอร์ท 2,000,000  1,999,998  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย แอนด์ สปา 

   ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท จํากัด โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ รีสอร์ท เชียงใหม ่ 3,000,000  1,359,370  71.4% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

 

(อตัราการถือหุ้นรวมสว่นท่ีถือโดยบริษัท โรงแรม ราชดําริ 

จํากดั (มหาชน) 781,250 หุ้น) ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท รอยัลการ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด อยู่ระหว่างชําระบญัชี 7,000,000  6,999,994  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

    ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปา จํากัด โรงแรมอนนัตรา บ่อผดุ รีสอร์ท แอนด์  100,000 99,998 100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย สปา เกาะสมยุ 

   ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท โรงแรม ราชดาํริ จํากัด (มหาชน) โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพฯ 45,000,000  44,650,714  99.2% 

55 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 10330 

    โทรศพัท์ +66 (0) 2250 0754  

    โทรสาร +66 (0) 2253 9195 

    บริษัท เอม็ไอ สแควร์ จํากัด โรงแรมอนนัตรา ภเูก็ต วิลลา่ส์ 100,000  99,998  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย โรงแรม JW Marriott Phuket 

   ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท ราชดาํริ เรสซิเดน็ซ์ จํากัด โรงแรมและขายอสงัหาริมทรัพย์ 5,000,000  4,999,998  100.0% 

155 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 10330 พฒันาโครงการ - เซน็ต์ รีจิส (ถือหุ้น 100.0% โดยบริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากดั) 

โทรศพัท์ +66 (0) 2250 0754  

    โทรสาร +66 (0) 2253 9195 

    บริษัท ราชดาํริ ลอดจ์จิง้ จาํกัด โรงแรมเซน็ต์ รีจิส กรุงเทพ 300,000  299,998  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

 

(ถือหุ้น 100.0% โดยบริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากดั) 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

 

ธุรกิจหลกั 

 จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  หุ้นรวม       ถืออยู ่ 

โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท ซูม่า กรุงเทพ จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 160,000  81,598  51.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

 

(ถือหุ้น 51.0% โดยบริษัท ราชดําริ ลอดจ์จิง้ จํากดั) 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท หัวหนิ วลิเลจ จํากัด โรงแรม 500,000  499,998  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

  ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จํากัด โรงแรมอนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา 1,650,000  1,649,998  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย 

 ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 และโรงแรม โฟร์ซีซัน่ส์ เตน็ท์แคมป์ 

   โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  เชียงราย 

   โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท สมุย วลิเลจ จํากัด โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ รีสอร์ท เกาะสมยุ 375,000  374,994  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

    ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเตล็ แอนด์ รีสอร์ท 

จํากัด ธุรกิจโรงแรม 1,730,000  1,729,994  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

    ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท โกโก้ รีครีเอช่ัน จํากัด ธุรกิจโรงแรม 10,000  9,993  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

    ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด ธุรกิจโรงแรม 10,000  9,998  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

    ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จํากัด ศนูย์การค้า  750,000   749,997  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย   รอยลัการ์เด้นพลาซา่ - พทัยา 

   ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เทอเทิล่ วิลเลจ ชอปปิง้ พลาซา่-ภเูก็ต 

   โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท เอม็สปา อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด                 ธุรกิจสปา 410,000  209,099  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

 

(อตัราการถือหุ้นรวมสว่นท่ีถือโดย HIIL 200,900 หุ้น) 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       
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ธุรกิจหลกั 

 จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  หุ้นรวม       ถืออยู ่ 

โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    MSpa Ventures Limited ธุรกิจสปา 50,000  50,000  100.0% 

East Asia Chambers, P.O. Box 901 ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก (ถือหุ้น 100.0% โดยบริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชัน่แนล  

Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

  

จํากดั) 

 Mspa Enterprise Management (Shanghai) 

Limited 

ธุรกิจสปาในประเทศจีน 140,000  140,000  100.0% 

Suite 03, 12/F, Block A, 18 Tao Lin Road 

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย MSpa Ventures Limited) 

Pudong New Area, Shanghai, China 

    Arabian Spas (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปา 300  147  49.0% 

PO Box 88, Dubai, UAE ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ถือหุ้น 49.0% โดย MSpa Ventures Limited) 

Mspa International Cairo LLM ธุรกิจสปา 5,000 5,000 100.0% 

12 Mohamed Tawfeik street,  (ถือหุ้น 100.0% โดย Mspa Venture Limited) 

from El Talatiney Street - Omrania-Giza- Egypt  

   บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จํากัด ขายอสงัหาริมทรัพย์-เกาะสมยุ 10,000  9,999  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

    ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท โกโก้ เรสซิเดน็ซ์ จํากัด ขายอสงัหาริมทรัพย์  10,000  9,998  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

    ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จาํกัด ('MHG') บริหารโรงแรม 170,000  169,997  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์  ชัน้ 16  ซอยรูเบีย   

    ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    Hospitality Investment International Limited 

('HIIL') 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 1,000  1,000  100.0% 

East Asia Corporate Services (BVI)Limited 

 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย MHG) 

East Asia Chambers, P.O. Box 901 

  Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

    Lodging Management (Labuan) Limited บริหารโรงแรม 1,000  1,000  100.0% 

Level 15 (A2), Main Office Tower 

 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย HIIL) 

Financial Park labuan, Jalan Merdeka 

  87000 Labuan FT, Malaysia 

    Lodging Management (Mauritius) Limited 

('LMM') 

บริหารโรงแรม 1,000  1,000  100.0% 

C/O DTOS Limited,10th Floor, 

 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย HIIL) 

Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene 

  Republic of Mauritius 

    Sothea PTE Limited โรงแรม 1,450 1,160 80.0% 

No. 36-38, Mao Tse Tong Blvd., Sangkat 

Boeung Trabek, Khan Chamkarmon,  

 

(ถือหุ้น 80.0% โดย LMM) 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

 

ธุรกิจหลกั 

 จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  หุ้นรวม       ถืออยู ่ 

Phnom Penh, Cambodia     

Per Aquum Management JLT บริหารโรงแรม 734 367 50.0% 

10th Floor, Raffle Tower, 19 Cybercity,   (ถือหุ้น 50.0% โดย LMM) 

Ebene, Mauritius     

O Plus E Holdings Private Ltd บริหารโรงแรม 1,050,000 525,000 50.0% 

8th Floor, H. Thuniya Building Boduthakurufaanu   (ถือหุ้น 50.0% โดย LMM) 

Magu, Male, Republic of Maldives     

Tel: +960-300-5552 

    Fax: +960-300-5553 

    PT Lodging Management (Indonesia) Limited บริหารโรงแรม 150,000  150,000  100.0% 

Graha Niaga, 24th Floor, 

 

 (ถือหุ้น 93.3% โดย HIIL และ 6.7% โดย LIL) 

Jalan Jenderal Sudirman, Kav.58 

  Jakarta Indonesia 12190 

  Jada Resort and Spa (Private) Limited โรงแรม 102,384,759  82,010,192  80.1% 

Formerly  Cyprea Lanka (Private) Limited 

 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย HIIL) 

KANI LANKA RESORT & SPA 

    No. 272, ST. Sabastian Road, Katukurunda, 

Kaluthara 

  Paradise Island Resorts (Private) Limited โรงแรม 6,000,000  6,000,000  100.0% 

Hemas House, 75, Level 9, Braybrooke Place 

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Jada Resort and Spa (Private)  

Colombo 02 

  

Limited) 

 Elewana Investment Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน 1,000  1,000  100.0% 

C/O DTOS Limited,10th Floor, 

 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย HIIL) 

Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene 

  Republic of Mauritius 

    PH Resort (Private) Ltd. โรงแรม 235,000 117,265 49.9% 

Hemas House” No. 75, Braybrooke Place,   (ถือหุ้น 49.9% โดย HIIL) 

Colombo 02  

   Tanzania Tourism and Hospitality Investment 

Limited ("TTHIL") 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 2  1  50.0% 

Akara Building, 24 De Castro Street 

 

 (ถือหุ้น 50.0% โดย HIIL) 

Wickhams Cay 1, PO Box 3136 

  Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

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

99 Serengeti Road, Sopa Plaza, 

 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย TTHIL) 

P.O.Box 12814, Arusha, Tanzania 

  Elewana Afrika Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน 2  2  100.0% 

New Rehema House, 

 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย TTHIL) 

Phapta Road, P.O.Box 67486-00200  

    Nairabi, Kenya 

    Flora Holding Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน 10,000  10,000  100.0% 

New rehema House, 

 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย Elewana Afrika (K) Limited)  

Phapta Road, P.O.Box 67486-00200  

    Nairabi, Kenya 

    Parrots Limited โรงแรม 2  2  100.0% 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

 

ธุรกิจหลกั 

 จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  หุ้นรวม       ถืออยู ่ 

LR No.13603, Mombasa South, Diani Beach 

Road,  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Flora Holding Limited) 

Ukunda, Kenya 

    Rocky Hill Limited โรงแรม 2   2  100.0% 

P.O.Box 67486-00200  

 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย Elewana Afrika (K) Limited)  

Nairabi, Kenya 

    Sand River Eco Camp Limited โรงแรม  100  100  100.0% 

P.O.Box 67486-00200  

 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย Elewana Afrika (K) Limited)  

Nairabi, Kenya 

    Zanzibar Tourism and Hospitality Investment 

Limited ("ZTHIL") 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 2  1  50.0% 

Akara Building, 24 De Castro Street 

 

 (ถือหุ้น 50.0% โดย HIIL) 

Wickhams Cay 1, PO Box 3136 

  Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

    Elewana Afrika (Z) Limited โรงแรม 202  202  100.0% 

Peponi Plaza, Peponi Road, 

 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย ZTHIL) 

P.O.Box 726300, 00200 Nairabi, Kenya 

  The Grande Stone Town Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน 100,000  100,000  100.0% 

P.O Box 12814, 

 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย ZTHIL) 

Arusha, Tanzania 

  Parachichi Limited ธุรกิจโรงแรม 10,000  10,000  100.0% 

P.O Box 3998, 

 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย The Grande Stone Town 

Limited)  

Dar es Salaam, Tanzania 

    MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd.  บริหารจดัการ 1 1 100.0% 

80 Robinson Road 

 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย MHG) 

#02-00 Singapore (068898) 

    MHG Deep Blue Financing บริหารจดัการ 200,000 100,000 50.0% 

10th Floor , Raffle Tower, 19 Cybercity, Ebene,   (ถือหุ้น 50.0% โดย MHG) 

Mauritius  

   MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 

('MHGIH') 

บริหารจดัการ 1 1 100.0% 

80 Robinson Road 

 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย MHG) 

#02-00 Singapore (068898) 

    Indigo Bay Ltd. โรงแรม 50,000 12,500 25.0% 

Office No. 714, Level 7, Liberty House,  (ถือหุ้น 25.0% โดย MHGIH) 

Dubai International Financial Centre, P O Box 

102743, Dubai, UAE 

 

   Vietnam Hotel Projekt B.V. ลงทนุในบริษัทอ่ืน 22,863 22,863 100.0% 

Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Amsterdam   (ถือหุ้น 100.0% โดย MHGIH) 

 Schiphol, the Netherlands  

   Bai Dai Tourism Company Limited โรงแรม ทนุจดทะเบียน 30,527,850,000 100.0% 

Bai Dai area, Ghenh Rang Ward, Quy Nhon 

City, Binh Dinh Province, Vietnam 

  (ถือหุ้น 100.0% โดย Vietnam Hotel 

Projekt B.V.) 

 

    
Hoi An Reverpark Hotel Company Limited โรงแรม ทนุจดทะเบียน 17,280,000,000  91.0% 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

 

ธุรกิจหลกั 

 จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  หุ้นรวม       ถืออยู ่ 

เวียดนาม 

01 Pham Hong Thai, Hoi An City, Quang Nam 

Province, Vietnam 

  (ถือหุ้น 91.0% โดย Vietnam Hotel 

Projekt B.V.) 

 

Sapa Mountain Village Co., Ltd ลงทนุในบริษัทอ่ืน ทนุจดทะเบียน 2,000,000 ดอลลาร์

สหรัฐ 

100.0% 

Street no.9, Sapa Town, Sapa District, Lao Cai 

District, Vietnam 

  (ถือหุ้น 100.0% โดย Vietnam Hotel 

Projekt B.V.) 

 

บริษัท อาร์เอน็เอส โฮลดิง้ จํากัด บริหารงาน 262,515  262,513  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

    ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูช่ันส์  จํากัด  บริหารงาน  200,000  199,998  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

    ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์ 

จํากัด 

โรงแรมและขายอสงัหาริมทรัพย์ 10,000  9,993  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

    ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    RGR International Limited ('RGRI') บริหารงาน 100,000  100,000  100.0% 

East Asia Chambers, P.O. Box 901 

    Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

    Eutopia Private Holding Limited โรงแรม 1,000,000  499,998  50.0% 

39, Orchid Magu, Maafannu 

 

 (ถือหุ้น 50.0% โดย RGRI) 

Male, Maldives 

  Harbour View Limited โรงแรม 11,000,000  3,342,900  30.4% 

 4 Tran Phu Street                                                                โรงแรมฮาร์เบอร์วิวและออฟฟิศ (ถือหุ้น 30.4% โดย RGRI) 

 Hai Phong, Vietnam                                                                                            ทาวเวอร์ ไฮฟอง - เวียดนาม 

   R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน 100,000  99,999  100.0% 

Level 28, Three Pacific Place, 

    1 Queens Road East, Hong Kong 

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

C/O DTOS Limited,4th Floor, 

    IBL House, Caudan, Port Louis 

    Republic of Mauritius 

    Lodging Investment (Labuan) Limited ("LIL") ลงทนุในบริษัทอ่ืน 1,000  1,000  100.0% 

Level 15 (A2), Main Office Tower 

    Financial Park labuan, Jalan Merdeka 

    87000 Labuan FT, Malaysia 

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

2nd Floor, AA Building, 40, Sir Mohamed 

 

(ถือหุ้น 19.9% โดย LIL) 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

 

ธุรกิจหลกั 

 จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  หุ้นรวม       ถืออยู ่ 

Macan Markar Mawatha Colombo 03 

 

จํานวนหุ้นประกอบด้วยหุ้นท่ีมีสทิธิและไม่มีสทิธิออก

เสียง 

Minor International (Labuan) Limited โรงแรม 1,000   1,000  100.0% 

Level 15 (A2), Main Office Tower, 

    Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 

    87000 Labuan FT, Malaysia 

    AVC Club Developer Limited โครงการพกัผ่อนแบบปันสว่นเวลา 1,000  1,000  100.0% 

c/o DTOS Ltd, แมริออท ภเูก็ต บีช คลบั 

   10th Floor, Raffles Tower 

    19 Cybercity, Ebene, Mauritius 

    AVC Vacation Club Limited โครงการพกัผ่อนแบบปันสว่นเวลา 1,000  1,000  100.0% 

c/o DTOS Ltd, แมริออท ภเูก็ต บีช คลบั 

   10th Floor, Raffles Tower 

    19 Cybercity, Ebene, Mauritius 

    Anantara Vacation Club (HK) Limited บริการด้านการตลาดในฮ่องกง 1,000  1,000  100.0% 

Level 28, Three Pacific Place 

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย AVC Vacation Club Limited) 

1 Queen's road east 

    Wanchai Hong Kong 

    Sanya Anantara Consulting Limited บริการให้คําปรึกษา ทนุจดทะเบียน 500,000 ดอลลา่ร์

สหรัฐอเมริกา 

100.0% 

Room 100, No.6 Building, Xiao Donghai Rd, 

Sanya 

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Anantara Vacation Club (HK) 

Limited) 

Sanya Anantara Real Estate Limited โรงแรม ทนุจดทะเบียน 2,400,000 ดอลลา่ร์

สหรัฐอเมริกา 

100.0% 

Room 101, No. 6 Xiaodonghai Road, Sanya 

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Anantara Vacation Club (HK) 

Limited)  

AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd. ขายและบริการด้านการตลาด 100  100  100.0% 

80 ROBINSON ROAD 

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย AVC Vacation Club Limited) 

#02-00 SINGAPORE (068898) 

    กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อพเพอร์ตี ้ฟันด์ ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 7,477,508  7,477,451  100.0% 

กองทนุรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อพเพอร์ตี ้ฟันด์ C/O 

    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม 

    ชัน้ 30-32 อาคารเลครัชดา 193-195 ถนนรัชดาภิเษก 

    คลองเตย กรุงเทพ 10110 

    บริษัท ภูเกต็ บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด บริหารงาน 10,000  9,998  100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

    ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท ไม้ขาว เวเคช่ัน วลิล่า จํากัด โครงการพกัผ่อนแบบปันสว่นเวลา 400,000  199,998  50.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

    ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท เอม็เอชจี ภูเก็ต จํากัด โรงแรม 1,899,997  1,900,000  100.0% 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

 

ธุรกิจหลกั 

 จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  หุ้นรวม       ถืออยู ่ 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

    ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากัด ธุรกิจบนัเทงิ 34,300  70,000  49.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย 

    ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       

    โทรศพัท์ +66 (0) 2381 5151  

    โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8 

    Oaks Hotels & Resorts Limited บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 173,831,898 173,523,056 99.8% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 99.8% โดย MHG Hotel Holding Australia Pty. 

Ltd.) 

Boathouse Management Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 3,058,996 3,058,996 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Calypso Plaza Management Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 9,420,142 9,420,142 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Concierge Apartments Australia Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 3,479,414 3,479,414 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Goldsborough Management Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 14,433,119 14,433,119 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

IMPROPERTY Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 1 1 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Oaks Hotels & Resorts (Qld) Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 2,912,614 2,912,614 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Queen Street Property Management   Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 2 2 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย  Oaks Hotels & Resorts (Qld) 

Pty. Ltd.) 

Mon Komo Management Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 80 64 80.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 80.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (Qld) Pty. 

Ltd.) 

Oaks Oasis, Caloundra  บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 80 64 80.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 80.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (Qld) Pty. 

Ltd.) 

Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 1 Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 8,979,457 8,979,457 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 2 Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 14,830,219 14,830,219 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 49,309 49,309 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (NSW) 

No. 2 Pty. Ltd.) 

Pacific Blue Management Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 2 2 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (NSW) 

No. 2 Pty. Ltd.) 

Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน 100 100 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld   (ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (NSW) 
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ธุรกิจหลกั 

 จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  หุ้นรวม       ถืออยู ่ 

No. 2 Pty. Ltd) 

Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 100 80 80.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  (ถือหุ้น 80.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (NSW) 

No. 2 Pty. Ltd) 

183 on Kent Management Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 2 2 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (NSW) 

Pty. Ltd.) 

187 Kent Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 2 2 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (NSW) 

Pty. Ltd.) 

Kent Street Sydney Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 10 10 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (NSW) 

Pty. Ltd.) 

361 Kent Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 10 10 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Kent Street Sydney Pty. Ltd.) 

Oaks Hotels & Resorts (SA) Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 10,513,471 10,513,471 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 1,871,380 1,871,380 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Oaks Broome Sanctuary Resort Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 80 64 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 80.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty. 

Ltd.) 

Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 2 2 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (VIC) 

Pty. Ltd.) 

Queensland Accommodation Corporation Pty. 

Ltd. 

บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 6 6 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Seaforth Management Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 4,041,019 4,041,019 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

The Oaks Resort & Hotel Management   Pty. 

Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 8,606,418 8,606,418 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Furniture Services Australia Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 120 120 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Brisbane Apartment Management   Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 1 1 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Housekeepers Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 2 2 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 13,290,430 13,290,430 100.0% 

c/- Lynch Phibbs Ltd, level 5, 60 Parnell Road, 

Parnell, New Zealand 

 

(100.0% held by Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Harbour Residences Oaks Limited  บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 960,000 480,000 50.0% 

c/- Lynch Phibbs Ltd, level 5, 60 Parnell Road, 

Parnell, New Zealand 

 

(50.0% held by Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd.) 
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ธุรกิจหลกั 

 จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  หุ้นรวม       ถืออยู ่ 

Oaks Cashel Management Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 100 100 100.0% 

c/- Lynch Phibbs Ltd, level 5, 60 Parnell Road, 

Parnell, New Zealand 

 

(100.0% held by Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd.) 

187 Cashel Apartments Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 100 100 100.0% 

c/- Hesketh Henry, level 11, 41 Shortland Street,  

 

(100.0% held by Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Auckland, New Zealand 

    Oaks Hotels & Resorts JLT Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 300 100 100.0% 

Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab 

Emirates 

 

(100.0% held by Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Oaks Hotels & Resorts Investments Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน 100 100 100.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Tidal Swell Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 2 1 50.0% 

PJT Accountants, Level 2, 20 Innovation 

Parkway Bokarina 4575  

 

(ถือหุ้น 50.0% โดย Oaks Hotels & Resorts 

Investments Pty. Ltd.) 

The Grand Hotel, Gladstone  โรงแรม 80 64 80.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  

 

(ถือหุ้น 80.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

Regis Tower Management Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศยั 200 160 80.0% 

Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld  (ถือหุ้น 80.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited) 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จํากัด (มหาชน) ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม   98,081,673  30,717,084  31.3% 

2034/100-107 ชัน้ 23-24 อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์  

    ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ บางกะปิ 

    ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 

    โทรศพัท์ +66 (0) 2785 4000 

    โทรสาร +66 (0) 2785 4040 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 
กลุ่มอาหาร 

 

  จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  ธุรกิจหลกั หุ้นรวม ถืออยู่ 

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

("MFG") 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 32,730,684 32,640,629 99.7% 

99  อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 15-16 ซอยรูเบีย     

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110     

โทรศพัท์ 662-381-5123-32 โทรสาร 662-381-5118-9     

บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,000,000 999,998 100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์  ชัน้ 15,16  ซอยรูเบีย ร้านไอศกรีม - สเวนเซน่ส์ (ถือหุ้น 100.0% โดย MFG) 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110     

โทรศพัท์ 662-381-5123-32     

โทรสาร 662-381-5118-9     

บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด ผลติและขายเนยแข็ง 600,000 599,997 100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์  ชัน้ 16  ซอยรูเบีย  (ถือหุ้น 100.0% โดย MFG) 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110     

โทรศพัท์ 662-381-5123-32     

โทรสาร 662-381-5118-9     

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

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16  ซอยรูเบีย  (ถือหุ้น 100.0% โดย MFG) 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110     

โทรศพัท์ 662-381-5123-32     

โทรสาร 662-381-5118-9     

บริษัท ไมเนอร์ ดีควิ จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 160,000 159,998 100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้15  ซอยรูเบีย คอิอส – แดร่ี ควีน (ถือหุ้น 100.0% โดย MFG) 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ดีควิ กริลล์ แอนด์ ชิลล์    

โทรศพัท์ 662-381-5123-32     

โทรสาร 662-381-5118-9     

บริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส์ จํากัด ให้บริการอาหาร และอ่ืนๆ ท่ี 50,000 25,495 51.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16  ซอยรูเบีย เก่ียวข้อง (ถือหุ้น 51.0% โดย MFG) 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110   

โทรศพัท์ 662-381-5123-32     

โทรสาร 662-381-5118-9     

บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,000,000 949,899 95.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 15  ซอยรูเบีย ร้านอาหาร-เบอร์เกอร์คงิ (ถือหุ้น 95.0% โดย MFG) 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110     

โทรศพัท์ 662-381-5123-32     

โทรสาร 662-381-5118-9     

International Franchise Holding (Labuan) Limited 

("IFH") 

เจ้าของลขิสทิธ์ิ 1,800,000 1,800,000 100.0% 

Level 7(E), Main Office Tower, Financial Park 

Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Labuan, 

 ถือหุ้น 100.0% โดย MFG 

F.T. Labuan, Malaysia  (ทนุชําระแล้ว 1.8 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐจาก 

Tel. (087) 443 118/188  ทนุจดทะเบียน 4 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

Fax. (087) 441 288     

Franchise Investment Corporation of Asia Limited 

("FICA") 

เจ้าของลขิสทิธ์ิ 16,000,000 16,000,000 100.0% 
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  จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  ธุรกิจหลกั หุ้นรวม ถืออยู่ 

Citco Building, Wickhams Cay, P.O. Box 662 in 

Road 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย IFH) 

Town, Tortola, British Virgin Islands     

The Minor (Beijing) Restaurant Management Co. 

Ltd. 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม จํานวนเงิน 70 ล้าน

หยวน 

จํานวนเงิน 70

ล้านหยวน 

100.0% 

4/F, Sichuan Building Annex, เครือข่ายร้านอาหาร เลอแจ๊ส, (ถือหุ้น 100.0% โดย FICA) 

Beilishi Rd., Xicheng, Beijing, China ร้านพิซซา่ และร้านซซิซ์เลอร์ในกรุง

ปักก่ิง 

  

Sizzler China Pte. Ltd. เจ้าของลขิสทิธ์ิ 2 1 50.0% 

3 Anson Road # 27-01 Springleaf Tower  (ถือหุ้น 50.0% โดย IFH) 

19, Cybercity,Ebene, Mauritius     

บริษัท เอสแอลอาร์ที จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 4,000,000 3,999,998 100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้12  ซอยรูเบีย ร้านอาหาร -ซซิซ์เลอร์ (ถือหุ้น 100.0% โดย MFG) 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110     

โทรศพัท์ 662-381-5123-32     

โทรสาร 662-381-5118-9     

Primacy Investment Limited ("Primacy") ลงทนุในบริษัทอ่ืน 1,000 1,000 100.0% 

DTOS Limited, 4th Floor, IBL House  (ถือหุ้น 100.0% โดย MFG) 

Caudan, Port Louis, Mauritius     

Delicious Foodstuff (Labuan) Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน 1,000 1,000 100.0% 

Level 15 (A2), Main Office Tower  (ถือหุ้น 100.0% โดย Primacy) 

Financial Park labuan, Jalan Merdeka     

87000 Labuan FT, Malaysia     

Delicious Beverage (Labuan) Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน 1,000 1,000 100.0% 

Level 15 (A2), Main Office Tower  (ถือหุ้น 100.0% โดย Primacy) 

Financial Park labuan, Jalan Merdeka     

87000 Labuan FT, Malaysia     

BreadTalk Group Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน 281,893,238 30,919,900 10.97% 

171 Kampong Ampat, #05-05 KA FoodLink,  (ถือหุ้น 10.97% โดย Primacy) 

Singapore 368330     

Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน 1,000 1,000 100.0% 

("DFHS")  (ถือหุ้น 100.0% โดย Primacy) 

8 Cross Street # 11-00     

PWC Building, Singapore 048424     

Delicious Food Holding (Australia) Pte. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน 1,000 1,000 100.0% 

("DFHA")  (ถือหุ้น 100.0% โดย DFHS) 

Home Wilkinson Lowry, Level 2,     

500 Queen Street, Brisbane, QLD 4000     

The Coffee Club Holdings Pty.Ltd. ("TCCA") ลงทนุในบริษัทอ่ืน 46,000,000 23,000,000 50.0% 

336 - 338 Montague Road     

West End  QLD  Australia 4101     

Expresso Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 100 100 100.0% 

336 - 338 Montague Road  (ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA) 

West End  QLD  Australia 4101     

The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจ้าของลขิสทิธ์ิ 28,616,600 28,616,600 100.0% 
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336 - 338 Montague Road  (ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA) 

West End  QLD  Australia 4101     

The Coffee Club Franchising Pty. Ltd. ธุรกิจแฟรนไชส์ 17,282,200 17,282,200 100.0% 

336 - 338 Montague Road  (ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA) 

West End  QLD  Australia 4101     

The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 2 2 100.0% 

336 - 338 Montague Road  (ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA) 

West End  QLD  Australia 4101     

The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 2 2 100.0% 

336 - 338 Montague Road  (ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA) 

West End  QLD  Australia 4101     

The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 100 100 100.0% 

336 - 338 Montague Road  (ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA) 

West End  QLD  Australia 4101     

The Coffee Club Properties (NSW) Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 2 2 100.0% 

336 - 338 Montague Road  (ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA) 

West End  QLD  Australia 4101     

The Coffee Club Pty. Ltd. เจ้าของลขิสทิธ์ิ 2 2 100.0% 

(as trustee for the Coffee Club Unit Trust)  (ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA) 

336 - 338 Montague Road     

West End  QLD  Australia 4101     

The Coffee Club (International) Pty. Ltd. เจ้าของลขิสทิธ์ิ 100 100 100.0% 

336 - 338 Montague Road  (ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA) 

West End  QLD  Australia 4101     

The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd. เจ้าของลขิสทิธ์ิ 100 100 100.0% 

336 - 338 Montague Road  (ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA) 

West End  QLD  Australia 4101     

The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd. เจ้าของลขิสทิธ์ิ 100 100 100.0% 

336 - 338 Montague Road  (ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA) 

West End  QLD  Australia 4101     

The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd. เจ้าของลขิสทิธ์ิ 100 100 100.0% 

336 - 338 Montague Road  (ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA) 

West End  QLD  Australia 4101     

First Avenue Company Pty. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 100 100 100.0% 

336 - 338 Montague Road  (ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA) 

West End  QLD  Australia 4101     

Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน 1 1 100.0% 

336 - 338 Montague Road  (ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA) 

West End  QLD  Australia 4101     

Ribs and Rumps Operating Company  Pty. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1 1 100.0% 

336 - 338 Montague Road  (ถือหุ้น 100.0% โดย Ribs and Rumps Holdings) 

West End  QLD  Australia 4101     

Ribs and Rumps Property  Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 1 1 100.0% 

336 - 338 Montague Road  (ถือหุ้น 100.0% โดย Ribs and Rumps Holdings) 

West End  QLD  Australia 4101     

 สว่นที่ 1 หน้า 77 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 
  จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  ธุรกิจหลกั หุ้นรวม ถืออยู่ 

Ribs and Rumps International  Pty. Ltd. เจ้าของลขิสทิธ์ิ 1 1 100.0% 

336 - 338 Montague Road  (ถือหุ้น 100.0% โดย Ribs and Rumps Holdings) 

West End  QLD  Australia 4101     

Delicious Food Australia Finance Pty. Ltd. บริหารงาน 100 100 100.0% 

HWL EBSWorth Level 23 'Riverside Center'  (ถือหุ้น 100.0% โดย DFHS) 

123 Eagle Street Brisbane QLD 4000     

MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. ("MHH") ลงทนุในบริษัทอ่ืน 100 100 100.0% 

HWL EBSWorth Level 23 'Riverside Center'  (ถือหุ้น 100.0% โดย DFHS) 

123 Eagle Street Brisbane QLD 4000     

Oaks Hotels & Resorts Ltd. บริการด้านท่ีพกัอาศยั 173,831,898 173,831,898 100.0% 

Level 5  26 Duporth Avenue  (ถือหุ้น 100.0% โดย MHH) 

Maroochydore, QLD 4558     

Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd. 

("ThaiExpress") 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 300,000 300,000 100.0% 

2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House  (ถือหุ้น 100.0% โดย Primacy) 

Singapore 159919     

Tel. (65)6238-0525     

Fax. (65)6238-7018     

BBZ Design International Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 100,000 100,000 100.0% 

2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House  (ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress) 

Singapore 159919     

Tel. (65)6238-0525     

Fax. (65)6238-7018     

Element Spice café Pte. Ltd ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 400,000 400,000 100.0% 

2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House  (ถือหุ้น 100.0% โดย BBZ Design International.0 Pte.  

Singapore 159919   Ltd.)  

Tel. (65)6238-0525     

Fax. (65)6238-7018     

NYS Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 100,000 100,000 100.0% 

2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House  (ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress) 

Singapore 159919     

Tel. (65)6238-0525     

Fax. (65)6238-7018     

PS07 Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 100,000 100,000 100.0% 

2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House  (ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress) 

Singapore 159919     

Tel. (65)6238-0525     

Fax. (65)6238-7018     

TES07 Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 500,000 500,000 100.0% 

2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House  (ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress) 

Singapore 159919     

Tel. (65)6238-0525     

Fax. (65)6238-7018     

XWS Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 100,000 100,000 100.0% 

2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House  (ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress) 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 
  จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  ธุรกิจหลกั หุ้นรวม ถืออยู่ 

Singapore 159919     

Tel. (65)6238-0525     

Fax. (65)6238-7018     

Shokudo Concepts Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 100,000 100,000 100.0% 

2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House  (ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress) 

Singapore 159919     

Tel. (65)6238-0525     

Fax. (65)6238-7018     

Shokudo Heeren Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 100,000 100,000 100.0% 

2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House  (ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress) 

Singapore 159919     

Tel. (65)6238-0525     

Fax. (65)6238-7018     

The Bund Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 100,000 100,000 100.0% 

2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House  (ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress) 

Singapore 159919     

Tel. (65)6238-0525     

Fax. (65)6238-7018     

Lotus Sky Sdn Bhd ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 100,000 100,000 100.0% 

1st Ground Floor, Unit G-838, 1 Borneo 

Hypermall 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress) 

Jalan Sulaman, 88400 Kota Kinabalu, Sabah,     

Malaysia     

TE International (China) Pte.Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1 1 100.0% 

2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House  (ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress) 

Singapore 159919     

Tel. (65)6238-0525     

Fax. (65)6238-7018     

ThaiExpress Malaysia Sdn Bhd ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 2 2 100.0% 

LG 311 , 1 Utama Shopping Centre 1, Lebuh 

Bandar Utama,Bandar Utama, 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress) 

47800 Petalin Jaya, Selangor, Malaysia     

MFG International Holding (Singapore) Pte.Ltd. 

("MFGIH") 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 1,000 1,000 100.0% 

80 Robinson Road, #02-00 Singapore  (ถือหุ้น 100.0% โดย Primacy) 

Over Success Enterprise Pte. Ltd.  ("Over 

Success") 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน ทนุจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 

49.0% 

8 Temasek Boulevard # 14-03A, Suntec Tower 

Three, Singapore 038988 

 (ถือหุ้น 49.0% โดย MFGIH) 

Beijing Qian Bai Ye Investment Counsultation 

Co., Ltd. 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน ทนุจดทะเบียน 629,300 หยวน 100.0% 

Room BR001-A, No.19 Building,Yu Quan Hui Gu  (ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success) 

Qing Hua Ke Ji Yuan, No.3 Min Zhuang Road,     

Hai Dian District, Beijing     

Beijing Riverside & Courtyard Investment 

Management Co., Ltd. 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน ทนุจดทะเบียน 7,000,000 

หยวน 

100.0% 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 
  จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  ธุรกิจหลกั หุ้นรวม ถืออยู่ 

Room 1002, 10th Floor, Taixing Tower, No. 11, 

Huayuandong Road 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success) 

Haidian District, Beijing     

Beijing Riverside & Courtyard Catering 

Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ทนุจดทะเบียน 2,030,000 

หยวน 

100.0% 

Room 101, 1st Floor, Building 2, No. 16  (ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success) 

Minzudaxuebei Road, Weigongcun,     

Haidian District, Beijing     

Beijing Longkai Catering Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ทนุจดทะเบียน 100,000 หยวน 100.0% 

A1-106, Building 33, No. 2, Huayuan Road  (ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success) 

Haidian District, Beijing     

Beijing Three Two One Fastfood Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ทนุจดทะเบียน 100,000 หยวน 100.0% 

Jia 28-4, Xinxi Road, Haidian District, Beijing  (ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success) 

Beijing JiangShang Catering Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ทนุจดทะเบียน 100,000 หยวน 100.0% 

2nd Floor, No. 8, Weigongchun Street,  (ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success) 

Haidian District, Beijing     

Beijing Red Matches Catering Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ทนุจดทะเบียน 100,000 หยวน 100.0% 

1-2, 1st Floor, Building 123, Huizhongli, Chaoyang 

District, Beijing 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success) 

Beijing  Yunyu Catering Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ทนุจดทะเบียน 1,000,000 

หยวน 

100.0% 

1st Floor, 2 and part of Basement, Building 206,  (ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success) 

Jixiangli, Chaoyang District, Beijing     

Beijing  Jianshan Rundai  Catering Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ทนุจดทะเบียน 500,000 หยวน 100.0% 

Building 1, 2 and 3, No. 15, Jiuxianqiuo Road,  (ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success) 

Chaoyang District, Beijing     

Beijing  Xilejia Catering Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ทนุจดทะเบียน 500,000 หยวน 100.0% 

1st Floor, no. 11, Majiapuxi Road,  (ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success) 

Fengtai District, Beijing     

Beijing Dejianhua Catering Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ทนุจดทะเบียน 50,000 หยวน 100.0% 

Building 12, Fangqunyuan No. 2, Fangzhuang,  (ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success) 

Fengtai District, Beijing     

Beijing Sanrenxing Huixin Restaurant ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ทนุจดทะเบียน 100,000 หยวน 100.0% 

B3-202, 2nd Floor, No. 11, Huixingdong Street,  (ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success) 

Chaoyang District, Beijing     

Shanghai Riverside & Courtyard  Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ทนุจดทะเบียน 2,000,000 

หยวน 

100.0% 

Unit 301, No. 569, Jinlingdong Road,  (ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success) 

Huangpu District, Shanghai     

Shanghai Riverside & Courtyard & Gongning 

Catering Co.,Ltd 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ทนุจดทะเบียน 100,000 หยวน 100.0% 

4th Floor, Building 12, Daning International Plaza, 

No. 2008,Gonghexin Road, Zhabei District, 

Shanghai 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success) 

Beijing Tiankong Catering Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ทนุจดทะเบียน 100,000 หยวน 100.0% 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 
  จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  ธุรกิจหลกั หุ้นรวม ถืออยู่ 

F403B, 4/F,Longde Square, Building No.1, 

No.186 Litang Road, Dongxiaokou Town, 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success) 

Changping, China     

Shanghai Yi Ye Qing Zhou Catering Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ทนุจดทะเบียน 100,000 หยวน 100.0% 

Room G09-F06-1-020,No.8 Songhu Road,  (ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success) 

Yangpu Distirct, Shanghai, China     

Shanghai Riverside & Courtyard Zhenbai 

Catering Co., Ltd. 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ทนุจดทะเบียน 100,000 หยวน 100.0% 

Room B-4 F-03-1,the 4th Floor, No.1288 

Zhenguang Road, Putuo District, Shanghai, China 

 (ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success) 

บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลับ (ประเทศไทย) จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 20,000 19,998 100.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 15  ซอยรูเบีย  (ถือหุ้น 100.0% โดย MFG) 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110     

โทรศพัท์ 662-381-5123-32     

โทรสาร 662-381-5118-9     

บริษัท ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ จํากัด ("SSP") ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 450,000 229,494 51.0% 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16  ซอยรูเบีย ร้านอาหาร-ทา่อากาศยาน (ถือหุ้น 51.0% โดย MFG) 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 กรุงเทพฯ/เชียงใหม/่เชียงราย    

โทรศพัท์ 662-381-5123-32 ภเูก็ต/หาดใหญ่/กระบ่ี/พนมเปญ/    

โทรสาร 662-381-5118-9 เสียมเรียบ    

Select Service Partner (Cambodia) Limited ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม -กมัพชูา 1,000 1,000 100.0% 

Phnom Penh International Airport, National Road 

No.4 Sangkat Kakap, Khan Dangkor, 

 (ถือหุ้น 100.0% SSP) 

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia   

 

 

กลุ่มจัดจาํหน่ายและค้าปลีก 

 

  จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  ธุรกิจหลกั หุ้นรวม ถืออยู่ 

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

("MINOR") 

จําหน่ายสนิค้า 489,770,722 447,411,869 91.4% 

99  อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 และ 18 ซอยรูเบีย     

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110     

โทรศพัท์ 662-381-5123-32     

โทรสาร 662-381-5118-9     

บริษัท อาร์มนิ ซิสเทม็ส์ จํากัด จดัจําหน่ายเคร่ืองครัว "สวิลลิง่ เจ 1,100,000 1,099,997 100.0% 

99  อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย เอ แฮงเคลิส์",  เสือ้ผ้าสําเร็จรูป  (ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR) 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 "แก๊ป","บอสสน่ีิ"    

โทรศพัท์ 662-381-5780-5 และรองเท้าและกระเป๋าสตรี    

โทรสาร 662-381-4369 “ชาล์สแอนด์คีธ”    

บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด ผลติสนิค้าอปุโภค 100,000 99,998 100.0% 

60/158 หมู่ 19 ถนนพหลโยธิน  (ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR) 

ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี     

โทรศพัท์ 662-520-3637-42     
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 
  จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัราการถือ

หุ้น  ธุรกิจหลกั หุ้นรวม ถืออยู่ 

โทรสาร 662-520-3643     

บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 40,000 39,993 100.0% 

99  อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 และ 18 ซอยรูเบีย  (ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR) 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110     

โทรศพัท์ 662-381-5151     

โทรสาร 662-381-5777-8     

บริษัท ไมเนอร์ คอนซัลแทน็ส์ แอนด์ เซอร์วสิ 

จํากัด 

จดัจําหน่ายเคร่ืองสําอางและ 700,000 369,599 100.0% 

99  อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย กระเป๋าเดนิทาง (อตัราการถือหุ้นรวมสว่นท่ีถือโดย 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จํากดั จํานวน 330,400 หุ้น) 

โทรศพัท์ 662-712-2345     

โทรสาร 662-712-2346     

บริษัท เรด เอร์ิธ ไทย จํากัด จดัจําหน่ายเคร่ืองสําอางและ 350,000 349,997 100.0% 

99  อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย นํา้หอม (ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR) 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110     

โทรศพัท์ 662-712-2345     

โทรสาร 662-712-2346     

บริษัท เอสมโิด แฟช่ันส์ จํากัด จดัจําหน่ายแฟชัน่เสือ้ผ้า 13,000,000 11,799,995 90.8% 

99  อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย สําเร็จรูป "เอสปรี" (ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR) 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110     

โทรศพัท์ 662-712-2345     

โทรสาร 662-712-2346     

Marvelous Wealth Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน 1 1 100.0% 

East Asia Chambers. P.O. Box 901  (ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR) 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands     

MCL International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน 1 1 100.0% 

1 Marina Boulevard, #28-00 One Marina Boulevard  (ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR) 

Singapore 018989     

บริษัท มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช จํากัด จดัจําหน่ายสนิค้าออนไลน์ผ่าน 300,000 150,298 50.1% 

99  อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย เว็บไซต์ (ถือหุ้น 50.1% โดย MINOR) 

ถนนสขุมุวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110     

โทรศพัท์ 662-712-2345     

โทรสาร 662-712-2346     
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

 
7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 4,018.33 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,018.33 ล้านหุ้น มลูค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นท่ีออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว 4,001.36 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,001.36 ล้านหุ้น      

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

 
 
หลักทรัพย์อ่ืน 

 หุ้นกู้  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหุ้นกู้ ท่ีบริษัทยงัไม่ได้ไถ่ถอน จํานวน 10 รุ่น มียอดหนีค้งค้างรวมจํานวน 14,360 

ล้านบาท 

ประเภทหุ้นกู้  มลูคา่ท่ี

ออก 

(ล้านบาท) 

อาย ุ ครบกําหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละตอ่ปี) 

ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 2556 

(ล้านบาท) 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

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

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

2,500 5 ปี 24 พฤษภาคม 

2558 

3.98 2,500 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

500 5 ปี  17 ธนัวาคม 2558 3.99 500 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,800 5 ปี 9 สิงหาคม 2560 4.25 1,800 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ 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 

หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ 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 ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

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

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,500 5 ปี 21 ธนัวาคม 2560 4.2 1,500 
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 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั  MINT-W 

อายโุครงการ (ปี) 5 

วนัสิน้สดุโครงการ 12 มิถนุายน 2557 

จํานวนหน่วย (ล้านหน่วย) 2.72 

จํานวนหน่วยท่ีจดัสรร (ล้านหน่วย) 2.72 

วนัท่ีจดัสรร 12 มิถนุายน 2552 

อตัราการใช้สิทธิ (ล่าสดุ) 1:1.1 

ราคาใช้สิทธิ (บาทตอ่หุ้น) (ล่าสดุ) 7.346 

จํานวนหน่วยท่ีใช้สิทธิแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2556 (หน่วย) 1,614,422 

จํานวนหน่วยท่ียงัไม่ใช้สิทธิ ณ 31 ธนัวาคม 2556 (หน่วย) 1,109,355 

 

7.2  ผู้ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันท่ี 31 มกราคม 2557 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จาํนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ 

1 กลุม่นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 1      1,328,232,071  33% 

1.1 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากัด 2         661,606,982  17% 

1.2 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค         666,620,361  17% 

1.3 นางแค๊ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค                    4,728  0% 

2 บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 3         355,080,409  9% 

3 นาย นิต ิโอสถานเุคราะห์         313,486,452  8% 

4 UBS AG Singapore Branch         303,883,766  8% 

5 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED         126,553,348  3% 

6 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช           87,689,741  2% 

7 บริษัท  ทนุลดาวลัย์ จํากดั           76,692,126  2% 

8 State Street Bank and Trust Company           70,307,718  2% 

9 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG           54,098,502  1% 

10 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED           53,039,641  1% 

     ท่ีมา :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

หมายเหต:ุ   

¹ การจดักลุม่นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ.17/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 เทา่นัน้ มใิช่การ

จดักลุม่ตามมาตรา 258 แหง่ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีมีการแก้ไข) แตอ่ย่างใด 

²  รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากดั มีดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบกับจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมด 

1. บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั 33,750 37.50 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลวู๊ด ไฮเน็ค 26,250 29.17 

3. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค 15,200 16.89 

4. นายเดวิด วิลเล่ียม ไฮเน็ค 14,800 16.44 

รวม 90,000 100.00 

³ ผู้ลงทนุใน NVDR จะได้รับสทิธิประโยชน์ทางการเงินตา่งๆ (Financial Benefits) เช่น เงินปันผลและสทิธิในการซือ้หุ้นเพิม่ทนุ เสมือนการลงทนุในหุ้น แต่

จะไม่มีสทิธิในการออกเสียงในท่ีประชมุของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เว้นแตก่รณีการใช้สทิธิออกเสียงเพ่ือลงมตเิก่ียวกบัการเพิกถอน

หุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ทําให้จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึง่จะมีผลให้สทิธิ

ในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นอ่ืนเพิ่มขึน้ ทัง้นีใ้นการตรวจสอบจํานวนหุ้นท่ีถกูออกเป็น NVDR นัน้ สามารถตรวจสอบได้จาก http://www.set.or.th/nvdr 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดประจําปี 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อยดงันี ้

1) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศกัยภาพการเตบิโตของผลการ

ดําเนินงาน แผนการลงทนุ การขยายงาน ข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถงึความจําเป็นและ

ความเหมาะสมในอนาคต เพ่ือสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นในอนาคต ทัง้นี ้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กําหนดอตัราการจ่ายเงิน

ปันผลท่ีแน่นอนในแตล่ะปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจงึพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็น

หลกั 

ในปี 2556 บริษัทจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาของปี 2555 ในอตัรา 0.30 บาทตอ่หุ้น คดิเป็นร้อยละ 

32 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม 

2) ประวตักิารจ่ายเงินปันผล

2551 2552 2553 2554 2555 2556 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น 0.56 0.43 0.38 0.88 0.94 1.04 

เงินปันผลตอ่หุ้น (หุ้นสามญั) 0.31 0.15 0.15 0.25 0.30 0.35 

อตัราการจ่ายเงินปันผล* (ร้อยละ) 55.07 35.01 39.49 28.39 32.00 33.50 

*อตัราการจา่ยเงินปันผล คํานวณจาก เงินปันผลตอ่หุ้นหารด้วยกําไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียง 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 9 ท่านดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/

จาํนวนครัง้การประชุม 

1. นายวลิเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 6/6 

2. นายเคนเนธ ลี ไวท์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

6/6 

3. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

6/6 

4. นายพาที สารสิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5/6 

5. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

5/6 

6. นายธีรพงศ์ จนัศริิ* กรรมการ 3/3 

7. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี กรรมการ 6/6 

8. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 6/6 

9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค** กรรมการ 1/1 

*** แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 26 สงิหาคม 2556 

**** แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 

 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้แก่ นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ และนางจฑุาทิพ อดลุพนัธุ์ 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

 นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี นายอานิล ธาดาน่ี นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 

กรรมการสองในส่ีคนเป็นผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

  สําหรับบริษัทย่อย กําหนดให้กรรมการ 2 ทา่นจากกรรมการทัง้หมดมีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท และในกรณีท่ีกรรมการ

ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ก็เป็นการเข้าไปทําหน้าท่ีในการตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดการ

ถ่วงดลุ โดยมิได้เก่ียวข้องกบัการบริหารงานท่ีเป็นธุรกิจปกตปิระจําวนัของบริษัทย่อยนัน้ๆ  

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  

1. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน

กรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน

เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ๆได้ คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้กรรมการคนหนึง่เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ือ
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ปฏิบัติกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ให้คณะกรรมการมอบอํานาจแก่ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการเหน็เป็นการจําเป็นและสมควร ต้องรับผิดชอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการ 

2. กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราของบริษัทจึงจะผูกพนับริษัท โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจ

กําหนดรายช่ือกรรมการซึง่มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

3. คณะกรรมการมีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคมุและตดัสินใจในการดําเนินงานของบริษัท รวมทัง้การ

ลงทนุในธุรกิจใหม่ เว้นแตเ่ร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีทํากบับริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้

เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

5. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน

ในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน

หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพ่ือ

ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

6. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้  

 

 

8.2 ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผู้บริหารของบริษัทมีจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้

 รายช่ือ         ตําแหน่ง 

1. นายวลิเล่ียม  เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นางสาวไตรทพิย์ ศวิะกฤษณ์กลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนกลาง 

3. นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ รองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ 

4. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ รองประธานฝ่ายการเงิน 

5. นายวนุ โฮว์ ชิน รองประธานฝ่ายบริหารกลยทุธ์ 

  
  ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 16/2541 เม่ือวนัท่ี 13 

สิงหาคม 2541 และครัง้ท่ี 10/2548 เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2548) 
              ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทมีอํานาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทยกเว้นกิจการในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ซึง่

ต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

1. การกําหนดอํานาจหน้าท่ีตามหนงัสือมอบอํานาจภายใน 

2. การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 

3. การควบกิจการ การแบง่แยกกิจการหรือเปล่ียนแปลงแก้ไขรูปแบบกิจการของบริษัท 

4. การเลิกกิจการ 

5. การเพิ่มทนุ ลดทนุ หรือโอนทนุจดทะเบียนของบริษัท 

6. การเร่ิมดําเนินธุรกิจใหม่ หรือยกเลิกการดําเนินธุรกิจท่ีมีอยู่เดมิ 

7. การถอดถอนกรรมการบริษัทและแตง่ตัง้ผู้ ดํารงตําแหน่งแทน 

8. การอนมุตังิบประมาณประจําปี 

 

 ทัง้นีใ้นการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอํานาจอนุมัติการทํารายการท่ีประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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 ในส่วนของการอนุมัติการทํารายการทัว่ไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

16/2541 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดขอบเขต

อํานาจหน้าท่ี และการมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลอ่ืนทําหน้าท่ีแทน โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบ

อํานาจในการอนมุตัติามสายงานและมลูคา่ของรายการซึง่ได้กําหนดไว้อย่างชดัเจน  

 นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี10/2548 ซึง่ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนมุตัินโยบายใน

การมอบอํานาจของคณะกรรมการ และนโยบายเก่ียวการอนมุตัริายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงันี ้

 คณะกรรมการจะไม่อนุมัติการมอบอํานาจให้กับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลใด ๆ ท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัทหรือบริษัทย่อย  

(1) เข้าทํารายการ อนมุตัิ หรือตดัสินใจในการเข้าทํารายการ ซึง่รวมถึงการแต่งตัง้ผู้ รับมอบอํานาจช่วง ซึง่เป็นบุคคลท่ีมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตอ่รายการดงักล่าว หรือ  

(2) มีความขดัแย้งส่วนตวั ตอ่รายการดงักล่าว หรือ  

(3) เข้าทํารายการซึง่ไม่ใช่รายการท่ีมีลกัษณะธุรกรรมปกตกิบับคุคลใด ๆ เว้นแตร่ายการดงักล่าวมีเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่บริษัท  

 

โครงสร้างภายในบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

 
 

8.3 เลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาวสรัญญา สุนทรส 

รายละเอียดข้อมลูเลขานกุารบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทกําหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได้ โดยอยู่ในระดบัท่ีสามารถ

เปรียบเทียบได้กบัอตุสาหกรรม เพ่ือดงึดดูและรักษากรรมการและผู้บริหารท่ีมีคณุภาพ โดยคา่ตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปเบีย้

ประชมุ และบําเหน็จกรรมการ สําหรับในส่วนของผู้บริหารรวมถงึ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะได้รับในรูป คา่ตอบแทนและโบนสั 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีโครงการร่วมลงทนุระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง (Employee Joint Investment Program: “EJIP”) เพ่ือ

คณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

คณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเสีย่ง 

รองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์  รองประธานฝ่ายบริหารกลยทุธ์  

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลาง  

รองประธานฝ่ายการเงิน  
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สร้างแรงจงูใจในการสร้างการเตบิโตในระยะยาวให้กบับริษัท ทัง้นี ้ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ี

เป็นอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารทัง้หมดจะพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าว ตลอดจนทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีอยู่

ในรูปแบบของหุ้นและแผนค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหุ้น รวมถงึให้คําแนะนําในการปรับปรุงแผนคา่ตอบแทนดงักล่าวตอ่

คณะกรรมการบริษัทตามท่ีเหน็สมควร   

ในปี 2556 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดงันี ้

(1) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) คา่ตอบแทนกรรมการ   

กรรมการ  ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เข้าประชุม

คณะกรรมการ 

(ครัง้) 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

กําหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ

กรรม 

การสรร

หา 

ค่าตอบแทน

กรรมการอ่ืน

จากบริษัท

ย่อย  

รวม 

 

1. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 6/6 200,000 - - - 180,000 380,000 

2. นายเคนเนธ ลี ไวท์ 6/6 1,250,000 440,000 125,000 150,000 - 1,965,000 

3. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม 6/6 1,250,000 260,000 125,000 150,000 - 1,785,000 

4. นายพาที สารสนิ 5/6 950,000 180,000 -   1,130,000 

5. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ* 2/2 600,000 - - 100,000  700,000 

6. นายไมเคลิ เดวิด เซลบีย์** 0/4 - - - - - - 

7. นายธีรพงศ์ จนัศริิ*** 3/3 350,000 - - - - 350,000 

8. นายอานิล ธาดาน่ี 5/6 950,000 - 100,000 150,000 180,000 1,380,000 

9. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี 6/6 200,000 - - - - 200,000 

10. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด 

ดลิปิรัจ ราชากาเรีย 

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

11. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค**** 1/1 - -  - - - 

*   ลาออกเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 

**  ลาออกเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 

*** แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 26 สงิหาคม 2556 

**** แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 

 

(ข) คา่ตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กบัผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 มีจํานวน 214.29 ล้านบาท และ 78.87 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคา่ตอบแทนดงักล่าวเป็นผลประโยชน์

ระยะสัน้ ซึง่ได้แก่ เงินเดือนโบนสั และสวสัดกิารอ่ืน 

(2) คา่ตอบแทนอ่ืน 

(ก) คา่ตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

นอกจากคา่ตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้

บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ มลูคา่ 25,000 บาท/ปี/โรงแรม 

 

(ข) คา่ตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

- กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้ บริหาร 5 ราย จํานวน 23.95   

ล้านบาท  

- โครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง (Employee Joint Investment Program:“EJIP”) 
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บริษัทจดัให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตัง้แต่ปี 2554 เพ่ือสร้างแรงจูงใจและ

ความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กรและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทจะหกั

เงินเดือนพนกังานท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือนตามร้อยละท่ีผู้ เข้าร่วมโครงการแจ้งความประสงค์ไว้ ซึง่จะ

แตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัอายงุาน และตําแหน่งงาน ตัง้แต่ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 บริษัทจะสมทบเงินในจํานวน

ท่ีเทา่กนั เพ่ือนําไปซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทในเดือนถดัมา 

 ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไม่มีส่วนร่วมในโครงการดงักล่าว  

 

8.5 บุคลากร  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีจํานวนพนกังานรวมทัง้สิน้ 49,702 คน โดยบริษัทจ่ายผลตอบแทน

ให้กบัพนกังานในรูปของเงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนกังาน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องกบัพนกังาน รวมทัง้สิน้ 7,627 ล้านบาท 

 โรงแรม ร้านอาหาร จดัจําหน่ายและผลิตสินค้า อ่ืนๆ 

รวม 16,061 31,867 1,533 241 

พนกังานประจํา 83.0% 36.9% 69.1% 97.5% 

พนกังานชัว่คราว 10.0% 63.1% 30.5% - 

พนกังานตามสญัญาจ้าง 7.0% - 0.5% 2.5% 

 

นโยบายการพฒันาพนกังาน 

 บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการฝึกอบรมทกัษะ พฒันาความสามารถ และการเรียนรู้ในทกุระดบัของ

พนกังานอย่างตอ่เน่ือง บริษัทเน้นการเล่ือนตําแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพ่ือให้พนกังานได้รับการพฒันาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัสําหรับการเตบิโตของธุรกิจอย่างมัน่คงและแข็งแกร่ง ซึง่นโยบายการพฒันาอบรมดงักล่าว

สอดคล้องกบัลกัษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้องกบัการให้คําปรึกษาจากท่ีปรึกษา

ภายนอกองค์กร 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัปัจจยั

หนึง่ท่ีจะทําให้บริษัทบรรลถุงึเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและสร้างการเตบิโตให้บริษัทอย่างยัง่ยืนในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ทัง้นี ้ คณะกรรมการจะทบทวน และปรับปรุงหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีทกุปี เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงซึง่อาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย  

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเวบไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจ

และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานท่ีดีของพนกังานทกุระดบัชัน้ รวมถงึเพ่ือเป็นข้อมลูให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสีย นกัลงทนุและ

ผู้สนใจอ่ืนๆ และเพ่ือเป็นการกําหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้กําหนดให้

พนกังานทกุคนเซน็รับทราบถงึจรรยาบรรณธุรกิจ ในการปฐมนิเทศก่อนการเร่ิมทํางาน ทัง้นี ้ จะมีการตดิตามการปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณดงักล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน  

ทัง้นี ้ ในปี 2556 บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกํากบัดแูล

กิจการโดยมีการปรับปรุงให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัสากล 

นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้รับรางวลั Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013-Icon on Corporate 

Governance จากนิตยสาร Corporate Governance Asia วารสารชัน้นําด้านธรรมาภิบาลแหง่เอเซีย โดยรางวลัดงักล่าวเป็นรางวลั

ท่ีมอบให้แก่องค์กรในภมูิภาคเอเซียท่ียดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างตอ่เน่ืองและ

สม่ําเสมอ  

อนึง่ การกํากบัดแูลกิจการของบริษัทในปี 2556 แบง่ตาม 5 หมวดหลกั มีรายละเอียดท่ีสําคญัปรากฎในรายงานประจําปี 

2556 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 

  โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ทัง้หมดจํานวน 3 ท่านดงันี ้ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายเคนเนธ ลี ไวท์* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

2. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

3. นายพาที สารสิน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control System) และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal 

Audit System) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้

ความเหน็ชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอคา่ตอบแทน

ของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

•  ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

•  ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

•  ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

•  ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

•  ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

•  จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

•  ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร 

•  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

7. ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทําดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่

คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

- รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 

- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กบัธุรกิจของบริษัท 

8. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ทัง้นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบจากกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงในเวบ็ไซต์ของบริษัท) 

  

9.2.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

 รายช่ือ  5ตาํแหน่ง 

1. นายเคนเนธ ลี ไวท์  ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

2. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท (ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตอํานาจ

หน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจากกฎบตัรของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนท่ีแสดงในเวบ็ไซต์ของบริษัท) 
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9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

 รายช่ือ  6ตาํแหน่ง 

1.  คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

2.  นายเคนเนธ ลี ไวท์  กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

3.  นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ  

1. พิจารณาสรรหาบคุคลท่ีมีคณุวฒุแิละประสบการณ์เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท แทนตําแหน่งท่ีวา่งลง  

2. ทบทวนและนําเสนอคําแนะนําเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท ตอ่ท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

3. ทบทวน และนําเสนอคําแนะนําเก่ียวกับหลักกํากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย และมาตรฐานสากล 

4. ดแูลการดําเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกบัหลกักํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  

5. รายงานการกํากบัดแูลกิจการตอ่คณะกรรมการ 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจากกฎบตัร

ของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการท่ีแสดงในเว๊บไซด์ของบริษัท) 

9.2.4 คณะกรรมการกํากับโครงการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หวัหน้าของแตล่ะหน่วยธุรกิจ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบคุคล ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนกลาง ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียงขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการกํากบัโครงการ (Steering Committee) รับผิดชอบในการสอบทานการดําเนินงานโดยรวมของการบริหาร

ความเส่ียงของทัง้กลุม่บริษัทเพ่ือให้มัน่ใจวา่ความเส่ียงท่ีสําคญัได้รับการบริหารจดัการเพ่ือลดทอนความเส่ียงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญตับิริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 โดยการคดัเลือกจะดําเนินการดงันี ้

(1) กรรมการอิสระ 

คณุสมบตัแิละแนวทางการคดัเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บคุคลท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ 

ด้วย 

2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจําหรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

อิสระ 
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3 ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4 ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคย

เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการการเช่า

หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ ด้วยการรับ

หรือให้ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤตกิารณือ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ผู้ขอ

อนญุาตหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของผู้ขออนญุาต

หรือตัง้แตย่ี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะต่ํากวา่ ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธีิการคํานวณ

มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยง

กนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้

พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้

ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้

ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจําหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพ

อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสงูสดุ 

ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ จะสรรหาบุคคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผ่านทางการเสนอ

บคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการโดยผู้ ถือหุ้น และจากแหล่งข้อมลูภายนอกอ่ืนๆ เช่น สมาคมกรรมการไทย เป็นต้น 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะพิจารณาคดัเลือกเบือ้งต้นและนําเสนอช่ือต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

แตง่ตัง้ การนําเสนอช่ือตอ่คณะกรรมการจะขึน้อยู่กบัคณุสมบตัขิองผู้ถกูเสนอช่ือ ซึง่ต้องเป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ี

ดีของบริษัท พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนและพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตอ่ืุนนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ

พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการใน
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คราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน

ตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้มติการแต่งตัง้บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าว

ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ นอกจากนี ้ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้

พิจารณาถึงทักษะท่ีจําเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพ่ือกําหนดคุณสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหา ได้ใช้ฐานข้อมูล

กรรมการเป็นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่อีกด้วย 

 แผนสืบทอดงาน 

 คณะกรรมการจะพิจารณาอนมุตั ิและจดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร

ระดบัสงู  โดยจะพิจารณาอนมุตัแิผนสืบทอดตําแหน่งดงักล่าวทกุปี 

 

9.4 การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในการกํากบัดแูลการดําเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เพ่ือเป็นตวัแทน

ของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพ่ือเป็นตวัแทนในการกําหนด

นโยบายและดําเนินธรุกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกบันโยบายหลกัของบริษัท และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ การส่งตวัแทนของบริษัทเพ่ือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ เป็นขอบเขต

อํานาจของฝ่ายจัดการ กรรมการหรือผู้ บริหารท่ีเป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี เพ่ือรักษา

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท และรายงานตรงตอ่ฝ่ายจดัการ หากเม่ือมีการขออนมุตัใินเร่ืองท่ีสําคญั จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือขออนมุตั ิ

บริษัทยังมีนโยบายในการใช้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเร่ืองรายการได้มาและจําหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ครอบคลุมทกุๆ บริษัทในกลุ่ม รวมถึงกํากบัดแูลการ

บนัทกึบญัชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถรวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนัตามกําหนดเวลา 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทท่ีเป็นตวัแทนไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวธีิการดแูลกรรมการและผู้บริหารในเร่ืองการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

โดยกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งและนําส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ผ่านมายงัสํานกัเลขานกุารบริษัท  ก่อนนําส่งตอ่

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองภายใน 3 วนัทําการนบัจาก

วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง  นอกจากนี ้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการในการประชมุ

คณะกรรมการทกุไตรมาส  นอกจากนี ้ ในระยะเวลา 30 วนั ก่อนกําหนดการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและงบการเงิน บริษัทมี

นโยบายห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ เก่ียวข้อง ทําธุรกรรม ซือ้ ขาย และโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทมีการแจ้งให้กรรมการ

และผู้บริหารงดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2556 บริษัทได้แตง่ตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

โดยบริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนค่าสอบบญัชีในส่วนของบริษัทจํานวน 1.89 ล้านบาท และบริษัทย่อยจํานวน 38.84 ล้านบาท ไม่มี

คา่ตอบแทนสําหรับคา่บริการอ่ืนๆ  

 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ  

- ไม่มี – 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืนเป็นส่วนหนึง่ของแผนกลยทุธ์ ทางธุรกิจ 5 ปีของบริษัท ซึง่มีการ

อภิปรายและได้รับความเหน็ชอบ จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการจดัทําแผนงานสําหรับโครงการตา่งๆ ด้านความรับผิดชอบตอ่

สงัคม และสร้างความยัง่ยืนให้แก่ธุรกิจและผู้ มีส่วนได้เสียทกุระดบัชัน้ มีกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน วธีิการประเมินผล การ

ดําเนินงาน และรายงานความคืบหน้าและผลสําเร็จของโครงการต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ บริษัทได้มีการจดัทํา

รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน แยกออกมาจากรายงานประจําปี ในปี 2555 และ 2556 

 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทไมเนอร์ สนบัสนนุให้ผู้ มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด  แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

การกระทําผิดเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน  ระบบควบคมุภายใน  สิทธิมนษุยชน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยสามารถส่ง

อีเมลถงึกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี complaintMINT@minornet.com โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะ

พิจารณาเร่ืองร้องเรียนก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ ข้อมลูร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและ

เก็บไว้เป็นความลบั โดยจะดําเนินการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานตอ่คณะกรรมการตอ่ไป  
การส่งข้อร้องเรียน ปรากฏอยู่บนเวบไซต์ของบริษัทท่ี http://www.minorinternational.com/Sustain/Complaint.php  

ทัง้นีบ้ริษัท ได้กล่าวถงึเร่ืองการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมไว้ใน เวบไซต์ของบริษัทภายใต้หวัข้อดงักล่าวตอ่ไปนี ้

- แนวทางกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Guideline) ในหวัข้อท่ี 9.จริยธรรมและความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ข้อ 10. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ข้อ 20 ข้อพงึปฏิบตัทิางจริยธรรม สามารถดรูายละเอียดได้

จาก (http://www.minorinternational.com/Sustain/Guidelines.php) 

- ระเบียบปฏิบตั ิ บริษัทไมเนอร์และบริษัทในเครือคาดหวงัว่าพนกังานทกุคนจะปฏิบตัแิละสนบัสนนุให้เกิดมาตรฐาน

ด้านจริยธรรมและความถกูต้อง รายละเอียดของระเบียบวา่ด้วยจริยธรรมท่ีสําคญัท่ีพนกังานควรปฏิบตั ิ สามารถดู

ได้จาก (http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php)   

 

(2) การต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ัน 

 บริษัทไมเนอร์ ได้ระบไุว้อย่างชดัเจนในเวบไซต์ของบริษัท และในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2556 โดยบริษัท

ดําเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ จดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงและตรวจสอบเพ่ือป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุริตและการประพฤตมิิชอบ ตลอดจนสนบัสนนุการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ยดึมัน่ในความซ่ือสตัย์และความ

ถกูต้องชอบธรรม  

 บริษัทได้มีการจดัทํานโยบายการตอ่ต้านการคอรัปชัน่ ซึง่มีการชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบั ขอบเขต ความหมายของการ

คอรัปชัน่ การกําหนดความรับผิดชอบ และช่องทางการร้องเรียนไว้ด้วย โดยระบขุ้อควรปฏิบตัเิบือ้งต้นต่อการตอ่ต้านการทจุริตและ

คอรัปชัน่ ในประเดน็คา่ใช้จ่ายในการเลีย้งรับรอง การช่วยเหลือทางการเมือง และการให้เงินสนบัสนนุและการบริจาคเพ่ือการกศุล ดู

รายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวได้ใน เวบไซต์ของบริษัท http://www.minorinternational.com/Sustain/Corruption.php และรายงาน

การพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2556 ของบริษัท หน้า 55 หวัข้อ นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่  

 ทัง้นีใ้นปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึง่ในรายช่ือบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัขิอง

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ซึง่เป็นความร่วมมือกนัระหว่างองค์กรธุรกิจตา่งๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย หอการค้าไทย สภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หอการค้านานาชาต ิ

สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย จากการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ดงักล่าว บริษัทมี

พนัธะผกูพนัในการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตภายในบริษัท รวมถงึการนํานโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและ

แผนการกํากบัดแูลไปปฏิบตั ิ เพ่ือป้องกนัและตดิตามความเส่ียงจากการทจุริต ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการตดิตาม
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ประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตโ ดยสามารถดขู้อมลูเพิ่มเตมิได้ท่ี 

http://www.minorinternational.com/Download/20130910-MINT-AntiCorruptionLetter2013-th-02.pdf 

 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

 บริษัทไมเนอร์และธุรกิจในเครือ ให้ความสําคญักบัการบริหารกิจการภายใต้หลกัจริยธรรมและคณุธรรมในวชิาชีพ ซึง่

จริยธรรมหนึง่คือการเคารพสิทธิมนษุยชน และการปฏิบตัติอ่พนกังานและผู้ มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วนของบริษัทอย่างเป็นธรรม ให้

พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท และกิจกรรมจิตอาสา รวมถงึสิทธิในการแสดงความคิดเหน็ มีสิทธิในการรับรู้ข้อมลู

ข่าวสารของบริษัทอย่างเท่าเทียมกนั และหากมีกรณีท่ีเกิดความขดัแย้ง บริษัทมีนโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนกังาน โดยแยก

รายละเอียดดงันี ้

- หวัข้อระเบียบปฏิบตั ิ ข้อ1. เช่ือฟังและปฏิบตัติามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถงึกฎหมายและระเบียบ

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัสิ่งเสพย์ตดิ ความมัน่คงตอ่สถานการณ์ของบริษัท และตอ่ประเทศความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สิทธิ

มนษุยชน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม ตลาดหลกัทรัพย์ ภาษีอากร และความปลอดภยัของ

ระบบสารสนเทศ ข้อ 2. ปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความเสมอภาค ยุตธิรรม และให้เกียรต ิ พนกังานจะได้รับสิทธิของ

การทํางานในสถานทํางานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา และการกระทํา รวมทัง้การ

ละเมิดสิทธิทางเพศ ข้อ 4. ปฏิบตัติอ่ลกูค้าแขกผู้ประกอบการ และหุ้นส่วนในการดําเนินธุรกิจอย่างซ่ือสตัย์ และ

ยตุธิรรม (http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php) 

- นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนกังาน บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของพนกังานซึง่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของบริษัท 

โดยพยายามให้ความเช่ือมัน่กบัพนกังานทกุคนในองค์กร ผ่านการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในการทํางาน บนหลกัความ

ยตุธิรรม ให้ผลตอบแทนท่ีสมควร การพฒันาและการฝึกอบรม นอกเหนือจากการทํางานประจําวนัแล้ว เพ่ือเป็นการ

พฒันาบรรษัทภิบาลท่ีดี ยกระดบัมาตรฐานทางจริยธรรมและพฤตกิรรมในองค์กร บริษัทได้มีการกําหนดในระเบียบ

ปฏิบตัขิองบริษัท ในการสนบัสนนุให้พนกังานแจ้งพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรม ชีเ้บาะแส แจ้งข้อร้องเรียน เร่ืองทจุริต 

(ไม่วา่จะเป็นเร่ืองท่ีขดัตอ่กฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ไปยงัคณะทํางานรับข้อร้องเรียน เพ่ือการสืบสวนและตรวจสอบ 

โดยผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ชีเ้บาะแส จะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท  

(http://www.minorinternational.com/Sustain/Whistle.php) 

 

(4) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษัทมีความเช่ือวา่ เราอยู่ในธุรกิจ ท่ีเก่ียวกบั “คน” คนเป็นฟันเฟืองหลกัท่ีผลกัดนัองค์กรในการพฒันากลยทุธ์ ทางธุรกิจ 

และขบัเคล่ือนการดําเนินกิจการของเราไปสู่ความสําเร็จ ทัง้ในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิต 

เราจงึมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิตอ่บคุลากรของเราอย่างเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองของโอกาสทางอาชีพ คา่จ้างแรงงาน คา่ตอบแทนการ

ฝึกอบรม คา่รักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบตุร-ธิดาของพนกังาน การเตรียมความพร้อมหลงัเกษียณ และสภาพแวดล้อมท่ีดีในการ

ทํางาน เรายงัเช่ือมัน่ด้วยว่า บคุลากรไม่เพียงแตเ่ป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสดุของบริษัทเท่านัน้ หากยงัเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่าตอ่

ครอบครัวและชมุชนของเขาเหล่านัน้ด้วย ความสําเร็จของบริษัท ความยัง่ยืนของชมุชนและความสามารถทางการแข่งขนัทางภาค

เศรษฐกิจของเราซึง่ในท้ายท่ีสดุคือความแข็งแกร่งของประเทศชาต ิ ล้วนขึน้อยู่กบัคณุภาพของทรัพยากรบุคคลทัง้สิน้ ดงันัน้ 

นอกจากนโยบายการปฏิบตัติอ่แรงงานอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยงัสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรทัง้ของบริษัทเองและสําหรับสงัคม

อีกด้วย 

ข้อมลูเก่ียวกบัการปฏิบตัติอ่แรงงานอย่างเป็นธรรมและการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ท่ีบริษัทได้เปิดเผยไว้ มีดงันี ้

- ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อ 2. ปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความเสมอภาค ยตุธิรรม และให้เกียรต ิพนกังานจะได้รับสิทธิของการ

ทํางานในสถานท่ีทํางานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา และการกระทํา รวมทัง้การ

ละเมิดสิทธิทางเพศ (http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php) 
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

- เวบไซต์ของบริษัทหวัข้อ การพฒันาสู่ความยัง่ยืน นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนกังาน ได้กล่าวถงึ องค์ประกอบใน

การแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน กระบวนการดําเนินการหลงัได้รับข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้

ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดใน http://www.minorinternational.com/Sustain/Whistle.php 

- บริษัทมีช่องทางในการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งพนกังาน และส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสานความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังาน

ของบริษัทในทกุประเทศทัว่โลก โดยใช้อีเมล CSR คลบั และโซเชียลเน็ตเวร์ิค เช่น เฟสบุ๊ค ตวัอย่างใน  Anantara 

Careers Facebook (https://www.facebook.com/Anantara.Careers)  

- การจดัการฝึกอบรมพนกังาน และส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน โดยมีโครงการพฒันาผู้ นํา อาท ิ

“Leadership Journeys” โครงการ “Executive Talent Management” และโครงการ “New Generation Talent” 

รายละเอียดในรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนปี 2556  หน้า 23-25 

- พนกังานของไมเนอร์ กรุ๊ป ได้รับการฝึกอบรมโดยเฉล่ียคนละประมาณ 90 ชัว่โมงตอ่ปี นอกจากนี ้ พนกังานในทกุ

ระดบัจะต้องผ่านการประเมินผลการทํางานอย่างน้อยปีละครัง้ ซึง่เป็นช่องทางหนึง่เพ่ือให้พนกังานได้รับคําแนะนํา 

และมีโอกาสแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัผลงานของตนกบัผู้บงัคบับญัชาเพ่ือการพฒันาตอ่ไปในอนาคต (รายงาน

การพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2556 หน้า 24) 

- ข้อมลูสถิตขิองพนกังาน สดัส่วนการวา่จ้าง สดัส่วนของพนกังานแยกตามพืน้ท่ี สดัส่วนของพนกังานแยกตามระดบั

ของพนกังาน จํานวนอบุตัเิหตใุนธุรกิจโรงงาน สดัส่วนพนกังานแยกตามเพศ สดัส่วนของพนกังานแยกตามอาย ุ

อตัราการลาออกของพนกังานแยกตามอาย ุและเพศ ปรากฏอยู่ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2556  หน้า 58-

60 

- ข้อมลูหลกัสตูรการพฒันาบคุลากรของกลุ่มไมเนอร์ ใน 3 กลุ่มธุรกิจ คอื กลุ่มโรงแรม กลุ่มร้านอาหาร และกลุ่มธุรกิจ

จดัจําหน่าย มีรายละเอียดใน รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2556 หน้า 61 

 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทไมเนอร์ มุ่งมัน่สร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า โดยคํานงึถงึปัจจยัต่างๆ อาท ิคณุภาพของสินค้าและบริการ และ

มาตรฐานด้านความปลอดภยัของผู้บริโภค ซึง่เร่ืองเหล่านีป้รากฏอยู่ในเวบไซต์ของบริษัท และรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

- เร่ืองมาตรฐานความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety) และการตรวจสอบต้นทางของอาหาร (Food Traceability) 

โดยทัง้สองเร่ืองนี ้ ไม่เพียงยํา้ถงึความสําคญัของคณุภาพผลิตภณัฑ์อาหารสําหรับลกูค้าเทา่นัน้ แตย่งัเป็นเคร่ืองมือ

สําคญัในการสร้างความตระหนกัด้านสขุนิสยัของพนกังานและครอบครัวพนกังานอีกด้วย ข้อมลูเพิ่มเตมิในรายงาน

การพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2556 หน้า 26 หวัข้อ สร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลกูค้า  

- สร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้าถงึคณุภาพของวตัถดุบิท่ีใช้วา่เป็นมิตรกบัผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เช่น กาแฟของร้าน 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั ได้รับมาตรฐาน ยทีูแซท (UTZ Certified Code of Conduct) รายละเอียดอยู่ในหน้า 28 ของ

รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2556 

- มอบประสบการณ์ท่ีดีแก่ลกูค้า ด้วยการจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านนิเวศวิทยา วฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

รวมถงึธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ให้แก่แขกท่ีมาพกัในโรงแรมเครืออนนัตราทัว่โลก รายละเอียดปรากฏในหน้า30 

และ 31 ของรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2556 

- หากมีเร่ืองท่ีขดัแย้ง หรือเกิดความไม่พอใจ ผู้บริโภคสามารถส่งเร่ืองร้องเรียนมาได้ท่ีเวบไซต์ของบริษัท

http://www.minorinternational.com/Sustain/Complaint.php  

 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
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บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานและลกูค้ามีจิตสํานึกในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด “คดิใหม่ ลดการใช้งาน มีการ

ใช้ซํา้และแปรรูปมาใช้ใหม่” (“Rethink, Reduce, Reuse and Recycle”) โดยบริษัทได้ทําการศกึษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ี

เกิดขึน้จากการดําเนินงาน ในแตล่ะหน่วยธุรกิจ และนําผลการศกึษาเหล่านัน้มาประมวล เกิดเป็นการพฒันานโยบายด้าน

สิ่งแวดล้อมของบริษัท นอกจากนี ้ ไมเนอร์ยงัให้ความสําคญัในการมีส่วนร่วมอนรัุกษ์พนัธุ์พืชและสตัว์ ในระบบนิเวศท่ีบริษัทมีการ

ดําเนินธุรกิจอยู่ 

- ส่งเสริมการประหยดัพลงังาน และทรัพยากรธรรมชาต ิ รายละเอียดในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2556 หน้า 

40, 42, 45 และรางวลัประกาศนียบตัรในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม Green Globe แก่โรงแรมในเครืออนนัตรา 18 แหง่ 

(หน้า 11)  

- ก่อตัง้มลูนิธิ เพ่ืออนรัุกษ์สตัว์ 2 มลูนิธิ คือ มลูนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่น จงัหวดัเชียงราย เพ่ืออนรัุกษ์และให้

อาชีพแก่ช้างไทย และมลูนิธิเพ่ือการอนรัุกษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวจงัหวดัภเูก็ต เพ่ือร่วมอนรัุกษ์พนัธุ์เตา่ทะเลและ

ช่วยเหลือเตา่บาดเจ็บจากการประมงท้องถ่ิน ซึง่ทัง้สองมลูนิธิได้ให้ประโยชน์ทัง้ในด้านอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม และสร้าง

ความยัง่ยืนให้กบัธุรกิจท่ีได้เข้าไปดําเนินกิจการในพืน้ท่ีเหล่านัน้ รายละเอียดจากรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 

2556 หน้า 44-45 

- อนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์ป่า หลายพืน้ท่ีทัง้ในเอเชีย เอเชียใต้ ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา รายละเอียดใน รายงานการ

พฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2556 หน้า 42-43 และแผนท่ีการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและสตัว์ป่า หน้า 46-47 

- กิจกรรมทําความสะอาดชายหาด ปลกูป่าชายเลน และทําความสะอาดชมุชนในประเทศไทยและประเทศตา่งๆท่ี

บริษัทมีธุรกิจอยู่ เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม รายละเอียด ใน รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2556 หน้า 42-43 

 

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมทศันคตคิวามรับผิดชอบตอ่สงัคมให้แก่พนกังาน จงึมีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ

ชมุชนอย่างตอ่เน่ือง โดยบริษัทปลูกฝังแนวคดิความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้แก่พนกังานตัง้แตเ่ร่ิมปฐมนิเทศ ซึง่จะกล่าวถงึวสิยัทศัน์

ขององค์กรและหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืน หลงัจากนัน้ พนกังานจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายท่ีเก่ียวข้องกบัความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างตอ่เน่ืองตลอดการทํางานกบับริษัท ปัจจบุนั กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการทํางานเป็นทีมของฝ่ายธุรกิจตา่งๆ

หลายกิจกรรม ล้วนมุ่งเน้นเร่ืองการทําความดีเพ่ือสงัคมและชมรม CSR ของไมเนอร์ก็มีการจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมตลอดทัง้ปี 

ตวัอย่างกิจกรรมเพ่ือสงัคม อาท ิ

- โครงการ “Minor Together With Love” และ Minor Founder’s Day ส่งเสริมให้พนกังานมีจิตอาสาและเข้าร่วม

กิจกรรมการกศุลตา่งๆ อาท ิ การสอนภาษาองักฤษ การบริจาคโลหิต การระดมทนุในโครงการต่างๆเพ่ือมอบแก่

ผู้ ด้อยโอกาสและร่วมแรงเพ่ือซอ่มแซมโรงเรียน รายละเอียด และในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2556 หน้า 

49-50 

- โครงการอนนัตรา 365 วนัแหง่การทําความดี โดยโรงแรมในเครืออนนัตราทัว่โลก ได้ทํากิจกรรมด้านการช่วยเหลือ

ชมุชนท้องถ่ินและสภาพแวดล้อมใกล้เคียง อาท ิ การทําความสะอาดชายหาด การส่งทีมแพทย์ออกไปตรวจรักษา

ชมุชนใกล้เคียง รายละเอียด ในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2556 หน้า 50 

- การบริจาครูปแบบต่างๆ ทัง้เงินและสิ่งของ  รายละเอียดในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2556 หน้า 51-53 

- การสร้างความยัง่ยืนโดยการส่งเสริมคณุภาพทรัพยากรบคุคลผ่านความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษา บริษัทได้ลง

นามบนัทกึความเข้าใจ (MOU) กบัสถานศกึษาในประเทศไทยกวา่ 70 แหง่ มีนกัเรียนร่วมโครงการกวา่ 2,500 คน 

เพ่ือสนบัสนนุให้นกัศกึษามีรายได้ในระหว่างเรียนและได้เข้าฝึกงานกบับริษัทรวมถงึมอบโอกาสในการบรรจเุข้าเป็น 

พนกังานในอนาคต รายละเอียด ในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2556 หน้า20-23 
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- ส่งเสริมและร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในระดบัรากหญ้าผ่านการศกึษา โดยบริษัทมีความเช่ือ

วา่ สงัคมจะดีได้ด้วยคณุภาพของพลเมืองในสงัคม และการสร้างพลเมืองท่ีดีและมีคณุภาพ ย่อมส่งผลในการพฒันา

อย่างยัง่ยืนทัง้แก่ธุรกิจ ชมุชนและในระดบัประเทศ บริษัทให้การสนบัสนนุนกัเรียนและโรงเรียนท่ีขาดโอกาส ส่งเสริม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และมอบทนุการศกึษาผ่านมลูนิธิ รอย.อี ไฮเน็ค รายละเอียดในรายงานเพ่ือการพฒันา

อย่างยัง่ยืน ปี 2556 หน้า 18-20 

 

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ

ผู้มีส่วนได้เสีย 

เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจในเครือ ไมเนอร์ เป็นอตุสาหกรรมบริการ นวตักรรมส่วนใหญ่จงึเป็นนวตักรรมทางสงัคมท่ีส่งผล

กระทบตอ่ชมุชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหลกั อาท ิ

- อนนัตรา โกลเด้น ไทรแองเกิล จงัหวดัเชียงราย จ้างช้างและควาญช้างเข้าเป็นพนกังานของโรงแรม โดยมีการ

ฝึกอบรมและมีรายได้เช่นเดียวกบัพนกังานของโรงแรม เป็นการช่วยเหลือช้างเร่ร่อนและครอบครัวควาญช้างให้มี

รายได้อย่างยัง่ยืน และสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัธุรกิจ รายละเอียดในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2556 หน้า 43-

44 

- การลดขยะจากการใช้ขวดพลาสตคิและลดคาร์บอนฟตุพริน้ท์ โดย โรงแรมอนนัตรา คีฮาวา วลิล่า ท่ีมลัดีฟส์ ทํา

โรงงานนํา้บรรจขุวดทัง้นํา้ด่ืมธรรมดาและนํา้ดื่มบรรจกุ๊าซใช้เอง ซึง่ช่วยลดการใช้ขวดพลาสตคิถงึ 124,000  ขวดตอ่

ปี นอกจากนีโ้รงแรมในเครืออนนัตราส่วนใหญ่ยงัใช้นํา้ดื่มบรรจขุวดแก้วแทนขวดพลาสติก ซึง่ช่วยในการลดขยะและ

คาร์บอนฟตุพริน้ท์เช่นกนั 

- โครงการรับอปุการะ และอนบุาลปะการัง (Coral Adoption) โดยให้แขกผู้ เข้าพกัในโรงแรมในเครืออนนัตราในมลั

ดีฟส์ ร่วมอนรัุกษ์และฟืน้ฟปูะการัง ช่วยอนรัุกษ์และเพิ่มจํานวนปะการัง และสร้างคณุคา่ให้กบัการทอ่งเท่ียวเชิง

นิเวศแก่แขกท่ีมาพกักบัโรงแรม โดยแขกท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามการเจริญเตบิโตของปะการังได้ผ่านทาง

เวบไซต์ของโรงแรม รายละเอียดในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2556 หน้า 42-43 

- ผลิตภณัฑ์ด้านอาหาร โดย Swensens ได้คดิค้นเมน ูไอศกรีม มะม่วงอกร่องทอง ซึง่ใช้มะม่วงอกร่องแท้ในการผลิต 

เพ่ือสนบัสนนุเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงอกร่องทองในประเทศให้มีรายได้อย่างยัง่ยืน รายละเอียดในเวบไซต์ 

http://www.swensens1112.com/swensens/ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

11.1  ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทโดยได้ซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารและอนมุตัิแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจดัทําและรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปวา่ จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ คือ 

การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และ

ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมคีวามเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้

จดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคมุภายใน ในเร่ืองการ

ติดตามควบคมุดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยให้สามารถป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทยอ่ยจากการท่ี

กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอํานาจรวมถงึการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งและ

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งเพียงพอแล้ว 

11.2  บริษัทแตง่ตัง้ให้ นายประวินทร์ คโุรวาท ดํารงตําแหนง่หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตัง้แตปี่ 2554 

เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 10 ปี และเคยเข้ารับการ

อบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก ่

• เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาติสากล หมายเลข 88413 จาก สถาบนัผู้ตรวจสอบภายในสากล 

สหรัฐอเมริกา 

• เป็นผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับอนญุาติสากล หมายเลข 1188419 จากสมาคมผู้ตรวจสอบ

และควบคมุระบบสารสนเทศ สหรัฐอเมริกา 

• ได้รับวฒุิบตัรสากลด้านการประเมินการบริหารความเสีย่ง หมายเลข 10248 จาก สถาบนัผู้ตรวจสอบ

ภายในสากล สหรัฐอเมริกา 

• ได้รับวฒุิบตัรสากลด้านการประเมินระบบการควบคมุภายในโดยธุรกิจ หมายเลข 6970 จากสถาบนัผู้

ตรวจสอบภายในสากล สหรัฐอเมริกา 

• ได้รับประกาศนียบตัรด้านการบริหารความเสีย่งสาํหรับผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาฯ 

• หลกัสตูรการตรวจสอบภายในขัน้สงู  IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

• หลกัสตูรการตรวจสอบภายในธุรกิจ กลุม่บริษัทรอยลัดทัช์ เชลล์ ประเทศองักฤษ 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตั ิแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ดาํรงตําแหนง่หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

จะต้องได้รับความห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิของผู้ดาํรงตาํแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายใน

ปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน  

 

12.1  รายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. เอ็มเจท็     

 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผู้ รับบริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

ความสมัพนัธ์ : มีกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ  นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค          

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมงซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

8,308,552.51 12,134,644.78 บริษัทเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้เดนิทางไป

ประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและตา่งประเทศ  โดย

เป็นการให้บริการในราคาตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

  

  

Primacy Investment Limited – บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผู้ รับบริการ : Primacy Investment Limited 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป

และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป อตัราร้อยละ 100 ใน Primacy 

Investment Limited  

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท 

          

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

793,528.56 - บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดนิทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 2 หน้าที ่102 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 

บจก. สมยุ บีช เรสซเิด้นท์ - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผู้ รับบริการ : บจก. สมยุ บีช เรสซเิด้นท์ 

ความสมัพนัธ์ : บจก. สมยุ บีช เรสซเิด้นท์ เป็นบริษัทย่อยของบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ซึง่บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลมีกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกบั บจก. เอ็ม

เจ็ท คือ  นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค          

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด   

115,967.72 - บริษัทย่อย เช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดนิทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผู้ รับบริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ซึง่บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกบั บจก. 

เอ็มเจ็ท คือ  นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค          

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด   

5,922,614.18 3,042,248.85 บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดนิทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผู้ รับบริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  

ความสมัพนัธ์ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ซึง่บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลมีกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกบั บจก. เอ็ม

เจ็ท คือ  นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค          

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด   

12,795,287.93 6,914,360.72 บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดนิทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 2 หน้าที ่103 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 

Sanya Anantara Consulting Limited - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผู้ รับบริการ : Sanya Anantara Consulting Limited 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน AVC Vacation Club Ltd.  

2. บจ. AVC Vacation Club ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Anantara Vacation Club (HK) 

3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Anantara Vacation Club (HK) 

อตัราร้อยละ 100 ใน Sanya Anantara Consulting Limited  

 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด   

373,960.97 - บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดนิทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

Sanya Anantara Real Estate Limited - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผู้ รับบริการ : Sanya Anantara Real Estate Limited 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน AVC Vacation Club Ltd.  

2. บจ. AVC Vacation Club ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Anantara Vacation Club (HK) 

3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Anantara Vacation Club (HK) 

อตัราร้อยละ 100 ใน Sanya Anantara Real Estate Limited 

 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด   

2,244,296.26 - บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดนิทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต  -  บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผู้ รับบริการ : บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต 

ความสมัพนัธ์ : บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ซึง่ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลมีกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกบั บจก. เอ็มเจ็ท คือ  

นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค          

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

454,392.20 461,846.71 บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดนิทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 2 หน้าที ่104 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 

บจก. ราชดําริ ลอดจิง้-  บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผู้ รับบริการ : บจก. ราชดําริ ลอดจิง้ 

ความสมัพนัธ์ :  

1.   บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ.เอ็มไอแสควร์ อตัราร้อยละ 

100 ใน บจก. ราชดําริ ลอดจิง้  

2.   บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกบั บจก. เอ็ม

เจ็ท คือ  นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค    

       

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

- 2,567,271.89 บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดนิทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

บจก. ราชดําริ เรสซเิด้นท์  -  บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผู้ รับบริการ : บจก. ราชดําริ เรสซเิด้นท์ 

ความสมัพนัธ์ :  

1.   บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ.เอ็มไอสแควร์ อตัราร้อยละ 

100 ใน บจก. ราชดําริ เรสซเิด้นท์ 

2.   บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกบั บจก. เอ็ม

เจ็ท คือ  นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค     

      

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

1,871,286.19 279,512.87 บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดนิทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท 

ความสมัพนัธ์ : บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ซึง่ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกบั บจก. 

เอ็มเจ็ท คือ  นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค          

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. เอ็มเจ็ท 

โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

1,452,432.00 1,518,813.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่105 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ เช่า :  บจก. เอ็มเจ็ท 

ความสมัพนัธ์ : บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ซึง่ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกบั บจก. 

เอ็มเจ็ท คือ  นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค          

รายได้ค่าเช่า :  บจก. เอ็มเจ็ท จ่ายคา่เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่วเป็นอตัราท่ี บจก. ไมเนอร์ 

โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลสิซิง่ ซึง่เป็น

บคุคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการดําเนินงานจริง 

287,241.68 

 

 

 

 

 

373,704.36 

 

 

 

 

 

เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. ไม้ขาว เวเคช่ัน วลิล่า     

 

 

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. ไม้ขาว เวเคชัน่ วลิลา่ 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

ผู้ รับบริการ : บจก. ไม้ขาว เวเคชัน่ วิลลา่ 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  50 ใน บจก. ไม้ขาว เวเคชัน่ วิลลา่ 

และ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้ บริการด้านบญัชี โดยคดิคา่บริการตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

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

ความเช่ียวชาญมากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว  

บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์     

 

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

ผู้ขาย :  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป (ประกอบธุรกิจเครือขา่ยร้านอาหารบริการดว่น

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

Burger King)  

ผู้ ซือ้ :  บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ (ประกอบธุรกิจร้านอาหารบริการดว่นในทา่

อากาศยาน เช่น ดอนเมือง ภเูก็ต เชียงใหม)่ 

 ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป เป็นบริษัทยอ่ยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

 และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และ        

บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

รายได้จากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

จําหน่ายสนิค้าและผลติภณัฑ์ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส 

พาร์ทเนอร์ โดยคดิราคาในอตัราราคาตลาด ทัง้นีก้าร

ซือ้ขายดําเนินการภายใต้สญัญาท่ีชดัเจน 

8,190,503.85 8,688,591.29 บริษัทย่อยจําหน่ายสนิค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกตท่ีิบริษัทย่อยดําเนินอยู่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 2 หน้าที ่106 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

  

  

  

บจก. ไมเนอร์ ดีควิ  - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ผู้ขาย :  บจก. ไมเนอร์ ดีควิ (ประกอบธุรกิจให้บริการคอิอสไอศกรีมภายใต้ย่ีห้อ       

"Dairy Queen")  

ผู้ ซือ้ :   บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป เป็นบริษัทยอ่ยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีควิ และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค 

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ ดีควิ และ บจก. ซีเลค เซอร์วสิ 

พาร์ทเนอร์ 

    

รายได้จากการขาย : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ  

จําหน่ายไอศกรีม ภาชนะบรรจภุณัฑ์และวสัดอุปุกรณ์

ท่ีใช้ในร้านอาหาร ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

โดยคดิราคาในอตัราราคาตลาด ทัง้นีก้ารซือ้ขาย

ดําเนินการภายใต้สญัญาท่ีชดัเจน 

14,275,974.85 11,980,828.84 บริษัทย่อยจําหน่ายสนิค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกตท่ีิบริษัทย่อยดําเนินอยู่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

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

ผู้ขาย :  บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) (ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหารประเภท  

แฮมเบอร์เกอร์ภายใต้ย่ีห้อ 'Burger King')  

ผู้ ซือ้ :  บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป เป็นบริษัทยอ่ยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล

ถือหุ้นร้อยละ 95 ใน บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. 

ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการใน บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) และ บจก. 

ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

 

รายได้จากการขาย : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศ

ไทย)  จําหน่ายสนิค้าประเภทแฮมเบอร์เกอร์ให้ บจก. 

ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคดิราคาในอตัราราคา

ตลาด ทัง้นีก้ารซือ้ขายดําเนินการภายใต้สญัญาท่ี

ชดัเจน 

  

92,364,877.37 85,121,003.48 บริษัทย่อยจําหน่ายสนิค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกตท่ีิบริษัทย่อยดําเนินอยู่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 2 หน้าที ่107 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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

ผู้ขาย :  บจก. สเวเซน่ส์  (ไทย) (ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหารประเภทไอศกรีม 

ภายใต้ย่ีห้อ "Swensen’s")  

ผู้ ซือ้ :  บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป เป็นบริษัทยอ่ยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล

ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค 

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการใน บจก สเวนเซน่ส์  (ไทย) และ บจก. ซีเลค 

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์  

 

รายได้จากการขาย : บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย)  

จําหน่ายสนิค้าประเภทไอศกรีม ให้ บจก. ซีเลค 

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคดิราคาในอตัราราคาตลาด 

ทัง้นีก้ารซือ้ขายดําเนินการภายใต้สญัญาท่ีชดัเจน 

  

1,417,156.51 1,183,851.17 บริษัทย่อยจําหน่ายสนิค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกตท่ีิบริษัทย่อยดําเนินอยู่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

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 เป็นบริษัทยอ่ยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

ถือหุ้นร้อยละ  51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และ บจก. 

ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ 

ฟู้ ด กรุ๊ป  ให้บริการด้านการบริหารจดัการและด้าน

การเงิน การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะ

ธุรกิจปกตทิัว่ไป และคดิอตัราคา่ธรรมเนียมบริหาร

จดัการตามลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัรา

คา่บริการดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และ

เป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุ

ราย 

 

2,107,703.28 1,564,092.07 เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 2 หน้าที ่108 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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

ผู้ รับเงินปันผล : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป   

ผู้ จ่ายเงินปันผล : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ : 

1.   บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป เป็นบริษัทยอ่ยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และ  

           บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

 

 

 

 

เงนิปันผลรับ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  รับ

เงินปันผลจากการลงทนุ  บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ ในอตัราเดียวกบั บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ท

เนอร์ จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป 

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

บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ซึง่ถือเป็นลงทนุประเภทหนึง่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว  

  

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

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

ภายใต้ย่ีห้อ "Swensen")  

ผู้ เช่า :          บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป เป็นบริษัทยอ่ยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค 

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการ บจก. สเวนเซน่ส์  (ไทย) และ บจก. ซีเลค 

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

 

 

 

 

รายได้ค่าเช่า : บจก. สเวนเซน่ส์  (ไทย) ให้เช่า

โกดงัแก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์  โดยมีการ

กําหนดอตัราคา่เช่าท่ีชดัเจน ทัง้นี ้อตัราคา่เช่า

ดงักลา่ว เป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริงบวกคา่ใช้จ่าย

ดําเนินงานอ่ืน 

87,356.86 84,000.00 เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 2 หน้าที ่109 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (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 อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding 

Limited  

  

เงนิให้กู้ยืม : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้  

Eutopia Private Holding Limited  กู้ ยืมเงินตาม

สญัญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญาเงนิกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี          176,131,700.00 

การกู้ เพิม่                          147,661,200.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้             (323,792,900.00) 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                             0.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี                        0.00 

 

- 176,131.700.00 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

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  

และ บจก.  อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding 

Limited  

 

ดอกเบีย้รับ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ Eutopia Private 

Holding Limited  กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดย

อตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดย

ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

4,674,054.58 5,952,869.11 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 2 หน้าที ่110 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (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  การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะ

สากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มี

การกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

148,174,914.51 139,172,167.26 เน่ืองจาก Lodging Mangement (Labuan) Limited  มีผู้ ท่ี

มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์มากกวา่ และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

 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 

 

รายได้อ่ืน : บริษัทย่อย คือ Lodging 

Management (Labuan) Limited ให้บริการจดัการ

หาแหลง่เงินกู้จากสถาบนัการเงินให้แก่ Eutopia 

Private Holding Limited การคดิคา่บริหารจดัการ

เป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัรา

คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มีการกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

3,840,776.56 4,662,463.75 เน่ืองจาก Lodging Mangement (Labuan) Limited  มีผู้ ท่ี

มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์มากกวา่ และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 2 หน้าที ่111 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 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. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป และ Eutopia Private Holding Limited 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม  การคดิ

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มีการกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

1,885,229.00 1,185,048.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  มีผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

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.       นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย  

           เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ Eutopia Private Holding 

           Limited 

   

รายได้ค่าบริหารโครงการ : บมจ. ไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล ให้บริการงานบริหารโครงการ

ให้แก่ Eutopia Private Holding Limited  โดยคดิ

อตัราคา่ธรรมเนียมตามต้นทนุจริง ซึง่เป็นลกัษณะ

ใกล้เคียงกบัการคดิคา่บริการโดยท่ีปรึกษาอิสระจาก

ภายนอก 

5,226,290.00 860,125.00 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีผู้ มีความ

เช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 2 หน้าที ่112 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้บริการ :  บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

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.  นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

และ Eutopia Private Holding Limited  

   

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศแก่ Eutopia Private Holding Limited  

การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะธุรกิจปกติ

ทัว่ไป และคดิอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

394,190.00 1,090,190.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 MHG Deep Blue Financing     

 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป – MHG Deep Blue Financing 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  

ผู้ รับบริการ :  MHG Deep Blue Financing 

ความสมัพนัธ์ : 

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

         และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป อตัราร้อยละ 50 ใน  

         MHG Deep Blue Financing   

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการทางการเงิน  การคดิคา่บริหารจดัการ

เป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัรา

คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มีการกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

2,339,752.42 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  มีผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 O Plus E Holding Private Limited     

 Lodging Management (Mauritius) – O Plus E Holding Limited 

ผู้ ให้กู้  : Lodging Management (Mauritius) 

ผู้กู้  : O Plus E Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ :บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  100 ใน Lodging 

Management (Mauritius) และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Lodging Management (Mauritius) 

อตัราร้อยละ 50 ใน O Plus E Holding Limited 

ดอกเบีย้รับ : Lodging Management (Mauritius)   

ให้ O Plus E Holding Limited กู้ ยืมเงินตามสญัญา 

โดยคดิดอกเบีย้ในอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น

และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ 

โดยมีสญัญาท่ีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน  

2,676,384.59 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญา  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 2 หน้าที ่113 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 Lodging Management (Mauritius) – O Plus E Holding Limited 

ผู้ ให้กู้  : Lodging Management (Mauritius) 

ผู้กู้  : O Plus E Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  100 ใน Lodging 

Management (Mauritius) และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Lodging Management (Mauritius) 

อตัราร้อยละ 50 ใน O Plus E Holding Limited  

เงนิให้กู้ยืม : Lodging Management (Mauritius)   

ให้ O Plus E Holding Limited กู้ ยืมเงินตามสญัญา 

และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนั

โดยผู้ ถือหุ้นและอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี                           0.00     

การกู้ เพิม่                         453,728,019.56 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

กําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                            0.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี     453,728,019.56 

 

453,728,019.56 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญา  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

บจก. ฮาเบอร์ววิ     

 บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  - บจก. ฮาเบอร์วิว 

ผู้ ให้กู้  : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  (ธุรกิจลงทนุ) 

ผู้กู้  : บจก. ฮาเบอร์ววิ 

ความสมัพนัธ์ :  

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล อตัราร้อยละ 30.39 ใน บจก. 

ฮาเบอร์วิว 

ดอกเบีย้รับ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

ให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ  โดย

คดิดอกเบีย้ในอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ถือหุ้นและ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ โดยมี

สญัญาท่ีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน  

1,975,755.93 61,460.29 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 2 หน้าที ่114 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  - บจก. ฮาเบอร์วิว 

ผู้ ให้กู้  : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  (ธุรกิจลงทนุ) 

ผู้กู้  : บจก. ฮาเบอร์ววิ 

ความสมัพนัธ์ : 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

และ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล อตัราร้อยละ 30.39 ใน บจก. 

ฮาเบอร์วิว  

 

เงนิให้กู้ยืม : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

ให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และ

คดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้

ถือหุ้นและอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี           12,666,760.85     

การกู้ เพิม่                           36,831,782.83 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

กําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                 902,299.33 

ราคาตามบญัชีปลายปี        50,400,843.01    

  

50,400,843.01 12,666,760,85 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

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 บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล อตัราร้อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว 

2. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

         และ บจก. ฮาเบอร์วิว     

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม  การคดิ

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

2,676,269.77 2,179,023.83 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหต ุ   สมผลเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

สว่นที่ 2 หน้าที ่115 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 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 บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ ถือหุ้นทางทางอ้อมผ่าน บจก. 

อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล อตัราร้อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บจก. ฮาเบอร์วิว   

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศแก่ บจก. ฮาเบอร์ววิ การคดิคา่บริหาร

จดัการเป็นไปในลกัษณะธุรกิจปกตทิัว่ไป และคดิ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

คดิตามต้นทนุจริง และเป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคดิกบั

ผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

59,530.00 66.069.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

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 และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่

เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี          136,575,739,56 

การกู้ เพิม่                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

 อตัราแลกเปล่ียน                 9,728,785.43 

ราคาตามบญัชีปลายปี      146,304,524.99 

     

146,304,524.99 136,575,739.56 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 2 หน้าที ่116 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

  

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

ดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือ

หุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

3,144,086.15 3,425,398.35 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

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 และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่

เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี            14,435,815.40 

การกู้ เพิม่                                           0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน               1,028,315.50 

ราคาตามบญัชีปลายปี         15,464,130.90 

 

15,464,130.90 14,435,815.40 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 2 หน้าที ่117 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (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

ดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือ

หุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

359,247.43 362,314.15 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

Rocky Hill Limited     

Hospitality Investment International Limited  - Rocky Hill Limited 

ผู้ให้กู้  : 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  ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited อตัราร้อยละ 50 ใน   Rocky Hill 

Limited 

 

เงนิให้กู้ยืม : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Rocky Hill Limited กู้ ยืม

เงินตามสญัญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็น

อตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้

ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี           85,155,848.00 

การกู้ เพิม่                                           0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน              6,065,960.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี       91,221,808.00 

 

91,221,808.00 85,155,848.00 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 2 หน้าที ่118 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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  ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited อตัราร้อยละ 50 ใน   Rocky Hill 

Limited 

 

 

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Rocky Hill Limited. กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดย

อตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดย

ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

 

 

3,468,968.05 569.536.73 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

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 : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited อตัราร้อยละ 50 ใน   Sand River 

Eco Camp Limited  

 

เงนิให้กู้ยืม : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Sand River Eco Camp 

Limited กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และคดิอตัรา

ดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี             49,652,537.07 

การกู้ เพิม่                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน               3,536,930.36 

ราคาตามบญัชีปลายปี         53,189,467.43 

 

53,189,467.43 49,652,537.07 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 2 หน้าที ่119 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (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  ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited อตัราร้อยละ 50 ใน   Sand River 

Eco Camp Limited  

 

 

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Sand River Eco Camp Limited. กู้ ยืมเงนิตาม

สญัญาร่วมทนุ โดยอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงนิกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

 

 

2,306,013.89 2,349,033.47 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

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  ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Zanzibar  

Tourism and Hospitality Investment Limited อตัราร้อยละ 50 ใน   Elewana 

Afrika Limited 

 

 

เงนิให้กู้ยืม : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Elewana Afrika Limited 

กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่

เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี             79,612,814.93 

การกู้ เพิม่                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน               5,671,109.64 

ราคาตามบญัชีปลายปี        85,283,924.57 

 

85,283,924.57 79,612,814.93 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 2 หน้าที ่120 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (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  ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Zanzibar 

Tourism and Hospitality Investment Limited อตัราร้อยละ 50 ใน   Elewana 

Afrika Limited 

 

 

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Elewana Afrika Limited. กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วม

ทนุ โดยอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนด

ร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

2,499,590.95 2,551,592.97 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

Harbour Residences Oaks Limited     

Oaks Hotels & Resorts Limited – Harbour Residences Oaks Limited 

ผู้ ให้กู้  : Oaks Hotels & Resorts Limited 

ผู้กู้  : Harbour Residences Oaks Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

อตัราร้อยละ 100 ใน Oaks Hotels & Resorts Limited 

2. Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Harbour Residences 

Oaks Limited 

 

 

เงนิให้กู้ยืม : Oaks Hotels & Resorts Limited  ให้  

Harbour Residences Oaks Limited กู้ ยืมเงินตาม

สญัญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญาเงนิกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี               1,963,928.91 

การกู้ เพิม่                              9,452,565.50 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                (160,578.16) 

ราคาตามบญัชีปลายปี        11,255,916.25 

 

 

11,255,916.25 1,963,928.91 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 2 หน้าที ่121 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

Oaks Hotels & Resorts Limited – Harbour Residences Oaks Limited 

ผู้ รับเงินปันผล : Oaks Hotels & Resorts Limited 

ผู้ จ่ายเงินฝันผล : Harbour Residences Oaks Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

อตัราร้อยละ 100 ใน Oaks Hotels & Resorts Limited 

2. Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Harbour Residences 

Oaks Limited 

 

 

 

เงนิปันผลรับ : Oaks Hotels & Resorts Limited 

รับเงินปันผลจากการลงทนุใน Harbour Residences 

Oasks Limited ในอตัราเดียวกบั Harbour 

Residences Oaks Limited จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป 

10,317,012.13 - เป็นผลจากการท่ี Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้น

ใน Harbour Residences Oasks Limited ซึง่ถือเป็นลงทนุ

ประเภทหนึง่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว  

  

บจก. ซูม่า กรุงเทพ     

บจก. ซูม่า กรุงเทพ- บจก.ราชดําริ ลอดจิง้ 

ผู้ ให้กู้  : บจก.ราชดําริ ลอดจิง้ 

ผู้กู้  : บจก.ซูม่า กรุงเทพ 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 51 แตมี่สทิธิในการออกเสียง  

ร้อยละ่ 35 

2. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ซูม่า กรุงเทพ 

และบจก.ราชดําริ ลอดจิง้ 

 

 

 

 

 

เงนิให้กู้ยืม : บจก. ราชดําริ ลอดจิง้  ให้  บจก.ซูม่า 

กรุงเทพ กู้ ยืมเงิน และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญาเงนิกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี            73,340,002.00 

การกู้ เพิม่                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                             0.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี        73,340,002.00 

 

73,340,002.00 73,340,002.00 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 2 หน้าที ่122 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (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. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เอ็ม สปา อินเตอร์

เนชัน่แนล  

2. บจก.เอ็ม สปา อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก.เอ็ม สปา เวนเจอร์   

3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ อตัรา

ร้อยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai)  Limited 

4. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ และ Arabian Spa (Dubai) Limited 

        

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. เอ็ม สปา เวน

เจอร์  ให้บริการด้านการจดัการ การบริหารสปา   การ

คดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะธุรกิจปกติ

ทัว่ไป และคดิอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

 

7,395,204.01 6.053,812.25 เน่ืองจาก บจก เอ็ม สปา เวนเจอร์ เป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

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

ผู้ ให้บริการ :  บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ (ศนูย์บริการสปาเพ่ือสขุภาพ) 

ผู้ รับบริการ :  Arabian Spa (Dubai) Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1.      บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เอ็ม สปา อินเตอร์ 

         เนชัน่แนล  

2.      บจก.เอ็ม สปา อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก.เอ็ม สปา เวนเจอร์   

3.      บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์  

        อตัราร้อยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai)  Limited 

4.      นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย  

        เป็นกรรมการใน บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ และ Arabian Spa (Dubai) Limited 

 

เงนิปันผลรับ : บจก. เอ็มสปา เวนเจอร์ รับเงินปัน

ผลจากการลงทนุใน 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 ซึง่ถือเป็นเงินลงทนุประเภท

หนึง่  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็

ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว 

สว่นที่ 2 หน้าที ่123 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น     

 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 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  ซึง่ 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 71.14** ใน บจก. แม่ริม เทอเรซ รี

ซอร์ท 

2. มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 

 

 

ค่าเช่า : บจก. แมริ่ม เทอเรซ รีซอร์ท  เช่าท่ีดนิของ 

บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้นเพ่ือใช้ในการก่อสร้างโรงแรม

โฟร์ซีซัน่ส์ รีซอร์ท เชียงใหม่ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีคดิ

เป็นอตัราร้อยละของรายได้รวม ซึง่เป็นอตัราตลาด 

โดยมีสญัญาท่ีกําหนดระยะเวลาและอตัราคา่เช่าท่ี

ชดัเจน 

 

 

 

18,573,886.19 15,536,807.64 การเช่าท่ีดนิเพ่ือสร้างโรงแรม และดําเนินกิจการโรงแรม 

เป็นรายการค้าตามปกต ิ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ: บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น 

ความสมัพนัธ์ : 

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

ศรีพฒัน์ การ์เด้น และถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  ซึง่

ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

2.      นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) และบจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น 

 

 

 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี ภาษี และการเงิน  การ

คดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะธุรกิจปกติ

ทัว่ไป และคดิอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

 

480,000.00 600,937.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญมากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

สว่นที่ 2 หน้าที ่124 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

2.        นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

           และ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮ

ลดิง้ (ไทย) 

โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

658,788.00 762,056.50 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 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 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

2.        นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

           และ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) 

รายได้ค่าเช่า : บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย)จ่ายคา่

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่วเป็นอตัราท่ี บจก.

ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลสิซิง่ 

ซึง่เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการดําเนินงาน

จริง 

 

30,948.23 28,912.72 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบั บริษัทลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิง้     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. ภเูก็ต เวสเซล โฮลดิง้ 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. ภเูก็ต เวสเซล โฮลดิง้ 

ความสมัพนัธ์  

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

โซลชูัน่ส์ 

2.      นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บจก. ภเูก็ต เวสเซล โฮลดิง้ 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. ภเูก็ต เวส

เซล โฮลดิง้ 

โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

60,000.00 50,937.50 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 2 หน้าที ่125 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก.แอร์ ชาร์เตอร์ ไฟท์     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ – บจก. แอร์ ชาร์เตอร์ ไฟท์  

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. แอร์ ชาร์เตอร์ ไฟท์ 

ความสมัพนัธ์ : 

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

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. แอร์ ชาร์เตอร์ ไฟท์ 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. แอร์ ชาร์ 

เตอร์ ไฟท์  

โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

- 938.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็

ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

บจก. พลูหลวง     

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ -บจก. พลหูลวง 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. พลหูลวง 

ความสมัพนัธ์ :  

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

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บจก. พลหูลวง 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. พลหูลวง 

โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

- 2,125.50 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็

ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

บจก.เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส์     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ – บจก.เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก.เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ 

ความสมัพนัธ์ : 

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

โซลชูัน่ส์ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

         และ บจก.เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก.เลเช่อร์ เอ็น

เตอร์ไพร้ส์ 

โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

- 938.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็

ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 2 หน้าที ่126 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. หัวหนิ คอนโดมิเนียม     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ -บจก. หวัหนิ คอนโดมิเนียม 

ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. หวัหนิ คอนโดมิเนียม 

ความสมัพนัธ์ : 

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

บจก. หวัหนิ คอนโดมิเนียม และถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล  ซึง่ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไม

เนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

และ บจก. หวัหนิ คอนโดมิเนียม     

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. หวัหนิ 

คอนโดมิเนียม.โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการ

ลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของผู้ เช่ียวชาญจาก

ภายนอก 

- 63,325.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท      

 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล – บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท  

ผู้ รับเงินปันผล :  บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผู้ จ่ายเงินปันผล : บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ความสมัพนัธ์ : 

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

เคท 

2.       นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  และ 

          บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท  

 

เงนิปันผลรับ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

รับเงินปันผลจากการลงทนุ บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดิ

เคท ในอตัราเดียวกบั บจก. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป 

176,623,233.00 130,547,607.00 เป็นผลจากการท่ีบริษัทถือหุ้นใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดิ

เคท ซึง่ถือเป็นลงทนุประเภทหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผลแล้ว  

  

สว่นที่ 2 หน้าที ่127 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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

ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ผู้ ซือ้ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

 ความสมัพนัธ์ : 

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

เคท  และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.72   

2.      นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และ บมจ. 

เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท  

ซือ้สินค้า : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  ซือ้

ผลติภณัฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท ทัง้นี ้

อตัราคา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียง

กบัการซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บคุคลภายนอก 

21,139,314.00 25,619,488.56 เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท เป็นผู้ผลติและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) - บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ผู้ ซือ้ : บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) 

ความสมัพนัธ์ : 

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

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

ใน บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย)  

2.      นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

         บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท           

ซือ้สินค้า : บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) ซือ้ผลติภณัฑ์

จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท ทัง้นี ้อตัราคา่

สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการซือ้

ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจากบคุคลภายนอก 

17,570,385.00 11,203,545.00 เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท เป็นผู้ผลติและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 บจก. เอสแอลอาร์ที - บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ผู้ ซือ้ : บจก. เอสแอลอาร์ที 

ความสมัพนัธ์ : 

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

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

ใน บจก. เอสแอลอาร์ที 

2.      นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

         บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท           

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

บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท ทัง้นี ้อตัราคา่สนิค้า

ดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการซือ้

ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจากบคุคลภายนอก 

8,492,444.00 5,432,740.00 เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท เป็นผู้ผลติและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

สว่นที่ 2 หน้าที ่128 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. ไมเนอร์ ดีควิ - บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ผู้ ซือ้ : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ 

ความสมัพนัธ์ : 

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

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

ใน บจก. ไมเนอร์ ดีควิ  

2.      นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

         บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท           

ซือ้สินค้า : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ ซือ้ผลติภณัฑ์จาก 

บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท ทัง้นี ้อตัราคา่สนิค้า

ดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการซือ้

ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจากบคุคลภายนอก 

9,470,745.00 8,086,065.00 เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท เป็นผู้ผลติและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

บจก. เอ็มเจท็ เมนเทนแนนซ์     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ – บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ความสมัพนัธ์ :  

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

โซลชูัน่ส์ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. เอ็มเจ็ท 

เมนเทนแนนซ์โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการ

ลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของผู้ เช่ียวชาญจาก

ภายนอก 

624,852.00 360,938.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ผู้ ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ เช่า : บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ความสมัพนัธ์ :  

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

โซลชูัน่ส์ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

รายได้ค่าเช่า :  บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ จ่าย

คา่เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โก

ลบอล โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่วเป็นอตัราท่ี 

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัท

ลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการ

ดําเนินงานจริง 

 

109,826.64 129,654.15 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 2 หน้าที ่129 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. จีไฟว์ เจท็     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. จีไฟว์ เจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

ผู้ รับบริการ : บจก. จีไฟว์ เจ็ท 

ความสมัพนัธ์ :  

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

โซลชูัน่ส์ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. จีไฟว์ เจ็ท 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. จีไฟว์ เจ็ท

โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

19,092.00 59,963.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

บจก. เอ็มดีเจท็     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. เอ็มดีเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

ผู้ รับบริการ : บจก. เอ็มดีเจ็ท 

ความสมัพนัธ์ :  

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

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลและ 

บจก. เอ็มดีเจ็ท 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท

โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

19,428.00 938.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้     

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

ผู้ ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ เช่า : บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

ความสมัพนัธ์ :  

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

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

รายได้ค่าเช่า : บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

จ่ายคา่เช่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โก

ลบอล โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่วเป็นอตัราท่ี 

บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัท

ลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการ

ดําเนินงานจริง 

 

31,557.48 26,275.48 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 2 หน้าที ่130 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

ความสมัพนัธ์ :  

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

โซลชูัน่ส์ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. ไมเนอร์ 

แอร์คราฟ โฮลดิง้ โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน 

ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิ

คา่บริการลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของ

ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 

35,460.00 79,437.50 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช     

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

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. มายเซล 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. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. มายเซล 

ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน 

ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิ

คา่บริการลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของ

ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 

417,125.46 377,906.98 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

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

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. มายเซล 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. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

รายได้ค่าเช่า :  บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ที

เอช จ่ายคา่เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไม

เนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่ว

เป็นอตัราท่ี บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริง

ให้แก่บริษัทลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วย

ต้นทนุการดําเนินงานจริง 

 

111,332.97 66,826.08 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 2 หน้าที ่131 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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

ผู้ ให้บริการ: บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ 

ผู้ รับบริการ: บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

ความสมัพนัธ์ : 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  

และ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ที

เอช 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์

ปอเรชัน่ ให้บริการด้านบริหารจดัการ แก่ บจก. มาย

เซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช โดยคดิอตัราคา่บริการราย

เดือน ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิ

คา่บริการลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของ

ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 

1,706,100.00 1,742,496.00 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  มีบคุลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญในด้านการบริการจดัการ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

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

ผู้ ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ 

ผู้ รับบริการ : บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

ความสมัพนัธ์ : 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  

และ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ที

เอช 

 

เงนิให้กู้ยืม : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  ให้  บจก. 

มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช กู้ ยืมเงินตามสญัญา

ร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนด

ร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี                            0.00 

การกู้ เพิม่                              2,000,000.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                             0.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี          2,000,000.00 

2,000,000.00 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

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

ผู้ ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ 

ผู้ รับบริการ : บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

ความสมัพนัธ์ : 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  

และ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ที

เอช 

 

ดอกเบีย้รับ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ ได้รับ

ดอกเบีย้รับจากการให้ บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท 

ทีเอช กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดยอตัราดอกเบีย้

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้

สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

 

74,432.52 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 2 หน้าที ่132 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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. 

ผู้ จ่ายเงินปันผล : 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 ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Delicious Food 

Holding (Singapore) Pte.Ltd อตัราร้อยละ 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 

67,228,233.27 70,664,225.00 เป็นผลจากการท่ี Delicious Food Holding (Australia)ถือ

หุ้นใน The Coffee Club Holdings Pty.Ltd.ซึง่ถือเป็น

ลงทนุประเภทหนึง่  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล

แล้ว  

  

Tidal Swell Pty.Ltd     

Oaks Hotels & Resorts Limited – Tidal Swell Pty.Ltd 

ผู้ รับเงินปันผล :  Oaks Hotels & Resorts Limited 

ผู้ จ่ายเงินปันผล : Tidal Swell 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 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 

ร้อยละ 100 

4. Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้นร้อยละ 25 ใน Tidal Swell Pty.Ltd 

 

เงนิปันผลรับ : Oaks Hotels & Resorts Limited 

รับเงินปันผลจากการลงทนุใน Tidal Swell Pty.Ltd 

ในอตัราเดียวกบั Tidal Swell Pty.Ltd จ่ายให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นทัว่ไป 

15,400,961.16 18,012,201.50 เป็นผลจากการท่ี Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้น

ใน Tidal Swell Pty.Ltd.ซึง่ถือเป็นลงทนุประเภทหนึง่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว  

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่133 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกัด     

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บริษัทย่อย – บริษัท อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์

รันซ์ โบรกเกอร์ส จํากดั 

ผู้ ให้บริการ : บริษัท อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จํากดั 

ผู้ รับบริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บริษัทย่อย  

ความสมัพนัธ์ : มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ นายวลิเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค       . 

 

ค่าประกันภัย : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

และ บริษัทย่อย จ่ายคา่ประกนัภยั ให้ บริษัท อินชวัร์

เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จํากดั ราคา

ประกนัภยัดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคา

ตลาด  

13,618,219.83 15,007,578.00 เน่ืองจาก บริษัท อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรก

เกอร์ส จํากดั มีบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการ

ประกนัภยั และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดักซ์ จาํกัด (มหาชน)     

 บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) - บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ขาย : บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ ซือ้ : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

อตัราร้อยละ 95 ใน บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) 

2. นายธีรพงศ์ จนัศริิ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บมจ. ไทยยู

เน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ซือ้สินค้า : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) ซือ้

ผลติภณัฑ์จาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ทัง้นี ้อตัราคา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและ

ใกล้เคียงกบัการซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บคุคลภายนอก 

2,185,218.00 - 

 

เน่ืองจาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคา

ตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 

 บจก.ไมเนอร์ ดีควิ - บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ขาย : บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ ซือ้ : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

อตัราร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีควิ 

2. นายธีรพงศ์ จนัศริิ เป็นกรรมการในบริษัท บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บมจ. 

ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ซือ้สินค้า : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ ซือ้ผลติภณัฑ์จาก 

บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ ทัง้นี ้อตัราคา่

สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการซือ้

ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจากบคุคลภายนอก 

12,549,800.00 - เน่ืองจาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคา

ตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่134 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. เอส.แอล.อาร์.ที - บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ขาย : บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ ซือ้ : บจก. เอส.แอล.อาร์.ที 

ความสมัพนัธ์ :  

3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

อตัราร้อยละ 100 ใน บจก. เอส.แอล.อาร์.ที 

4. นายธีรพงศ์ จนัศริิ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บมจ. ไทยยู

เน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

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

บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ ทัง้นี ้อตัราคา่

สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการซือ้

ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจากบคุคลภายนอก 

27,606,458.80 - เน่ืองจาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคา

ตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 

 บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) - บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ขาย : บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ ซือ้ : บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

อตัราร้อยละ 100 ใน บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

2. นายธีรพงศ์ จนัศริิ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บมจ. ไทยยู

เน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

 

ซือ้สินค้า : บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

ซือ้ผลติภณัฑ์จาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ทัง้นี ้อตัราคา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและ

ใกล้เคียงกบัการซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บคุคลภายนอก 

3,440,200.00 - เน่ืองจาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคา

ตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป- บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ขาย : บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ ซือ้ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป เป็นบริษัทยอ่ยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

2. นายธีรพงศ์ จนัศริิ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บมจ. ไทยยู

เน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ซือ้สินค้า : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ซือ้

ผลติภณัฑ์จาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ทัง้นี ้อตัราคา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและ

ใกล้เคียงกบัการซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บคุคลภายนอก 

112,974,015.43 - เน่ืองจาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคา

ตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 
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บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง - บจก. ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ 

ผู้ขาย : บจก. ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ จํากดั 

ผู้ ซือ้ : บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชนั 

      อตัราร้อยละ 100 ใน บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง 

2. นายธีรพงศ์ จนัศริิ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บจก. ไทยยู

เน่ียน กราฟฟิกส์ 

ซือ้สินค้า : บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง รับบริการ

ด้านงานพิมพ์จาก บจก. ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ ทัง้นี ้

อตัราคา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียง

กบัการซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บคุคลภายนอก 

3,360,134.00 - เน่ืองจาก บจก. ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ เป็นผู้ให้บริการด้าน

งานพิมพ์ ด้วยระบบออฟเซท็แบบครบวงจร โดยเป็นการ

ให้บริการในราคาตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล และ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 

นายวลิเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค     

 นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 

ผู้ ให้บริการ   :   บจก. สมยุ บีช เรสซเิด้นท์ 

ผู้ รับบริการ  :   นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 

ความสมัพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. สมยุ บีช เรสซเิด้นท์ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการใน  

       บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

รายได้ค่าบาํรุงรักษา : บจก.สมยุ บีช เรสซเิด้นท์ 

ได้รับรายได้คา่บํารุงรักษารายปี จากนายวิลเล่ียม 

เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ซึง่เป็นผู้ ซือ้โครงการท่ีพกัอาศยัท่ี

บริษัทสร้างเพ่ือขาย ทัง้นี ้อตัราคา่บริการดงักลา่วเป็น

อตัราเดียวกบัท่ีเรียกเก็บจากบคุคลภายนอก 

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

(อตัราเดียวกบัลกูค้าทัว่ไป) และเง่ือนไขปกต ิสําหรับผู้ ซือ้

โครงการท่ีพกัอาศยัของ  บจก. สมยุ บีช เรสซเิด้นท์  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล 

 บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ 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 

 

ค่าท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล และ บริษัทย่อย จ่ายคา่ท่ีปรึกษาด้าน

กฎหมายให้ บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ 

จํากดั ราคาคา่ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ดงักลา่วเป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

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

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

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 คอร์ปอเรชัน่ เปลี่ยนมาเป็นบริษัท

ยอ่ยของบริษัท 

                     ** บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 71.14 บจก. แมริ่ม  เทอเรซ รีซอร์ท ซึง่เป็นการรวมการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 45.30 และถือหุ้นทางอ้อมโดยถือผ่าน บมจ. โรงแรมราชดําริ  เป็นร้อยละ  25.84
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12.2  ขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน  

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จะเป็นผู้ประเมินรายการดงักลา่วในขัน้ต้น โดยจะจดัหาข้อมลูและทําการวิเคราะห์ว่า รายการดงักล่าว

เป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้ทรัพย์สิน ฝ่ายการลงทนุจะต้องทํา

การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกเพ่ือให้ความเห็นเพิ่มเติม จากนัน้จึงนําเสนอต่อ

คณะกรรมการเพ่ือขออนมุตัิ โดยผู้บริหารหรือกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนในการอนมุตัิรายการดงักล่าว นอกจากนี ้กรรมการ

ตรวจสอบจะร่วมกนัดแูลรายการระหวา่งกนัดงักล่าวด้วยวา่ จะเป็นรายการท่ีมีความจําเป็นและเป็นไปในราคาท่ียตุธิรรมหรือไม ่

ในกรณีท่ีขนาดของรายการมีสาระสําคญัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จดัให้มีการดําเนินการดงักล่าว 

เช่น การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ  การจดัส่งสารสนเทศแจ้งต่อผู้ ถือหุ้น การโฆษณาลงหนงัสือพิมพ์ จนถึงการจดัประชุมผู้ ถือ

หุ้นเพ่ืออนมุตัริายการ  

และเพ่ือให้มัน่ใจวา่การทํารายการระหวา่งกนัระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย มีการดําเนินการท่ีถูกต้อง เป็นไปตามประกาศของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้ข้อบงัคบัของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนทัง้ในและต่างประเทศมีข้อความท่ีระบุถึงการ

ปฏิบตัิให้การทํารายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยต้องเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการทํารายการท่ี

เก่ียวโยงกนั  และในระหว่างท่ีการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยบางบริษัทเพ่ือให้มีข้อความดงักล่าวยังไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัทได้

ประกาศนโยบายเร่ืองการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือว่าจะต้องเป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

ในระหวา่งปี 2556 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายการค้ากบั บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั รายการค้าดงักล่าวเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างกิจการตามปกติของดําเนินธุรกิจและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าตามปกติรายการค้าท่ีสําคญักับกิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั 

 

12.3  นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

   

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกนัดแูลรายการระหว่างกนัดงักลา่วท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตวา่จะเป็นรายการท่ีมีความจําเป็น

และให้เป็นไปในราคาท่ียตุธิรรม ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการคดิราคาสําหรับการทํารายการระหว่างกนั ดงันี ้

 
 นโยบายการคิดราคา 

รายได้จากการขายและการซือ้สินค้า ราคาปกตท่ีิคิดกบับคุคลภายนอก 

รายได้จากการขายในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ราคาปกตท่ีิคิดกบับคุคลภายนอก 

รายได้ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิกบับคุคลภายนอก 

คา่สิทธิแฟรนไชส์ ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิกบับคุคลภายนอก 

รายได้ค่าบริการจดัการและรายได้อ่ืน ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิกบับคุคลภายนอก 

ดอกเบีย้รับ อตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้นและอตัราซึง่อิงจากอตัรา 

 ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ 

คา่เช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิโดยบุคคลภายนอก 

คา่บริการจดัการจ่าย ราคาท่ีตกลงกนัซึง่เป็นราคาต้นทนุบวกกบัค่าดําเนินการ 

คา่ลิขสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิโดยบุคคลภายนอก 

ดอกเบีย้จ่าย อตัราซึง่อิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ 

คา่บริการทางวชิาชีพ ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิโดยบุคคลภายนอก 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิโดยบุคคลภายนอก 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

 

ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

  พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ  พันบาท  ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,145,782  2.8% 3,702,394  7.2% 3,370,479  6.5% 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 2,344,323  5.6% 2,954,819  5.7% 3,331,514  6.4% 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 1,465,953  3.5% 1,616,111  3.1% 1,675,064  3.2% 

ที่ดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 1,595,818  3.8% 1,046,573  2.0% 1,439,277  2.8% 

ลกูหนีอ่ื้น 806,288  1.9% 941,061  1.8% 815,838  1.6% 

     รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 7,358,165  17.7% 10,260,957  19.8% 10,632,172  20.6% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

ลกูหนีก้ารค้าตามสญัญาระยะยาว 248,520  0.6% 1,063,905  2.1% 2,605,382  5.0% 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 507,374  1.2% 629,535  1.2% 982,189  1.9% 

เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย 96,004  0.2% 197,120  0.4% 696,100  1.3% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 3,829,127  9.2% 4,013,920  7.8% 4,302,600  8.3% 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 159,988  0.4% 355,418  0.7% 860,370  1.7% 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สทุธิ 13  0.0% 100,014  0.2% 100,027  0.2% 

ที่ดินและโครงการระหวา่งการพฒันา 33,098  0.1% 1,303,594  2.5% 469,587  0.9% 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 928,789  2.2% 904,796  1.7% 1,217,719  2.4% 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 16,913,936  40.6% 18,197,539  35.2% 21,744,644  42.0% 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 8,728,493  21.0% 10,540,841  20.4% 11,803,676  22.8% 

สิทธิการเชา่- สทุธิ 1,840,834  4.4% 2,150,809  4.2% 2,028,812  3.9% 

สินทรัพย์อ่ืน  978,305  2.4% 2,002,228  3.9% 2,492,989  4.8% 

     รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 34,264,480  82.3% 41,459,719  80.2% 49,304,094  95.3% 

รวมสินทรัพย์ 41,622,645 100.0% 51,720,677 100.0% 59,936,266 115.9% 

หนีสิ้นหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,097,348  4.1% 910,379  2.8% 970,960  3.0% 

เจ้าหนีก้ารค้า 3,992,364  15.0% 4,639,865  14.2% 4,997,768  15.3% 

เงินกู้ยืมระยะยาวสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี   382,164  1.4% 295,311  0.9% 1,539,830  4.7% 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 141,235  0.5% 64,867  0.2% 24,439  0.1% 

รายได้รับลว่งหน้าที่ถึงกําหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี    42,674  0.2% 68,798  0.2% 72,113  0.2% 

หุ้นกู้สว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,840,000  6.9% 2,000,000  6.1% 2,060,000  6.3% 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 210,162  0.8% 181,953  0.6% 384,463  1.2% 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 880,781  3.3% 776,769  2.4% 908,892  2.8% 

      รวมหนีส้ินหมนุเวียน 8,586,729  32.2% 8,937,943  27.4% 10,958,465  33.6% 

เงินกู้ยืมระยะยาว  5,923,300  22.2% 6,497,325  19.9% 6,290,981  19.3% 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิ  80,061  0.3% 34,912  0.1% 11,424  0.0% 

หุ้นกู้  10,360,000  38.8% 14,360,000  44.0% 12,300,000  37.7% 

หนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 151,387  0.6% 179,780  0.6% 200,727  0.6% 
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 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

  พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ  พันบาท  ร้อยละ 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,586,660  5.9% 2,648,753  8.1% 3,300,001  10.1% 

     รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 18,101,409  67.8% 23,720,769  72.6% 22,103,133  67.7% 

รวมหนีสิ้น 26,688,138 100.0% 32,658,712 100.0% 33,061,597 101.2% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

  ทนุจดทะเบียน - หุ้นสามญั 3,666,520  8.8% 4,063,046  7.9% 4,018,326  6.7% 

   ทนุที่ออกและชําระแล้ว-หุ้นสามญั 3,275,225  7.9% 3,686,767  7.1% 4,001,355  6.7% 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น - หุ้นสามญั 3,215,326  7.7% 3,995,898  7.7% 7,331,863  12.2% 

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น  0.0% 48,804  0.1% -    0.0% 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ออก  โดยบริษัทยอ่ยที่หมดอายแุล้ว 104,789  0.3% 104,789  0.2% 104,789  0.2% 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น  (956,160) -2.3% (1,020,149) -2.0% (311,821) -0.5% 

กําไรสะสม       

    จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 367,799  0.9% 406,309  0.8% 406,309  0.7% 

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร  8,360,372  20.1% 10,641,187  20.6% 13,557,911  22.6% 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 14,367,351  34.5% 17,863,604  34.5% 25,090,407  41.9% 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 567,156  1.4% 1,198,361  2.3% 1,784,262  3.0% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,934,507  35.9% 19,061,965  36.9% 26,874,669  44.8% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,622,645 100.0% 51,720,677 100.0% 59,936,266 100.0% 

 

งบกาํไรขาดทุน 

 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2555 

  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได้ 
      

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 8,134,807 29.0% 11,582,406 35.6% 12,058,401 33.1% 

รายได้คา่เชา่จากกิจการศนูย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ 423,344 1.5% 440,137 1.4% 407,585 1.1% 

รายได้จากกิจการบนัเทิง 148,063 0.5% 150,363 0.5% 160,876 0.4% 

รายได้จากกิจการสปา 298,420 1.1% 323,086 1.0% 300,185 0.8% 

รายได้จากการขายในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 2,820,830 10.0% 2,898,522 8.9% 3,319,878 9.1% 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 10,707,906 38.1% 11,841,097 36.4% 13,798,574 37.9% 

รายได้จากการจดัจําหน่ายและการผลติสินค้า 2,925,540 10.4% 3,294,207 10.1% 3,592,858 9.9% 

รายได้จากการบริหารจดัการ 329,589 1.2% 355,215 1.1% 519,670 1.4% 

รายได้จากการให้สิทธิแฟรนชายส์ 348,296 1.2% 425,125 1.3% 510,694 1.4% 

    รายได้จากการประกอบธุรกิจรวม 26,136,794 93.1% 31,310,158 96.2% 34,668,721 95.2% 

เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน 83,786 0.3% 321 0.0% 8,779 0.0% 

ดอกเบีย้รับ 42,740 0.2% 80,775 0.2% 228,939 0.6% 

รายได้อ่ืน 1,804,725 6.4% 1,155,956 3.6% 1,499,896 4.1% 

     รวมรายได้ 28,068,045 100.0% 32,547,209 100.0% 36,406,335 100.0% 

ค่าใช้จ่าย 
      

ต้นทนุโดยตรงของกิจการโรงแรม 4,141,359 14.8% 6,128,789 18.8% 6,497,776 17.8% 

ต้นทนุโดยตรงของการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 218,790 0.8% 222,051 0.7% 205,339 0.6% 

ต้นทนุโดยตรงของกิจการบนัเทิง 39,440 0.1% 49,053 0.2% 57,167 0.2% 
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2555 

  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

ต้นทนุโดยตรงของกิจการสปา 183,585 0.7% 199,803 0.6% 181,191 0.5% 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,332,394 4.7% 1,194,997 3.7% 968,440 2.7% 

ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 3,573,832 12.7% 3,885,578 11.9% 4,468,846 12.3% 

ต้นทนุขายการจดัจําหน่ายและการผลติสินค้า 1,777,921 6.3% 2,109,960 6.5% 2,169,895 6.0% 

     ต้นทนุในการประกอบธุรกิจรวม 11,267,321 40.1% 13,790,230 42.4% 14,548,653 40.0% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 12,843,779 45.8% 14,315,270 44.0% 16,503,814 45.3% 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี    (263,815) -0.9% (446,296) -1.4% (529,903) -1.5% 

     รวมค่าใช้จ่าย 23,847,285 85.0% 27,659,204 85.0% 30,522,564 83.8% 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ 4,220,760 15.0% 4,888,006 15.0% 5,883,771 16.2% 

ดอกเบีย้จา่ย (879,402) -3.1% (1,085,377) -3.3% (1,027,098) -2.8% 

ภาษีเงินได้ (414,527) -1.5% (555,587) -1.7% (675,093) -1.9% 

กาํไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,926,831 10.4% 3,247,041 10.0% 4,181,580 11.5% 

(กําไร) สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - สทุธิ (46,688) -0.2% (3,783) 0.0% (80,197) -0.2% 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 2,880,143 10.3% 3,243,258 10.0% 4,101,382 11.3% 

  

งบกระแสเงนิสด 

 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 
พันบาท พันบาท พันบาท 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,657,724 4,045,832 5,180,949 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (6,382,880) (6,329,050) (6,973,597) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 2,669,785 4,834,112 1,444,914 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (55,371) 2,550,894 (347,735) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 1,154,232 1,138,648 3,690,758 

กําไร (ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน 39,787 1,216 18,375 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด 1,138,648 3,690,758 3,361,398 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.86 1.15 0.97 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.41 0.74 0.61 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.43 0.46 0.52 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า - รวม (เทา่) 18.62 13.80 8.61 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย - รวม (วนั) 19.34 26.09 41.83 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 7.28 7.31 7.47 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 49.42 49.22 48.21 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า - รวม (เทา่) 8.49 8.86 8.00 

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย - รวม (วนั) 42.38 40.65 45.01 

Cash cycle (days) 26.38 34.66 45.04 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 56.89% 55.96% 58.04% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 8.76% 11.66% 11.96% 

อตัรากําไรอ่ืน 6.88% 3.80% 4.77% 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 159.76% 110.82% 124.96% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 10.26% 9.96% 11.27% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 19.29% 19.08% 17.86% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.98% 6.95% 7.35% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 28.55% 31.01% 32.88% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.68 0.70 0.65 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.79 1.71 1.23 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เทา่) 5.37 5.24 6.70 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูผนั (เทา่) 0.25 0.22 0.43 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 31.25% 33.63% 33.50% 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมธุรกิจ 

ผลการดาํเนินงานในไตรมาส 4 และ ปี 2556  

ปี 2556 นบัเป็นอีกปีหนึง่ท่ีบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประสบความสําเร็จไปอีกขัน้ จาก    กลยุทธ์การ

กระจายธุรกิจของบริษัท ซึง่ช่วยลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และการชะลอตวัของการบริโภคภายในประเทศในช่วง

ปลายปี บริษัทประกาศกําไรสุทธิในปี 2556 จํานวน 4,101 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 26 จากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของทัง้สามธุรกิจ

ของบริษัท หากไม่นบัรวมเงินชดเชยจากการประกนัภยัท่ีได้รับในปี 2555 จากเหตกุารณ์นํา้ท่วมในปี 2554  กําไรสุทธิในปี 2556 เพิ่มขึน้

ในอัตราท่ีสูงกว่า ถึงร้อยละ 33 ทัง้นี ้ผลการดําเนินงานท่ีโดดเด่นสะท้อนให้เห็นถึงพืน้ฐานทางธุรกิจอนัแข็งแกร่งของบริษัท ท่ีสามารถ

ป้องกันคู่แข่งรายใหม่ได้อย่างดี พร้อมกับการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การกระจายธุรกิจในหลายปีท่ีผ่านมา สิ่งเหล่านีไ้ด้ช่วยลด

ผลกระทบทางลบจากปัจจยัภายนอก โดยบริษัทมีสดัส่วนรายได้จากต่างประเทศเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั จากร้อยละ 4 ในปี 2550 เป็น

ร้อยละ 29 ในปี 2556 และสดัส่วนรายได้จากตา่งประเทศจะยงัคงเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ืองในปีตอ่ๆไป 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตปิระกาศการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท ซึง่จะจ่ายในวนัท่ี 30 เมษายน 2557 สําหรับผู้ ถือ

หุ้น ณ วนักําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 18 เมษายน 2557 โดยบริษัทจะเสนอการจ่ายเงินปันผลต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

สามญัเพ่ืออนมุตัใิน วนัท่ี 2 เมษายน 2557 ตอ่ไป  

ในไตรมาส 4 ปี 2556 ธุรกิจร้านอาหารมีอตัราการเติบโตของรายได้สูงท่ีสุด อยู่ท่ีร้อยละ 17 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี

สาเหตสํุาคญัมาจากการขยายตวัอย่างมากของจํานวนร้านอาหาร  ประกอบกบัการควบรวมผลการดําเนินงานของ Beijing Riverside & 

Courtyard (“ริเวอร์ไซด์”) ในประเทศจีน ซึง่บริษัท ได้เข้าลงทนุในกิจการดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 49 ณ สิน้ปี 2555 ธุรกิจโรงแรมและ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม (“ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ”) แสดงการเตบิโตของรายได้ในไตรมาส 4 ปี 2556 ในอตัราร้อยละ 14 เม่ือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของธุรกิจโรงแรม ซึง่รวมทัง้โรงแรมท่ีเป็นเจ้าของเองและโรงแรมท่ีบริษัทเข้า

รับจ้างบริหารงาน และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ รายได้จากธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตเพ่ิมขึน้ในอัตราร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน 

รายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ในไตรมาส 4 ปี 2556 มีสดัส่วนร้อยละ 51 ของรายได้รวม ธุรกิจร้านอาหารมีสดัส่วนรายได้คิดเป็นร้อย

ละ 40 ในขณะท่ีธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีรายได้คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 9 ของรายได้รวมในไตรมาส 4 ปี 2556 

รายได้จาํแนกตามประเภทธุรกิจ 

หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 4 

ปี 2556 

ไตรมาส 4 

ปี 2555 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ร้านอาหาร 3,997 3,406 17% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 5,181 4,549 14% 

จดัจําหน่ายและผลิต 915 905 1% 

รายได้รวม 10,094 8,860 14% 

สําหรับปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของทัง้สามธุรกิจ ในปี 

2556 ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจร้านอาหาร มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 49 และ ร้อยละ 41 ของรายได้รวมของบริษัท 

ตามลําดบั ขณะท่ีธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีสดัส่วนรายได้คดิเป็นร้อยละ 10  

ับริษัท ไม
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รายได้จาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2556 ปี 2555 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ร้านอาหาร 15,343 13,192 16% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 17,977 16,390 10% 

จดัจําหน่ายและผลิต 3,616 3,412 6% 

รายได้รวม 36,936 32,994 12% 

ในไตรมาส 4 ปี 2556 บริษัทมีกําไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือม (EBITDA) 2,699 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 34 จาก

ไตรมาส 4 ปี 2555 อตัราการทํากําไร EBITDA เพิ่มขึน้อย่างเหน็ได้ชดัจากร้อยละ 23 ในไตรมาส 4 ปี 2555 เป็นร้อยละ 27 ในไตรมาส 4 

ปี 2556 โดยมีสาเหตสํุาคญัมาจากความสามารถในการทํากําไรท่ีดีขึน้ของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ การกลบัมาแสดงผล

กําไรของธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีน ประกอบกบัความสามารถในการควบคมุต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการชะลอตวั

ของการบริโภคภายในประเทศ และผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้าแฟชัน่ 

ในไตรมาส 4 ปี 2556 ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจร้านอาหารมีสัดส่วน EBITDA คิดเป็นร้อยละ 69 และร้อยละ 28 ตามลําดบั

ในขณะท่ีธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีสดัส่วน EBITDA คดิเป็นร้อยละ 3 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือม  (EBITDA) 

หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 4 

ปี 2556 

ไตรมาส 4 

ปี 2555 
เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ร้านอาหาร 761 592 29% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 1,847 1,360 36% 

จดัจําหน่ายและผลิต 90 69 31% 

รวม 2,699 2,021 34% 

EBITDA Margin 27% 23% 

ในปี 2556 บริษัทมี EBITDA เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 18 อยู่ท่ี 8,304 ล้านบาท เน่ืองมาจากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของทกุธุรกิจ ขณะท่ี

อัตราการทํากําไร EBITDA เพิ่มขึน้จากร้อยละ 21 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 22 ในปี 2556 หากไม่นับรวมเงินชดเชยท่ีได้รับจากการ

ประกนัภยัจากเหตกุารณ์นํา้ทว่มในปี 2555 EBITDA ในปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ในปี 2556 สดัส่วน EBITDA จาก

ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 63 ของ EBITDA รวม ในขณะท่ีธุรกิจร้านอาหารมีสดัส่วน EBITDA ร้อยละ 33 และธุรกิจจัด

จําหน่ายและรับจ้างผลิตอีกร้อยละ 4  

กําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือม  (EBITDA) 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2556 ปี 2555 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ร้านอาหาร 2,759 2,238 23% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 5,206 4,535 15% 

จดัจําหน่ายและผลิต 338 289 17% 

รวม 8,304 7,063 18% 

EBITDA Margin 22% 21% 

กําไรสุทธิในไตรมาส 4 ปี  2556 เติบโตในอตัราร้อยละ 34 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นอตัราเดียวกนักับการเติบโตของ 

EBITDA ดงันัน้ อตัราการทํากําไรสทุธิจงึเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 13 ในไตรมาส 4 ปี 2555 เป็นร้อยละ 15 ในไตรมาส 4 ปี 2556  

เช่นเดียวกับท่ีกล่าวข้างต้น กําไรสุทธิในปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 26 เม่ือเทียบกับปีก่อน หากไม่นับรวมเงินชดเชยท่ีได้รับจากการ

ประกันภัยจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมในปี 2555 กําไรสุทธิในปี 2556 เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 33 เม่ือเทียบกบัปีก่อน และอตัราการทํากําไรสุทธิ

เพิ่มขึน้จากร้อยละ 9 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 11 ในปีนี ้ 
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กําไรสุทธิ 

หน่วย: ล้านบาท 
ไตรมาส 4 

ปี 2556 

ไตรมาส 4 

ปี 2555* 
เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

กําไรสทุธิ 1,556 1,159 34% 

อัตราการทาํกําไรสุทธิ 15% 13%   

หน่วย: ล้านบาท ปี 2555 ปี 2554* เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

กําไรสทุธิ 4,101 3,243 26% 

อัตราการทาํกําไรสุทธิ 11% 10%   

*   ปรับปรุงตามนโยบายการบญัชีฉบบัใหมเ่ร่ืองภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

พัฒนาการท่ีสําคัญในไตรมาส 4 ปี 2556 

พัฒนาการ 

ร้านอาหาร 

• เปิดร้านอาหารสทุธิจํานวน 80 สาขา เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารภายใต้ 

แบรนด์แดร่ี ควีน เดอะ คอฟฟ่ี คลบั และ เดอะ พิซซา่ คอมปะนี 

• เปิดตวัแบรนด์ใหม่ “Penang Street” ในเครือไทย   เอกซ์เพรสในประเทศสิงคโปร์           

โรงแรมและอ่ืนๆ 

• เปิดดําเนินการโรงแรมอนนัตรา เวลิ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในประเทศมลัดีฟส์ และโรงแรมอนนัตรา บ่อ

ผดุ เกาะสมยุอีกครัง้ หลงัจากท่ีปิดปรับปรุงตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2556 

• ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49.9 ในบริษัท Peace Haven Resorts ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจะพัฒนาโรงแรม

ภายใต้แบรนด์อนนัตราในเมืองทานกอลล์ ซึง่เป็นเมืองชายทะเลทางใต้ของประเทศศรีลงักา               

• ลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 ในโรงแรมนียามา ประเทศ  มลัดีฟส์ ซึง่มีห้องพกัพร้อมให้บริการจํานวน 

86 ห้อง และเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์ เปอร์ อควมั   

• เปิดให้บริการโรงแรมภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร 3 แห่ง ภายใต้แบรนด์อนนัตรา ได้แก่ โรงแรมอนนัต

ราเชียงใหม่ โรงแรมอนนัตรา ดไูบ เดอะ ปาล์ม และ โรงแรมอนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลัซา

เฮล วลิล่า รีสอร์ท ในอาบดูาบี 

•  เข้าบริหารโรงแรมในกรุงเทพ โดยจะเปล่ียนช่ือเป็น โรงแรมอะวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ หลงัจาก

ปรับปรุงเสร็จสิน้ 

•  เพิ่มห้องพกัภายใต้แบรนด์โอ๊คส์จํานวน 465 ห้อง ใน  ไตรมาส 4 ประกอบด้วยโรงแรมท่ีเข้าลงทนุเอง 

2 แหง่ท่ีเมือง Hunter Valley และ Broome และรับจ้างบริหารอาคารเพิ่มอีกส่ีแห่งท่ีเมือง Melbourne, 

Moranbah, Middlemount และ Bowen Hills  

•  เปิดให้บริการโรงแรม แกรนด์ โฮเทล ซึง่เป็นโรงแรมท่ีบริษัทเข้าลงทนุผ่านโอ๊คส์ ในเมือง Gladstone  

•  โอนและบนัทึกการขายคอนโดมิเนียมโครงการ เซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนซ์ ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของพืน้ท่ี

ขาย และบนัทกึการขายโครงการ ด ิเอสเตท สมยุ จํานวนหนึง่หลงั 
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ผลการดาํเนินงานจาํแนกรายธุรกิจ 

ธุรกิจร้านอาหาร 

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีสาขาร้านอาหารทัง้สิน้ 1,544 สาขา แบ่งเป็นสาขาท่ีบริษัทลงทนุเอง 814 สาขา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 และ

สาขาแฟรนไชส์ 730 สาขา คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 47 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,010 สาขา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 65 และเป็นสาขา

ในต่างประเทศ 534 สาขา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 35 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ จีน ภูมิภาคตะวนัออกกลาง มัลดีฟส์ 

อียิปต์ และประเทศอ่ืนๆ ในภมูิภาคเอเชีย โดยในไตรมาส 4 ปี 2556 บริษัทมีร้านเปิดใหม่จํานวน 81 สาขา ในขณะท่ีมีการปิดตวั 1 สาขา 

แดร่ี ควีนยงัคงมีการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มจดุจําหน่ายอีก 25 สาขาใน    ไตรมาสนี ้

ร้านอาหารจาํแนกตามท่ีบริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์ 

จาํนวนร้านสาขา 
ไตรมาส 4 

ปี 2556 

เปล่ียนแปลง 

(q-q) 

เปล่ียนแปลง 

(y-y) 
บริษัทลงทนุเอง 814 38 54 

-  ประเทศไทย 668 20 27 

-  ตา่งประเทศ 146 18 27 

สาขาแฟรนไชส์ 730 42 109 

-  ประเทศไทย 342 26 69 

-  ตา่งประเทศ 388 16 40 
รวมสาขาร้านอาหาร 1,544 80 163 

 

ร้านอาหารจาํแนกตามแบรนด์ 

จาํนวนร้านสาขา 
ไตรมาส 4 

ปี 2556 

เปล่ียนแปลง 

(q-q) 

เปล่ียนแปลง 

(y-y) 

เดอะพิซซา่ 303 11 11 
สเวนเซน่ส์ 298 9 17 
ซซิเลอร์ 51 4 6 
แดร่ีควีน 368 25 59 
เบอร์เกอร์คงิ 36 2 7 
เดอะคอฟฟ่ีคลบั 348 12 35 
ริบส์ แอนด์ รัมส์ 13 0 1 
ไทยเอ็กซ์เพรส 79 8 15 
ริเวอร์ไซด์ 31 7 10 
อ่ืนๆ* 17 2 2 
รวมสาขาร้านอาหาร 1,544 80 163 

* อ่ืนๆ รวมถึงร้านอาหารที่ดําเนินงานอยูใ่นสนามบิน ซึง่อยูภ่ายใต้บริษัทร่วมทนุในสดัสว่นร้อยละ 51 คือ บริษัท ซีเล็ค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

 

ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร 

ในไตรมาส 4 ปี 2556 ยอดขายโดยรวมทกุสาขา (Total-System-Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส์ เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 14.3 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายสาขาเพ่ิมในอตัราร้อยละ 12 ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา ขณะท่ียอดขายต่อร้านเดิม (Same-

Store-Sales) มีอตัราการเตบิโตพอประมาณ ท่ีร้อยละ 0.9 ถึงแม้จะมีการชะลอตวัของการบริโภคภายในประเทศ จากฐานท่ีสูงในปีก่อน

ซึง่เป็นผลมาจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล  และเหตกุารณ์ทางการเมืองท่ียงัดําเนินอยู่ อย่างไรก็ตาม แบรนด์เดอะ พิซซ่า 

คอมปะนีสามารถกลับมาแสดงอัตราการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมได้อย่างแข็งแกร่งอีกครัง้ ถึงร้อยละ 6.6 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ความสําเร็จในการพฒันาเมนอูาหารและแผนการตลาด ส่งผลให้เดอะ พิซซ่า คอมปะนีมีจํานวนลูกค้ามากขึน้ ทัง้นี ้กลยุทธ์การกระจาย
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ธุรกิจ ผลการดําเนินงานของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี และผลการดําเนินงานท่ีมัน่คงของแบรนด์ในต่างประเทศ ซึง่รวมถึง ไทยเอ็กซ์เพรส 

และ เดอะ คอฟฟ่ี คลบั ต่างช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตวัของแบรนด์อ่ืนในประเทศ และช่วยลดผลกระทบจากการอ่อนตวัลงของ

ยอดขายตอ่ร้านเดมิของแบรนด์สเวนเซน่ส์และแดร่ีควีนในไตรมาส จากอากาศหนาวท่ียาวนานผิดปกตใินประเทศไทย 

ยอดขายต่อร้านเดิมท่ีเติบโตขึน้มากในไตรมาสแรกของปี 2556 ส่งผลให้ยอดขายต่อร้านเดิมเฉล่ียของปี 2556 ขยายตวัในอตัราร้อยละ 

1.5 ในขณะท่ียอดขายรวมของทกุสาขายงัคงมีอตัราการเตบิโตท่ีแข็งแกร่ง ท่ีร้อยละ 13.8 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ผลการดาํเนินงานธุรกิจร้านอาหารจาํแนกตามแบรนด์ 

อัตราเตบิโตของยอดขายต่อร้าน (Same-Store-Sales Growth) 

(ร้อยละ) ไตรมาส 4   ปี 2556 ไตรมาส 4ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 

เดอะพิซซา่ 6.6 (0.8) (0.8) 5.9 

สเวนเซน่ส์ (10.1) 14.2 2.3 10.7 

ซซิเลอร์ (0.3) 14.6 0.5 6.1 

แดร่ีควีน (4.5) 9.1 (0.9) 17.5 

เบอร์เกอร์คงิ 7.2 18.2 7.6 10.2 

เดอะคอฟฟ่ีคลบั 2.4 2.3 2.5 3.1 

ริบส์ แอนด์ รัมส์ (9.6) (0.8) (8.4) (0.5) 

ไทยเอ็กซ์เพรส 1.7 1.8 4.6 (0.4) 

เฉล่ีย 0.9 4.6 1.5 5.5 

อัตราเตบิโตของยอดขายรวม (Total-System-Sales Growth) 

(ร้อยละ) ไตรมาส 4   ปี 2556 ไตรมาส 4ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 

เดอะพิซซา่ 11.9 4.2 2.9 14.6 

สเวนเซน่ส์ (5.9) 22.2 7.3 18.9 

ซซิเลอร์ 9.8 12.6 6.7 7.0 

แดร่ีควีน 14.4 27.5 17.6 30.2 

เบอร์เกอร์คงิ 15.7 19.5 14.4 10.8 

เดอะคอฟฟ่ีคลบั 10.4 8.7 10.6 10.3 

ริบส์ แอนด์ รัมส์ (7.7) N/A 6.9 N/A 

ไทยเอ็กซ์เพรส 17.0 4.2 14.5 5.2 

เฉล่ีย 14.3 11.4 13.8 15.1 

หมายเหต:ุ การเติบโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายที่เป็นสกลุเงินท้องถ่ิน เพ่ือขจดัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 

ผลการดาํเนินงาน 

ในไตรมาส 4 ปี 2556 รายได้รวมของธุรกิจร้านอาหารเติบโตในอตัราร้อยละ 17 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการขยายสาขา

อย่างตอ่เน่ือง การปรับตวัสงูขึน้ของรายได้จากการให้สิทธิ แฟรนไชส์ ประกอบกบัการควบรวมผลการดําเนินงานของริเวอร์ไซด์ในประเทศ

จีน  

รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ในไตรมาสนีเ้พิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการเพิ่มขึน้ของรายได้

จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ในตา่งประเทศของแบรนด์ เดอะ พิซซา่ คอมปะนี และสเวนเซน่ส์ ซึง่ได้ขยายธุรกิจไปในประเทศใหม่ คือ

ประเทศพม่า ประกอบกบัการเปิดร้านแฟรนไชส์ของแบรนด์แดร่ี ควีน เพิ่มขึน้ 47 สาขาในประเทศไทย หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 65 เม่ือเทียบ

กบัปีก่อน ทําให้แดร่ี ควีนมีจํานวนสาขาทัง้สิน้ 119 สาขา ณ สิน้ปี 2556 
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EBITDA ของธุรกิจร้านอาหารในไตรมาส 4 ปี 2556 เตบิโตในอตัราท่ีสงูกวา่รายได้ ท่ีร้อยละ 29 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก

ความสามารถในการทํากําไรท่ีดีขึน้ (operating leverage) และการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับการเพิ่มขึน้ของธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งมีอตัราการทํากําไรท่ีสูงกว่า และผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของธุรกิจ

ร้านอาหารในประเทศจีน ด้วยเหตนีุ ้อตัราการทํากําไร EBITDA เพิ่มขึน้จากร้อยละ 17 ในไตรมาส 4 ปี 2555 เป็นร้อยละ 19 ในไตรมาส 

4 ปี 2556 

ในปี 2556 รายได้ของธุรกิจร้านอาหารเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 16 จากปีก่อน ขณะท่ี EBITDA ของธุรกิจร้านอาหารเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 23 

ส่งผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA สงูขึน้ เป็นร้อยละ 18 ในปี 2556 เน่ืองจากบริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรักษาความเป็น

ผู้ นําของตลาด ประกอบกบัความสามารถในการควบคมุต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ยอดขายมีการเติบโตและความสามารถใน

การทํากําไรดีขึน้ 

โครงสร้างรายได้  

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2556 ไตรมาส 4ปี 2555 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

รายได้จากการดําเนินงาน* 3,850 3,283 17% 

รายรับจากการให้แฟรนไชส์ 147 123 20% 

รวมรายได้ 3,997 3,406 17% 

EBITDA 761 592 29% 

EBITDA Margin 19% 17%  

 ปี 2556 ปี 2555 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

รายได้จากการดําเนินงาน* 14,832 12,767 16% 

รายรับจากการให้แฟรนไชส์ 511 425 20% 

รวมรายได้ 15,343 13,192 16% 

EBITDA 2,759 2,238 23% 

EBITDA Margin 18% 17%   

*   รวมสว่นแบง่กําไรและรายได้อ่ืน  

 

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ธุรกิจโรงแรม 

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีโรงแรมท่ีลงทนุเองจํานวน 35 แห่งและมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีทท่ีรับจ้างบริหารอีก 68 แห่งใน 14 ประเทศ มี

จํานวนห้องพักทัง้สิน้ 12,800 ห้อง ประกอบด้วยห้องท่ีบริษัทลงทุนเองจํานวน 3,649 ห้อง และห้องท่ีบริษัทและโอ๊คส์ซึง่เป็นบริษัทย่อย

รับจ้างบริหารจํานวน 9,151 ห้อง โดยเป็นห้องพักในประเทศไทย 3,728 ห้อง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29 และเป็นห้องพกัในต่างประเทศ 

9,072 ห้อง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 71 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มลัดีฟส์ จีน อินโดนิเซีย ศรีลงักา เวียดนาม มาเลเซีย กมัพูชา 

แทนซาเนีย เคนย่า โมซมับิก และสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ นอกจากนี ้ในไตรมาส 4 ปี 2556 โรงแรมฮาเบอร์วิว ได้เปล่ียนช่ือเป็น อวานี 

ไฮฟง ฮาเบอร์ววิ  
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ห้องพักจาํแนกตามท่ีบริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร 

จาํนวนห้องพัก 
ไตรมาส 4 

ปี 2556 

เปล่ียนแปลง 

(q-q) 

เปล่ียนแปลง 

(y-y) 

บริษัทลงทนุเอง* 3,649 248 504 

-  ประเทศไทย 2,229 0 0 

-  ตา่งประเทศ 1,420 248 504 

รับจ้างบริหาร 9,151 629 1,948 

-  ประเทศไทย 1,499 73 641 

-  ตา่งประเทศ 7,652 556 1,307 

รวมห้องพัก 12,800 877 2,452 

* จํานวนห้องพกัที่บริษัทลงทนุเองรวมโรงแรมที่บริษัทร่วมลงทนุ 

 

ห้องพักจาํแนกตามแบรนด์ 

จาํนวนห้องพัก 

ไตรมาส 4 

ปี 2556 

เปล่ียนแปลง 

(q-q) 

เปล่ียนแปลง 

(y-y) 

อนนัตรา 3,480 585 799 

โฟร์ซีซัน่ส์ 505 0 0 
แมริออท 563 0 0 
โอ๊คส์ 6,210 465 915 
อวานี 1,263 185 753 
อ่ืนๆ 779 -358 -15 
รวมห้องพัก 12,800 877 2,452 

 

ผลประกอบการตามกลุ่มโรงแรม 

แม้ว่าจะมีความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพฯ ในไตรมาส 4 ปี 2556 รายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืน (Revenue per Available Room – 

RevPar) ของโรงแรมทัง้หมด (System-wide) เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 7 จากกลยุทธ์ในการการกระจายธุรกิจอย่างเหมาะสม ถึงแม้ว่า

โรงแรมในกรุงเทพฯ จะมีอตัราการเข้าพกัเฉล่ียท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนเน่ืองจากเหตกุารณ์ทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ แต่

การลดลงดงักล่าว ได้รับการชดเชยด้วยอตัราการเข้าพกัเฉล่ียท่ีดีขึน้ของทัง้โรงแรมในต่างจงัหวดัและต่างประเทศ โดยเฉพาะโรงแรมใน

บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลงักา และซานย่า ประเทศจีน ดงันัน้อตัราการเข้าพกัเฉล่ียของโรงแรมทัง้หมดในไตรมาส 4 ปี 2556 

อยู่ในระดบัคงท่ีท่ีร้อยละ 71 และค่าห้องเฉล่ียต่อคืน (Average Daily Rates – ADR) ในไตรมาส 4 ปี 2556 เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 6 

เน่ืองจากบริษัทมีการปรับขึน้ราคาห้องพกัของโรงแรมส่วนใหญ่ในกลุ่ม โดยเฉพาะโรงแรมท่ีเกาะ สมยุ มลัดีฟส์ อินโดนีเซีย อาบูดาบี และ

ศรีลงักา 

สําหรับกลุ่มโรงแรมท่ีบริษัทลงทนุเอง ซึง่มีสดัส่วนรายได้คดิเป็นร้อยละ 43  ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ในปี 2556 กลุ่มโรงแรม

เดมิ (Organic) มีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 10 ในไตรมาส 4 ปี 2556 สูงกว่าอตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้เฉล่ียต่อ

ห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทัง้หมด (System-wide) ขณะท่ีอตัราการเข้าพกัเฉล่ียอยู่ในระดบัคงท่ีเน่ืองจากโรงแรมในกรุงเทพฯ ค่าห้อง

เฉล่ียต่อคืนเพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 11 สําหรับโอ๊คส์ ซึง่มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 27 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ในปี 

2556 รายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนในสกลุเงินเหรียญออสเตรเลียเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 7 จากอตัราการเข้าพกัเฉล่ียท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 เป็น

ร้อยละ 79 และคา่ห้องเฉล่ียตอ่คืนเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 4 อยู่ท่ี 169 เหรียญออสเตรเลีย แตเ่น่ืองจากการแปลงค่าของอตัราแลกเปล่ียน 

รายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนของโอ๊คส์ในสกลุเงินบาทอยู่ในระดบัคงท่ีในไตรมาส 4 ปี 2556 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
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จากสถานการณ์การประท้วงทางการเมืองในกรุงเทพฯในปัจจุบนั ถึงแม้โรงแรมบางแห่งของบริษัท เช่น โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพฯ 

โรงแรม เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ และโรงแรม     อนันตรา บ้านราชประสงค์ จะได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้ แต่โรงแรม

อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ซึง่ตัง้อยู่ริมแม่นํา้เจ้าพระยาได้รับผลกระทบน้อยกว่าโรงแรมอ่ืน อย่างไรก็ดี  กลยุทธ์การกระจายธุรกิจ

ส่งผลให้ผลกระทบจากการประท้วงตอ่บริษัทอยู่ในขอบเขตจํากดั เน่ืองจากสดัส่วนรายได้จากโรงแรมในกรุงเทพฯ ลดลงอย่างมีนยัสําคญั

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เหลือเพียงร้อยละ 15 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ หรือคิดเป็นสดัส่วนเพียงร้อยละ 7 ของรายได้รวมของ

บริษัทในปี 2556 

สําหรับปี 2556 รายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนของโรงแรมทัง้กลุ่ม(System-wide) เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากอตัราการ

เข้าพกัเฉล่ียท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 ขณะท่ีค่าห้องเฉล่ียต่อคืนอยู่ในระดบัคงท่ี และหากไม่พิจารณาผลกระทบจากโรงแรมท่ีเปิดใหม่และการ

แปลงค่าสกุลเงินซึง่มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของโอ๊คส์อย่างมีนยัสําคญั ในปี 2556 รายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของโรงแรมเดิม 

(Organic) เพิ่มในอตัราท่ีสูงกว่า ท่ีร้อยละ 7 จากอตัราเข้าพกัเฉล่ียท่ีสูงขึน้ร้อยละ 3 และค่าห้องเฉล่ียต่อคืนท่ีเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3 

โดยทัง้โรงแรมท่ีบริษัทลงทนุเอง โรงแรมท่ีบริษัทร่วมลงทนุ และโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร มีรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนสูงขึน้ในปี 2556 

โรงแรมท่ีบริษัทลงทนุเอง ซึง่มีสดัส่วนรายได้เกือบคร่ึงหนึ่งของรายได้ทัง้หมดจากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มีรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของ

โรงแรมเดมิเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 15 ในปี 2556 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 

ผลการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมจาํแนกตามการลงทุน 

(System-wide)          อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 

 ไตรมาส 4 ปี 2556 ไตรมาส 4 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 

ลงทนุเอง 69 72 68 66 

ร่วมทนุ 60 55 55 50 

รับจ้างบริหาร 62 57 58 54 

MLR* 79 77 78 77 

เฉล่ีย 71 71 70 69 

ค่าห้องเฉล่ีย (บาท/คืน) 

 ไตรมาส 4 ปี 2556 ไตรมาส 4 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 

ลงทนุเอง 6,957 6,380 6,385 6,035 

ร่วมทนุ 16,341 13,004 14,895 13,657 

รับจ้างบริหาร 6,506 5,583 5,594 5,047 

MLR* 4,957 5,156 4,788 5,160 

เฉล่ีย 6,098 5,740 5,573 5,589 

 

รายได้เฉล่ียต่อห้อง(บาท/คืน) 

 ไตรมาส 4 ปี 2556 ไตรมาส 4 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 

ลงทนุเอง 4,784 4,563 4,372 3,977 

ร่วมทนุ 9,773 7,174 8,163 6,852 

รับจ้างบริหาร 4,066 3,177 3,227 2,748 

MLR* 3,923 3,983 3,730 3,962 

เฉล่ีย 4,355 4,075 3,901 3,871 

* การบริหารโรงแรมภายใต้สิทธิ Management Letting Rights ในประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ 
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ผลการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมจาํแนกตามแบรนด์ 

(System-wide)          อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 

 

ไตรมาส 4 

ปี 2556 

ไตรมาส 4 

ปี 2555 
ปี 2556 ปี 2555 

อนนัตรา 61 60 58 57 

แมริออท 77 83 78 75 

โฟร์ซ่ีซัน่ส์ 69 71 69 64 

โอ๊คส์ 79 77 78 77 

อ่ืนๆ  66 58 61 55 

เฉล่ีย 71 71 70 69 

ค่าเฉล่ียของ MINT Thailand 70 70 70 65 

ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย 

65 65 65 61 

ค่าห้องเฉล่ีย (บาท/คืน) 

 

ไตรมาส 4 

ปี 2556 

ไตรมาส 4 

ปี 2555 
ปี 2556 ปี 2555 

อนนัตรา 8,377 6,906 7,078 6,554 

แมริออท 4,528 4,359 4,254 4,047 

โฟร์ซ่ีซัน่ส์ 9,795 9,068 8,930 8,455 

โอ๊คส์ 4,886 5,071 4,714 5,138 

อ่ืนๆ  5,927 5,983 5,810 6,075 

เฉล่ีย 6,098 5,740 5,573 5,589 

ค่าเฉล่ียของ MINT Thailand 4,791 5,029 4,882 4,819 

ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย 

2,104 1,979 1,942 1,891 

รายได้เฉล่ียต่อห้อง(บาท/คืน) 

 

ไตรมาส 4 

ปี 2556 

ไตรมาส 4 

ปี 2555 
ปี 2556 ปี 2555 

อนนัตรา 5,111 4,167 4,139 3,752 

แมริออท 3,499 3,607 3,318 3,050 

โฟร์ซ่ีซัน่ส์ 6,754 6,426 6,141 5,374 

โอ๊คส์ 3,872 3,917 3,677 3,945 

อ่ืนๆ  3,913 3,449 3,529 3,315 

เฉล่ีย 4,355 4,075 3,901 3,871 

ค่าเฉล่ียของ MINT Thailand 3,359 3,517 3,396 3,126 

ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย 

1,362 1,283 1,260 1,151 

ข้อมลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรม 

เน่ืองจากกลยทุธ์ของบริษัทในการกระจายธุรกิจ ในไตรมาส 4 ปี 2556 รายได้จากธุรกิจโรงแรมเติบโตในอตัราร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัช่วง

เดียวกันของปีก่อน แม้ว่าจะมีการชะลอตวัของเศรษฐกิจในประเทศไทย เหตกุารณ์การประท้วงทางการเมือง และผลกระทบจากการ

แปลงผลประกอบการของโอ๊คส์เป็นสกลุเงินบาท นอกจากนี ้ด้วยการกลบัมาเปิดดําเนินการของโรงแรมอนนัตรา เวลิ ในประเทศมลัดีฟส์

และโรงแรม อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย ในเดือนกันยายนและพฤศจิกายนตามลําดบั หลังจากการซ่อมบํารุงเสร็จสมบูรณ์ เป็นผลให้

บริษัทสามารถปรับขึน้ราคาค่าห้องให้เหมาะสมกบัห้องพกัท่ีดีขึน้ รายได้จากการบริหารจดัการเติบโตขึน้อย่างมีนยัสําคญัถึงร้อยละ 73 

เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารเดิม การเพ่ิมขึน้

ของจํานวนห้องพกัภายใต้สญัญารับจ้างบริหารจํานวน 1,231 ห้อง ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา และรายได้จากบริการรับปรึกษาเบือ้งต้น

ด้านเทคนิคของสญัญารับจ้างบริหารโรงแรมใหม่  

รายได้จากธุรกิจโรงแรมในปี 2556 เติบโตในอตัราร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปีก่อน หากไม่รวมโอ๊คส์ซึง่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของ

เงินบาทตลอดปี 2556 รายได้จากโรงแรมท่ีบริษัทลงทุนเองเติบโตในอตัราร้อยละ 12 และรายได้จากการบริหารจดัการเพ่ิมขึน้ในอตัรา

ร้อยละ 46 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากทัง้การเตบิโตของกลุ่มโรงแรมเดมิและโรงแรมใหม่ภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

บริษัทบริหารธุรกิจสปาภายใต้แบรนด์อนนัตรา มนัดารา และ    เอเลมิส  ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีจํานวนสปาทัง้สิน้ 47 แห่งในประเทศ

ไทย จีน มลัดีฟส์ แทนซาเนีย จอร์แดน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย  มาเลเซีย โมซมับิก อียิปต์ และเกาหลี ในไตร

มาส 4 ปี 2556 รายได้จากธุรกิจสปาลดลงในอตัราร้อยละ 18 จากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแข็งค่าของเงินบาท เน่ืองจาก

มีสปาจํานวน 33 แห่งตัง้อยู่ในต่างประเทศ รวมทัง้การปิดตวัของสปาในประเทศอินเดีย เช่นเดียวกัน รายได้จากธุรกิจสปาในปี 2556 

ลดลงในอตัราร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา  

บริษัทดําเนินธุรกิจศนูย์การค้า ซึง่รวมถึงศูนย์การค้า 3 แห่ง ได้แก่ (1) ศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซ่า พัทยา                         (2) 

ศนูย์การค้า Turtle Village ภูเก็ต และ (3) ศนูย์การค้ารอยลั การ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม ศนูย์การค้ารอยลั      การ์เด้น 

พลาซา่ กรุงเทพฯ ได้ปิดชัว่คราวตัง้แตเ่ดือนเมษายน ปี 2556 เพ่ือปรับปรุง และเพ่ือก่อสร้างโรงแรมแฟลคชิพของแบรนด์อวานี และศนูย์

ประชมุในกรุงเทพฯ นอกจากนี ้บริษัทยงัดําเนินธุรกิจบนัเทงิซึง่แบ่งได้เป็น 8 กลุ่ม คือ (1) พิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! (2) โรง

ภาพยนตร์ 4 มิต ิ(3) โกดงัผีสิง      (4) มหศัจรรย์เขาวงกต (5) พิพิธภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้ หลุยส์ ทสุโซด์ส แว็กซ์เวิร์ค   (6) Scream in the Dark 

(7) Ripley’s Sky Rider และ (8) Ripley’s The Vault แม้วา่บริษัทได้สญูเสียรายได้จากศนูย์การค้ารอยลั การ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพฯ ท่ีปิด

ดําเนินงานชัว่คราว รายได้จากการดําเนินธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทิงยงัเติบโตขึน้ในอตัราร้อยละ 4 ในไตรมาส 4 ปี 2556 เม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้การโฆษณาของธุรกิจบนัเทงิ อย่างไรก็ดี ในปี 2556 รายได้จากการ

ดําเนินธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทงิลดลงในอตัราร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากการปิดดําเนินงานชัว่คราวของศนูย์การค้ารอยลั การ์

เด้น พลาซา่ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ การพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายควบคู่ไปกับการดําเนินกิจการโรงแรมในพืน้ท่ีเดียวกัน 

บริษัทได้พัฒนาโครงการแห่งแรกท่ีเกาะสมุย ช่ือโครงการ ดิเอสเตท สมุย ตัง้อยู่ติดกบัโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ สมุย โดยโครงการดงักล่าวมี

บ้านพกัตากอากาศจํานวน 14 หลงั นอกจากนี ้บริษัทมีโครงการท่ีสอง คือโครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนซ์ ซึง่เป็นโครงการคอนโดมิเนียม

จํานวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกบัโรงแรมภายใต้การบริหารงานโดยแบรนด์ เซ็นต์ รีจิส ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2556 บริษัทได้ขายบ้านพกัตาก

อากาศในโครงการ ดเิอสเตท สมยุ ไปแล้วทัง้สิน้จํานวน 10 หลงั และขายคอนโดมิเนียมระดบับนของโครงการ เซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนซ์ ไป

แล้วในสัดส่วนร้อยละ 90 โครงการต่อไปของบริษัท คือ เดอะ เรสซิเดนซ์ โดย อนนัตรา ท่ีภูเก็ต ซึ่งจะเปิดตวัในปี 2557 และบริษัทยงัมี

การพิจารณาโครงการท่ีอยู่อาศยัใหม่ๆตอ่ไป เพ่ือให้มีธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์อย่างตอ่เน่ือง   

อีกส่วนหนึง่ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์คือโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา ภายใต้แบรนด์ของบริษัท ช่ือ อนนัตรา เวเคชัน่ คลบั โดยใน

ไตรมาส 4 ปี 2556 อนนัตรา เวเคชัน่ คลับได้เพ่ิมห้องพักเพ่ือรองรับการขายสิทธิในการเข้าพกัอาศยัของสมาชิกด้วยวลิล่าจํานวน 15 
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หลังในภูเก็ต ส่งผลให้อนนัตรา เวเคชั่น คลับมีห้องพักของโครงการจํานวนทัง้หมด 106 ยูนิต ท่ีสมุย ภูเก็ต เมืองควีนส์ทาวน์-ประเทศ

นิวซีแลนด์ กรุงเทพ บาหลี และเมืองซนัย่า-ประเทศจีน และด้วยการเตบิโตของยอดขายของอนันตรา เวเคชัน่ คลบัในอตัราร้อยละ 46 

เป็นผลให้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 29 ในไตรมาส 4 ปี 2556 และในปี 2556 รายได้จากธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 28 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ 

ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2556 รายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยทกุธุรกิจแสดงรายได้

ท่ีเตบิโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 4 ปี 2556 ยกเว้นธุรกิจสปา  EBITDA เพิ่มขึน้ในอตัราท่ีสงูกวา่การเพิ่มขึน้ของรายได้ ท่ีร้อยละ 36 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA เพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสําคญัจากร้อยละ 30 ใน    ไตรมาส 4 ปี 2555 

เป็นร้อยละ 36 ในไตรมาส 4 ปี 2556 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากความสามารถในการทํากําไรท่ีดีขึน้อย่างมีนยัสําคญั โดยเฉพาะจากธุรกิจ

โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร และการกระจายธุรกิจโรงแรมอย่างเหมาะสม 

ในปี 2556 รายได้รวมของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 10 และ EBITDA เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

โดยมีสาเหตุตามท่ีกล่าวมาข้างต้น อัตราการทํากําไร EBITDA เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 28 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 29 ในปี 2556 จาก

ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจโรงแรมและรับจ้างบริหาร ควบคูไ่ปอตัราการทํากําไรท่ีดีขึน้ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

โครงสร้างรายได้ 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4   ปี 2556 ไตรมาส 4 ปี 2555 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ธุรกิจโรงแรม* 3,544 3,251 9% 

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 167 96 73% 

ธุรกิจสปา 70 86 -18% 

ธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทงิ 151 145 4% 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 1,249 971 29% 

รวมรายได้ 5,181 4,549 14% 

EBITDA 1,847 1,360 36% 

EBITDA Margin 36% 30%  

 ปี 2556 ปี 2555 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ธุรกิจโรงแรม* 12,611 11,990 5% 

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 520 355 46% 

ธุรกิจสปา 300 323 -7% 

ธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทงิ 573 611 -6% 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์** 3,973 3,110 28% 

รวมรายได้ 17,977 16,390 10% 

EBITDA 5,206 4,535 15% 

EBITDA Margin  29% 28%   

* รวมสว่นแบง่กําไรและรายได้อ่ืน 
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ธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า 

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีร้านค้าและจุดจําหน่ายจํานวน 276 แห่ง ภายใต้แบรนด์ เอสปรี  บอสสิน่ี ชาร์ลส์แอนด์คีธ เพโดร แก็ป ทม่ีู เรด

เอิร์ธ และ เฮงเคล ในระหวา่งไตรมาส 4 ปี 2556 บริษัทเปิดร้านค้าและจดุจําหน่ายเพิ่มขึน้อีก 20 แหง่ จากจํานวนร้านค้าและจุดจําหน่าย

ทัง้หมด ณ สิน้ปี ร้อยละ 86 เป็นของกลุ่มแฟชัน่ ร้อยละ 7 เป็นของแบรนด์ เรดเอิร์ธ และอีกร้อยละ 7 เป็นของแบรนด์ เฮงเคล 

จาํนวนสาขาและจุดจาํหน่ายของธุรกิจจัดจาํหน่าย 

จาํนวนสาขา/จุดจาํหน่าย ไตรมาส 4 ปี 2556 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

กลุ่มสินค้าแฟชัน่ 238 17 36 

กลุ่มเคร่ืองสําอาง 20 0 0 

อ่ืน ๆ 18 3 5 
รวม 276 20 41 

ในไตรมาส 4 ปี 2556 รายได้จากธุรกิจจัดจําหน่ายและธุรกิจรับจ้างผลิตเติบโตในอตัราร้อยละ 1 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

รายได้จากธุรกิจจดัจําหน่ายในไตรมาส 4 ปี 2556 เติบโตในอตัราร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายต่อร้าน

เดมิ (Same-Store-Sales) ท่ีเตบิโตขึน้ในอตัราร้อยละ 3.3 และอตัราการขยายร้ายค้าและจุดจําหน่ายในอตัราร้อยละ 17 เม่ือเทียบกบัปี

ก่อน อย่างไรก็ดี รายได้จากการรับจ้างผลิตของโรงงานนวศรีลดลงในอตัราร้อยละ 21 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากคําสัง่การผลิตท่ีล่าช้า

จากลูกค้า อย่างไรก็ตาม EBITDA ของธุรกิจจัดจําหน่ายและธุรกิจรับจ้างผลิตเติบโตขึน้ในอัตราร้อยละ 31  และอัตราการทํากําไร 

EBITDA สงูขึน้อยู่ท่ีร้อยละ 10 ในไตรมาส 4 ปี 2556 เทียบกบัร้อยละ 8 ในไตรมาส 4 ปี 2555 เน่ืองจากธุรกิจจดัจําหน่ายซึง่มีอตัราการ

ทํากําไรท่ีสงูกวา่ มีการเตบิโตอย่างรวดเร็ว เม่ือเทียบกบัธุรกิจรับจ้างผลิตท่ีมีอตัราการทํากําไรท่ีตํ่ากวา่ 

สําหรับปี 2556 ธุรกิจจดัจําหน่ายและธุรกิจรับจ้างผลิตมีรายได้เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากรายได้ท่ีเติบโตขึน้ของ

กลุ่มธุรกิจแฟชัน่ โดยเฉพาะแบรนด์ชาร์ลส์แอนด์คีธ แก็ป และทม่ีู ในปี 2556 EBITDA ของธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตเติบโตใน

อตัราท่ีสูงกว่าการเพิ่มขึน้ของรายได้ ท่ีร้อยละ 17 เม่ือเทียบกับปีก่อน และหากไม่นับรวมเงินชดเชยท่ีโรงงานนวศรีได้รับใน 2555 จาก

ความเสียหายทางธุรกิจท่ีเกิดขึน้จากเหตกุารณ์นํา้ทว่มในปลายปี 2554 รายได้จากธุรกิจจดัจําหน่ายและธุรกิจรับจ้างผลิตจะเติบโตขึน้ใน

อตัราร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ขณะท่ี EBITDA จะเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญัในอตัราร้อยละ 78 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากการเติบโตท่ี

สงูขึน้ของธุรกิจจดัจําหน่าย ซึ่งมีความสามารถในการทํากําไรท่ีสงูกว่า ส่งผลให้อัตราการทํากําไร EBITDA เม่ือไม่รวมชดเชยจากการ

ประกนัภยัในปี 2555 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 9 ในปี 2556 

รายได้ของธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2556 ไตรมาส 4 ปี 2555 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ธุรกิจจดัจําหน่าย 655 575 14% 

ธุรกิจรับจ้างผลิต 260 330 -21% 
รวมรายได้* 915 905 1% 

EBITDA 90 69 31% 

EBITDA Margin 10% 8%  

 ปี 2556 ปี 2555 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ธุรกิจจดัจําหน่าย 2,454 2,207 11% 

ธุรกิจรับจ้างผลิต 1,162 1,204 -4% 
รวมรายได้* 3,616 3,412 6% 

EBITDA 338 289 17% 

EBITDA Margin 9% 8%   

* รวมสว่นแบง่กําไรและรายได้อ่ืน 
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งบดุลและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 59,936 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8,215 ล้านบาทจาก 51,721 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 โดยมีสาเหตหุลัก

มาจาก  

1. การเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ารค้าตามสญัญาระยะยาว จํานวน 1,541 ล้านบาท จากการเติบโตท่ีแข็งแกร่งของยอดขายของอนนั

ตรา เวเคชัน่ คลบั  

2. การเพิ่มขึน้ของท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์จํานวน 3,547 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมสดัส่วนการลงทนุในโครงการ Tidal 

Swell ของโอ๊คส์ การเข้าซือ้โรงแรม 2 แห่งในประเทศเวียดนาม และ 1 แห่งในประเทศกมัพูชา การเพ่ิมขึน้ของห้องพกัใน

โครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั การปรับปรุงโรงแรมอนนัตรา ลายนั ภเูก็ต และ  โรงแรมอนนัตรา บ่อผุด เกาะสมยุ รวมถึงการ

ขยายสาขาของธุรกิจร้านอาหาร  

3. การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จํานวน 1,263 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลงทุนในสิทธิในการเข้าบริหาร 

(Management Letting Rights) และคา่ความนิยมจากการซือ้โรงแรมในประเทศเวียดนามและกมัพชูา  

บริษัทมีหนีส้ินรวม 33,062 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 เพิ่มขึน้ จํานวน 403 ล้านบาท จาก 32,659 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและภาระหนีส้ินระยะสัน้อ่ืนๆ สทุธิด้วยการจ่ายชําระคืนเงินกู้   

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจํานวน 26,875 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 เพิ่มขึน้ 7,814 ล้านบาท จาก 19,061 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 ซึง่

เป็นผลมาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 4,101 ล้านบาท การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น

สามญัของผู้ ถือหุ้นและพนกังาน (MINT-W4 และ ESOP โครงการ 5) จํานวน 3,602 ล้านบาท ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลง

คา่งบการเงิน จํานวน 592 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุจํานวน 586 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายเงินปัน

ผลจํานวน 1,185 ล้านบาท 

ในงวด 12 เดือนของปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 5,181 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 1,135 ล้านบาท 

เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้บริษัทมีกระแส  เงินสดจ่ายจากการลงทนุจํานวน 6,971 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจาก 1) การ

ลงทนุตามปกติของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และอ่ืนๆ จํานวน 3,745 ล้านบาท 2) การเข้าซือ้กิจการโรงแรมในประเทศเวียดนาม และ

กมัพูชา จํานวน 665 ล้านบาท 3) การลงทนุก่อสร้างห้องพกัของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั เพ่ือรองรับการขายสิทธิในการเข้าพกั

อาศยัของสมาชิก จํานวน 561 ล้านบาท 4) การลงทนุเพ่ือปรับปรุงและก่อสร้างตอ่เตมิโรงแรมอนนัตรา ลายนั ภูเก็ต โรงแรมอนนัตรา บ่อ

ผุด เกาะสมุย และโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ สมุย จํานวน 1,429 ล้านบาท และ 5) การลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายของกิจการ BreadTalk 

Group Limited จํานวน 342 ล้านบาท  

สําหรับกระแสเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวน 1,445 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากเงินสดรับสุทธิจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นและพนกังาน (MINT-W4 และ ESOP โครงการ 5) จํานวน 3,602 ล้านบาท 

สทุธิด้วยการจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ จํานวน 2,000 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจํานวน 1,185 ล้านบาท  

การวเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ  

บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 56.0 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 58.0 ในปีนี ้โดยมีสาเหตหุลกัมาจากอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีดีขึน้ของ

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิต และด้วยเหตผุลดงักล่าว พร้อมทัง้ความสามารถในการทํากําไรท่ีดีขึน้

ของธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ส่งผลให้อตัรากําไรสทุธิเพิ่มขึน้จากร้อยละ 9.8 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 11.1 ในปี 2556 

อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 19.1 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 17.9 ในปี 2556 จากการเพ่ิมขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้นจากการ

ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นและพนกังาน อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึน้จาก

ร้อยละ 7 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 7.4 ในปี 2556 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของกําไรสทุธิอย่างมีนยัสําคญั 
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ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียของบริษัทปรับตวัสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัจาก 27 วนัในปี 2555 เป็น 42 วนัในปีนี ้จากยอดลูกหนีจ้ากการขายแบบ

ผ่อนชําระท่ีเพิ่มขึน้ของโครงการ อนนัตรา เวเคชัน่ คลบั อตัราส่วนคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสูญต่อยอดลูกหนีก้ารค้าลดลงจากร้อยละ 6.4 ในปี 

2555 เป็นร้อยละ 5.9 ในปี 2556 สาเหตหุลกัมาจากการบริหารลกูหนีข้องธุรกิจโรงแรมท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ สินค้าคงเหลือของบริษัท

ส่วนใหญ่ประกอบด้วย วตัถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสําเร็จรูปของธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต 

ขณะท่ีธุรกิจโรงแรมมีสินค้าคงเหลือค่อนข้างน้อยเน่ืองจากลกัษณะของธุรกิจ อายุเฉล่ียของสินค้าคงเหลือลดลงจาก 50 วนัในปี 2555 

เป็น 49 วนั ในปีนี ้จากการบริหารสินค้าคงเหลือของธุรกิจร้านอาหารท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ อายุเฉล่ียของเจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้จาก 41 

วนัในปี 2555 เป็น 46 วนัในปีนี ้โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าของโรงงานนวศรีท่ีกลบัมาดําเนินการผลิตเต็มท่ีใน

ปี 2556 เม่ือเทียบกบัการดําเนินการผลิตเพียงคร่ึงปีในปี 2555 

อตัราส่วนสินทรัพย์หมนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียนลดลงจาก 1.2 เท่า ณ สิน้ปี 2555 เป็นร้อยละ 1.0 เท่า ณ สิน้ปี 2556 จากการเพิ่มขึน้

ของเงินกู้ ยืมท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ในขณะท่ีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามัญของผู้ ถือ

หุ้นและพนกังาน ส่งผลให้อตัราส่วนของหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงจาก 1.1 เท่า ณ สิน้ปี 2555 เป็น 0.7 

เท่า ณ สิน้ปี 2556 สําหรับอตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้เพิ่มขึน้จาก 5.2 เท่าในปี 2555 เป็น 6.7 เท่าในปีนี ้จากกระแส

เงินสดจากการดําเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

ความสามารถในการทาํกําไร  31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 58.04% 55.96% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 11.10% 9.83% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 17.86% 19.08% 

   

ความมีประสิทธิภาพ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  7.35% 6.95% 

อายเุฉล่ียของลกูหนีก้ารค้า (วนั) 42 27 

อายเุฉล่ียของสินค้าคงเหลือ (วนั) 49 50 

อายเุฉล่ียของเจ้าหนีก้ารค้า (วนั) 46 41 

ความสามารถในการดาํรงสภาพคล่อง 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

สินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียน (เทา่) 0.97 1.15 

   

ภาระหนีส้ินต่อทุน 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.86 1.27 

อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.74 1.07 

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เทา่)  6.70 5.24 

 

แนวโน้มในอนาคต 

แนวโน้มธุรกิจของปี 2557 ยังสดใส แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาทางการเมือง 

การชุมนุมทางการเมืองเพ่ือต่อต้านรัฐบาลในบางพืน้ท่ีของกรุงเทพฯ ส่งผลให้ความเช่ือมั่นและการใช้จ่ายท่ีไม่มีความจําเป็น 

(Discretionary Spending) ของผู้บริโภคปรับตวัลดลง และบริษัทยังพบกับปัญหาการยกเลิกการจองห้องพกัของโรงแรมในกรุงเทพฯ 

อย่างไรก็ดี รายได้จากโรงแรมในกรุงเทพฯ ของบริษัท มีสัดส่วนคิดเป็นเพียงร้อยละ 7 ของรายได้รวมของบริษัทเท่านัน้ และแม้ว่า 

สถานการณ์ในประเทศในช่วงสองสามเดือนแรกของปี 2557 ดูเหมือนไม่มั่นคงนัก แต่บริษัทเช่ือว่า ความมั่นใจของนกัท่องเท่ียวและ
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ผู้บริโภคจะฟืน้ตวัอย่างรวดเร็วภายหลงัจากท่ีสถานการณ์ทางการเมืองสงบลง ดงันัน้ ผลกระทบท่ีกล่าวในข้างต้นจะเป็นเพียงระยะสัน้

เท่านัน้ และแนวโน้มธุรกิจในช่วงท่ีเหลือของปี 2557 จะยงัคงปรับตวัดีขึน้ต่อไป จากนโยบายการกระจายความเส่ียงและกลยุทธ์ต่างๆ 

ของบริษัทตามแผนการดําเนินงานระยะยาว ดงัตอ่ไปนี ้

1) ขยายธุรกิจของแบรนด์ท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง ควบคูไ่ปกบัแบรนด์ตา่งชาตท่ีิมีผลประกอบการท่ีดี 

2) เพิ่มมลูคา่ของสินทรัพย์และพฒันาประสิทธภาพในการทํากําไรให้สงูสดุ 

3) ขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศผ่านการลงทนุและเข้าซือ้กิจการอ่ืนๆ 

บริษัทดําเนินกลยทุธ์ตา่งๆ เหล่านีผ้่านฐานธุรกิจในแตล่ะภมูิภาค (Business Hub) ซึง่กระจายตวัจากภูมิภาคออสเตรเลีย จนถึงแอฟริกา 

โดยฐานธุรกิจเหล่านี ้ต่างวางแผนดําเนินงานของตนเองให้สอดคล้องกบัภาวะในตลาดนัน้ๆ แต่ในขณะเดียวกนั จะทํางานร่วมกบัฐาน

อ่ืนๆ เพ่ือขยายกลุ่มธุรกิจ (Cluster) และพฒันาการประหยดัตอ่ขนาด (Economies of scale) 

• ประเทศไทย 

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีโรงแรม 21 แหง่ ร้านอาหาร 1,010 สาขา และมีจุดจําหน่ายสินค้าแฟชัน่และเคร่ืองสําอางอีก 276 สาขาใน

ประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยยงัคงเป็นหนึ่งในสถานท่ีน่าท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก การเพิ่มขึน้

ของนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตท่ีิเดนิทางมาประเทศไทย จะช่วยพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวในประเทศไทยในระยะยาว อีกทัง้ การ

ขยายตัวของกลุ่มคนชัน้กลางและชุมชนเมือง ก็เป็นส่วนสําคัญท่ีจะช่วยเพิ่มการบริโภคในประเทศ และช่วยส่งเสริมธุรกิจ

ร้านอาหารต่อไป โดยบริษัทมัน่ใจว่า จะสามารถผ่านพ้นความท้าทายต่างๆ ในประเทศไทย และยงัคงสร้างอตัราการเติบโตในปี 

2557 ได้ จากพืน้ฐานทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง แผนงานบริหารรายได้ท่ีมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์กระจายความเส่ียง ตลอดจนการ

ประหยดัตอ่ขนาด 

• ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไม่รวมประเทศไทย) 

บริษัทดําเนินธุรกิจโรงแรมจํานวน 8 แห่ง และร้านอาหารอีก 110 สาขาใน 6 ประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ไม่

รวมประเทศไทย) โดยคาดว่า ภูมิภาคดังกล่าวจะเติบโตในอัตราท่ีสูงกว่าการเติบโตของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ทัง้ในด้านการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจ การบริโภคของภาคเอกชน จํานวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติ และอตัราการขยายตวัของชุมชนเมือง โดยบริษัท

ได้มีการวางแผนล่วงหน้าเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี ้ทัง้จากการเข้าลงทุนในกิจการโรงแรมฮาร์เบอร์ วิว 

(ปัจจุบันเป็นโรงแรม อวานี ไฮฟง) ในประเทศเวียดนามตัง้แต่ปี 2541 จนถึงการเข้าซือ้กิจการรีสอร์ทบูติคในเมืองเสียมราฐ 

ประเทศกัมพูชา ช่ือ โรงแรมอนันตรา อังกอร์ นอกจากธุรกิจโรงแรมท่ีบริษัททัง้ลงทุนเองและรับจ้างบริหารแล้ว กลุ่มธุรกิจ

ร้านอาหารยงัวางกลยุทธ์ท่ีจะครองตลาดร้านอาหารประเภท Casual Dining ในประเทศกมัพูชา เวียดนาม ลาว ฟิลิปปินส์ และ

มาเลเซีย ผ่านการให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ และไทย เอ็กซ์เพรส และจากความสําเร็จใน

ตลาดตา่งๆ ดงักล่าว ส่งผลให้บริษัทวางแผนท่ีจะขยายธุรกิจร้านอาหารเพ่ิมเตมิไปยงัประเทศพม่า  

• ประเทศจีน 

ถงึแม้วา่ อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มจะชะลอตวัลง แต่จีนยงัคงเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพสูงสําหรับผู้ประกอบการ

ธุรกิจ ด้วยการคาดการณ์อตัราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) กว่าร้อยละ 7 ในปี 2557 

และประเทศจีนจะเพ่ิมมลูคา่ความต้องการของผู้บริโภคให้กบัเศรษฐกิจโลกเป็นสองเทา่ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ณ ปัจจุบนั 

บริษัทดําเนินธุรกิจโรงแรมจํานวน 2 แห่ง และร้านอาหารอีก 47 สาขาในประเทศจีน โดยริเวอร์ไซด์ และซิซเลอร์เป็นสองแบรนด์

หลกัท่ีได้พลิกธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนของบริษัทให้มีผลกําไร ในขณะท่ีโรงแรมอนนัตรา สิบสองปันนา ซึง่เป็นโรงแรมแห่ง

ล่าสุดท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร ได้รับรางวัลหลายๆ รางวัลตลอดปี 2556 โดยในอีกสองสามปีข้างหน้า บริษัทคาดว่าจะเปิด

ร้านอาหารท่ีลงทนุเองเพิ่มอีกกวา่ 20 สาขา และโรงแรมภายใต้สญัญารับจ้างบริหารเพิ่มอีก 8 แห่งทัว่ทัง้ประเทศจีน ตามแผนการ

ขยายธุรกิจท่ีวางไว้ในปัจจบุนั 
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• ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

ฐานธุรกิจของบริษัทในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อันประกอบไปด้วยโรงแรมจํานวน 45 แห่งและร้านอาหารอีก 338 

สาขา มีสดัส่วนท่ีสําคญัตอ่ธุรกิจทัง้หมดของบริษัท โดยในปี 2556 เดอะ คอฟฟ่ี คลบัรายงานการเติบโตของยอดร้านเฉล่ียต่อร้าน

เดมิ(Same-Store-Sales) อย่างต่อเน่ือง อีกทัง้ โรงแรมในกลุ่มโอ๊คส์มีรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืน (Revenue per Available Room 

– RevPar) อยู่ในระดบัคงท่ี สะท้อนให้เหน็ถงึอตุสาหกรรมการเดนิทางภายในประเทศของออสเตรเลียท่ียงัคงแข็งแกร่ง นอกจากนี ้

ในระหวา่งปี 2556 โอ๊คส์ได้ลงทนุในสญัญารับจ้างบริหาร (Management Letting Rights) และเข้าซือ้สินทรัพย์เพิ่มเตมิ ส่งผลให้

จํานวนห้องพกัภายใต้การบริหารของโอ๊คส์เพิ่มขึน้ถงึ 700 ห้อง โดยการลงทนุเพิ่มเตมิดงักล่าว เป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะเพิ่มอตัราการ

เตบิโตของรายได้และกําไร ตลอดจนพฒันาความสามารถในการทํากําไร และช่วยกระจายความเส่ียงของธุรกิจโอ๊คส์ได้ในอนาคต    

• ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดีย  

บริษัทยงัคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานธุรกิจในแถบมหาสมทุรอินเดียอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในประเทศ     มลัดีฟส์ ศรี

ลงักา และอินเดีย ซึ่งประกอบไปด้วยโรงแรมจํานวน 10 แห่งและร้านอาหารอีก 14 สาขา โดยในปี 2556 บริษัทได้ขยายธุรกิจ

เพิ่มเตมิในประเทศมลัดีฟส์ ผ่านการเข้าซือ้แบรนด์ เปอร์ อควมั และรีสอร์ท นียามา และยงัได้เปิดร้านอาหารอีกหลายสาขา โดย

ในสองสามปีข้างหน้า บริษัทวางแผนท่ีจะเปิดรีสอร์ทเพิ่มเติมอีก 5 แห่ง และร้านอาหารอีก 12 สาขาในประเทศมลัดีฟส์ ศรีลงักา 

และอินเดีย ตามแผนการขยายธุรกิจท่ีวางไว้ในปัจจบุนั 

• ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา 

บริษัทวางยทุธศาสตร์ในการขยายธุรกิจในประเทศแถบตะวนัออกกลางและแอฟริกา เพ่ือให้ได้เปรียบจากการเป็นผู้ เข้าสู่ตลาดราย

แรกๆ (First-mover advantage) ทัง้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านอาหาร เดอะ พิซซา่ คอมปะนีในประเทศซาอุดิ อาระเบีย กระทัง่

การลงทุนล่าสุดในโรงแรม อนันตรา บาซารูโต ประเทศโมซัมบิก ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีโรงแรมทัง้หมด 17 แห่งและ

ร้านอาหารอีก 25 สาขาในทัง้สองภูมิภาคท่ีบริษัทมัน่ใจว่า มีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี จากการลงทนุของภาครัฐอย่างต่อเน่ืองใน

ภูมิภาคตะวนัออกกลาง และความนิยมท่ีได้รับเพิ่มขึน้ในฐานะแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัของแอฟริกา โดยบริษัทวางแผนท่ีจะเปิด

ร้านอาหารเพิ่ม ร่วมกบัพนัธมิตรท้องถ่ินรายใหญ่ Al Nasser Holdings ในตะวนัออกกลาง ทัง้ยงัคงศกึษาหาโอกาสลงทนุเพ่ิมเติม

ในแอฟริกา เพ่ือรองรับการเตบิโตในทัง้สองตลาดนี ้

บริษัทมุ่งหมายให้ฐานธุรกิจในแต่ละภูมิภาคร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มไมเนอร์ทัง้หมด โดยอาศัยความทุ่มเทของพนักงาน  

ระบบปฏิบตักิารทัง้ส่วนหน้าและส่วนกลางท่ีมีประสิทธิผล ฐานธุรกิจท่ีใหญ่และกระจายตวั ตลอดจนความเช่ียวชาญของผู้บริหาร ซึง่เป็น

จดุแข็งและข้อได้เปรียบของบริษัท และเป็นรากฐานสําคญัท่ีทําให้บริษัทเตบิโตตอ่ไปได้ในอนาคต บริษัทยงัคงแผนท่ีจะเพิ่มกําไรสุทธิของ

บริษัทในอตัราเฉล่ียร้อยละ 15 – 20 ตอ่ปีใน 5 ปีข้างหน้า   
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว  ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองวา่ 

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ   

นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง

ครบถ้วนในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญั

ทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี  และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัท

ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2557  ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การกระทําท่ีมิ

ชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัท ได้รับรองความถูกต้องแล้ว 

บริษัทได้มอบหมายให้ นายสตีเฟ่น แอนดริว วอนนาวสกี ้และ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบั

เอกสารนี ้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายสตีเฟ่น แอนดริว วอนนาวสกี ้และ นางสาวไตรทิพย์ 

ศิวะกฤษณ์กลุ กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ช่ือ   ตําแหนง่    ลายมือช่ือ 

1. นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี               กรรมการ       

2. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ  

 

ผู้ รับมอบอํานาจ       

1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ  Corporate Chief Financial Officer  

2. นายสตีเฟ่น แอนดริว วอนนาวสกี ้           Chief Commercial Officer  

 

 



   

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2556 

 
ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค (แตง่ตัง้

เม่ือวนัที่ 1 กนัยายน 2521) 

- ประธานกรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร   

- อาย ุ64 ปี 

- เป็นบิดาของนายจอห์น สก๊อต ไฮ

เน็ค กรรมการบริษัท 

 

 

 

- ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชา

การจดัการ มหาวิทยาลยัโยนก ลําปาง 

- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนัไทย

กรรมการบริษัทไทย 

666,230,361 

คูส่มรส 

4,728 หุ้น 

ปัจจบุนั 

 

 

2540 - 2555 

2550 - 2553 

2531 - 2544 

2516 - 2523 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

-  กลุม่ บมจ.ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล  

- 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 (แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 

29 เมษายน 2541) 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอ 

- ประธานคณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน  

- กรรมการสรรหาและกํากบัดแูล

กิจการ 

- อาย ุ67 ปี 

- ไมมี่- 

 

 

 

 

- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of 

Puget Sound  

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัท 

และหลกัสตูรประธานกรรมการ สมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

83,627 ปัจจบุนั 

 

 

 

2529- 2535 

 

- กรรมการผู้จดัการ 

- กรรมการ  

- กรรมการ 

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

- ผู้จดัการใหญ่ 

- คณะกรรมการ  

 

-  บจก.  แปซิฟิค สยาม สตราทีจิค คอนซลัติง้   

-  บมจ.  ฟินนัซา่ 

-  บลจ. ฟินนัซา่ จํากดั 

- บริษัท กู๊ดเยียร์ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารเชส แมนแฮตตนั (สาขากรุงเทพฯ)  

- หอการค้าอเมริกนัในประเทศไทย 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

 



ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

3. คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม (แตง่ตัง้

เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2551) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ  

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กํากบัดแูลกิจการ 

- อาย ุ68 ปี 

- ไมมี่ 

- 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

บริษัทไทย 

 

- ปัจจบุนั  

 

 

 

 

 

 

 

2542-2550 

2552-2554 

 

2550-2553 

 

2549-2553 

 

- กรรมการอิสระและกรรมการกิจกรรม

เพ่ือสงัคมและกรรมการสรรหา

คา่ตอบแทนและบรรษัทภบิาล 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- เหรัญญิก 

- กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

- ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการผลตอบแทน 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

- กรรมการและประธานกรรมการ  

 ตรวจสอบ 

 

 

- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

- บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกนัชีวิต 

- บมจ. ไทยพาณิชย์ สามคัคีประกนัภยั  

- บจก. สยามพารากอน ดิเวลลอปเม้นท์  

- บจก.สยามพิวรรธน์ 

- สภากาชาดไทย 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

- บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

 

- บมจ. ปตท.  

 

- ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

4. นายพาท ีสารสิน (แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 2 

เมษายน 2555) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ  

- อาย ุ51 ปี 

- ไมมี่  

 

 

 

 

- ปริญญาโทสาขาสื่อสารมวลชนด้าน

ภาพยนตร์และวิดีโอ อเมริกนั ยนิูเวอร์ซิตี ้

กรุงวอชิงตนั ดีซี สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัคลาร์ก มล

รัฐแมสซาซเูซตส์ สหรัฐอเมริกา 

คูส่มรส 

3,000 หุ้น 

ปัจจบุนั 

2535-2547 

2534-2535. 

2532-2534 

2530-2532 

2526-2528 

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

- ผู้จดัการใหญ่ 

- กรรมการฝ่ายบริหาร 

- ครีเอทีฟและฝ่ายผลิตรายการ 

- ผู้จดัการฝ่ายการวจิยัค้นคว้า 

- บมจ. สายการบินนกแอร์ 

- บจก. เบสท์ แอดเวอร์ไทซ่ิง ประเทศไทย 

- บจก. มลัติมีเดีย ออร์บิท 

- บจก. สปา แอดเวอร์ไทซ่ิง  

- เครือข่ายโทรทศัน์เอ็นบีซี 

- บจก. ลินตสั 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

 



ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

5. นายอานิล ธาดาน่ี (แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 26 

มิถนุายน 2541) 

- กรรมการ 

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

- กรรมการสรรหาและกํากบัดแูล

กิจการ 

- อาย ุ67 ปี 

- ไมมี่ 

 

- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of 

California, Berkeley สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ University of 

Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา 

54,121,207 ปัจจบุนั - ผู้ก่อตัง้และประธานกรรมการ 

- ผู้ก่อตัง้และกรรมการ  

 

- กรรมการ  

- กรรมการ และสมาชิกของ 

คณะกรรมการการลงทนุ  

- สมาชิก 

- บจก.  ชิมโฟนี อินเวสเม้นท์ แมเนจเจอร์  

- บจก.  เอสไอเอชแอล (บริษัทจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรัพย์ลอนดอน) 

- บมจ.  โรงแรม ราชดําริ 

- มหาวิทยาลยัการบริหาร สิงค์โปร์ (Singapore  

Management University) 

- International Institute for Strategic Studies 

6. นายธีรพงศ์ จันศิริ (แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 26 

สิงหาคม 2556) 

- กรรมการ  

- อาย ุ48 ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัท 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ครัง้ที่ 10/2544 

 

- ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

บริษัทในเครือ 

- ที่ปรึกษา  

- กรรมการที่ปรึกษา  

- กรรมการอํานวยการ  

- กรรมการ  

- บริษัท ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

 

- สถาบนัวิจยัเพ่ือตลาดทนุ 

- มลูนิธิสถาบนัอนาคตไทยศกึษา 

- สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

- สภาวิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 

7. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี (แตง่ตัง้เม่ือ

วนัที ่29 เมษายน 2540) 

- กรรมการ  

- อาย ุ64 ปี 

- ไมมี่ 

- General Management Program, 

Ashridge Management College ประเทศ

องักฤษ 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนัไทย

กรรมการบริษัทไทย 

 

8,143,274 ปัจจบุนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

- กรรมการ 

 

 

- บมจ.  เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

- บริษัทในเครือ บมจ.  เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

 



ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

8. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากา

เรีย (แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน 

2551) 

- กรรมการ  

- อาย ุ48 ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศ

องักฤษ 

- ปริญญาตรี สาขา Computer Systems 

Analysis & Design ประเทศศรีลงักา 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) 2008 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 

 

 

 

 

2,797,196  

 

 

ปัจจบุนั 

2544 - 2547 

2543 – 2544 

- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     

- รองประธานฝ่ายเจ้าหน้าที่การเงิน  

- หวัหน้ากลุม่ผู้ตรวจสอบการเงิน 

 

 

- บริษัทในเครือ บมจ.ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล  

-  โรงแรม ออเร่ียนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือสําราญ 

- บมจ. อีซิ โซลชูัน่  

 

9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค (แตง่ตัง้เม่ือ

วนัที ่11 พฤศจิกายน 2556) 

- กรรมการ  

- อาย ุ42 ปี 

- บตุรนายวลิเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 

ประธานกรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร   

 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ Washington State University, 

WA,ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

Washington State University, Pullman, 

WA, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัท 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 

 

 

1,970,080 ปัจจบุนั 

 

 

 

2552-2556 

2550-2552 

 

- กรรมการบริหาร  

- กรรมการ 

- กรรมการและผู้บริหาร 

 

- รองประธาน  

- ผู้จดัการทัว่ไป  

 

- บริษัท เอสแอนด์พี ซินดีเคท จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

- บริษัท เอสแอลอาร์ที จํากดั 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

 



ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

10. นางสาวไตรทพิย์ ศิวะกฤษณ์กุล 

- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

สว่นกลาง (แตง่ตัง้ปี 2554) 

- อาย ุ47  ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนั

บณัฑิต บริหารธรุกิจศศินทร์ แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท. รุ่นที่ 9) 

- หลกัสตูร  Successful Formulation and 

Execution the Strategy รุ่นที่ 3/2009 

(SFE3), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

- หลกัสตูร TLCA Executive Development 

Program รุ่นที่ 2 (EDP 2), สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย 

- หลกัสตูร Corporate Secretary 

Development Program, สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย 

- หลกัสตูร DAP รุ่น 31/2005, สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 

319,555 2554 

2552-2554 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงิน 

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงาน

การเงิน  

 

- บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้  

- บมจ. ไออาร์พีซี  

11. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ 

- รองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์

(แตง่ตัง้ปี 2553) 

- อาย ุ42 ปี  

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขา Finance and 

International Business, University of 

Notre Dame, Indiana สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

33,133 2552-2553 - Senior Vice President-Division 

Head-Investor Relations; และ 

Division Head-Equity Investment 

Management 

- Investment Representative 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

- Morgan Stanley 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

 



ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

12. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล 

- รองประธานฝ่ายการเงิน (แตง่ตัง้ปี 

2555) 

- อาย ุ49 ปี  

- ไมมี่ 

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- หลกัสตูร TLCA Executive Development 

Program (EDP) รุ่นที่ 7, ปี 2554 ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทยและสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูร Chief Financial Officer 

Certification Program รุ่นที่ 10, ปี 2552 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

193,663 2536  - 2541 

2533  - 2536 

2531 - 2533 

- ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน 

- หวัหน้าแผนกบญัชี 

- หวัหน้าสว่นบญัชี 

- บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 

- บจก. อีริคสนั ไทยเนทเวอร์ค 

- บมจ. สยามสตีลกรุ๊ป 

13. นายวุน โฮว์ ชิน 

- รองประธานฝ่ายบริหารกลยทุธ์

(แตง่ตัง้ปี 2555) 

- อาย ุ39 ปี  

- ไมมี่ 

 

 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจManchester 

Business School, University of 

Manchester, UK 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Nanyang 

Technological University สิงคโปร์ 

24,006  - ประสบการณ์ทํางานด้าน IT การ

บริหารธรุกิจ การวางแผนกลยทุธ์ และที่

ปรึกษาด้านการวางแผนและการจดัการ

กวา่ 15 ปี 

 

14. นางสาวสรัญญา สุนทรส  

- เลขานกุารบริษัท (แตง่ตัง้ปี 2554) 

- อาย ุ41 ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Loyola University 

Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท (รุ่นที ่49/2556) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูรผู้ปฏบิตัิงานเลขานกุารบริษัท (รุ่นที ่

25/2555) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

6,423 2550-2554 - Assistant Vice President, Investor 

Relations, Corporate Planning 

Office 

 

- บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)  

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

 



 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) x // // // ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄   
บริษัท โกโก้ รีครีเอชัน่ จํากดั 

  ⁄       ⁄  
บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากดั 

  ⁄       ⁄  
บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั 

  ⁄         
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากดั ⁄  ⁄        ⁄ 
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์ จํากดั ⁄  ⁄         
บริษัท ซมูา่ กรุงเทพ จํากดั ⁄  ⁄         
บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จํากดั 

  ⁄         
บริษัท พนาราม จํากดั ⁄           
บริษัท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร์ จํากดั 

  ⁄       ⁄  
บริษัท แมริ่ม เทอเรซ รีซอร์ท จํากดั ⁄  ⁄         
บริษัท ไม้ขาว เวเคชัน่ วลิลา่ จํากดั 

  ⁄         
บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  จํากดั  

         ⁄  
บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากดั 

         ⁄  
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากดั 

  ⁄       ⁄  
บริษัท รอยลั การ์เด้น พลาซา่ จํากดั 

  ⁄         
บริษัท ราชดําริ เรสซิเด็นซ์ จํากดั ⁄  ⁄         
บริษัท ราชดําริ ลอดจ์จิง้ จํากดั 

  ⁄         
บริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากดั (มหาชน) ⁄  ⁄       ⁄  
บริษัท สมยุ บีช คลบั โอนเนอร์ จํากดั 

  ⁄       ⁄  
บริษัท สมยุ บีช เรสซิเด้นท์ จํากดั 

 ⁄ ⁄         
บริษัท สมยุ รีซอร์ท แอนด์ สปา จํากดั 

  ⁄         
บริษัท สมยุ วิลเลจ จํากดั 

  ⁄         
บริษัท หวัหิน รีซอร์ท จํากดั 

  ⁄         
บริษัท หวัหิน วลิเลจ จํากดั 

  ⁄         
บริษัท อาร์เอ็นเอส โฮลดิง้ จํากดั 

         ⁄  
บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั   

  ⁄         
บริษัท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จํากดั 

  ⁄       ⁄  
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากดั 

  ⁄         
Arabian Spas (Dubai) LLC ⁄  ⁄         
Eutopia Holdings Private Limited * ⁄  ⁄         
Harbour View Corporation* ⁄  ⁄         
Hoi An River Park Company Limited 

  ⁄         

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1 
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Indigo Bay Limited 
  ⁄         

Jada Resort and Spa (Private) Limited * ⁄  ⁄         
Kalutara Luxury Hotel (Private) Limited * ⁄  ⁄         
MHG Holding Limited ⁄  ⁄         
MSpa Enterprise Management 

  ⁄         
Mspa Ventures Limited ⁄  ⁄         
O Plus E Holdings Private Limited ⁄  ⁄         
Oaks Hotel & Resort Limited 

 ⁄ ⁄       ⁄  
PH Resorts (Private) Limited ⁄  ⁄         
RGE (HK) ⁄  ⁄         
Sanya Anantara Real Estate Limited 

  ⁄         
Tanzania Tourism and Hospitality Investments 

Limited*  
⁄  ⁄         

The Sothea (K.V.) Pte. Ltd. 
  ⁄         

Zanzibar Tourism and Hospitality Investments Limited*  ⁄  ⁄         
            
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  ⁄ ⁄  ⁄      ⁄  
บริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส์ จํากดั 

 ⁄          
บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากดั 

 ⁄          
บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) จํากดั 

 ⁄          
บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 ⁄  ⁄        
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากดั 

 ⁄          
บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากดั 

 ⁄          
บริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จํากดั 

 ⁄          
บริษัท สเวนเซน่ส์ (ไทย) จํากดั 

 ⁄          
บริษัท เอสแอลอาร์ที จํากดั 

 ⁄  ⁄        
Coffee Club Holdings Pty Ltd  ⁄ ⁄          
Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd  ⁄ ⁄          
Pecan Deluxe (Thailand) Co., Ltd 

   ⁄        
Sizzler (China) Limited  

 ⁄          
The Minor (Beijing) Restaurant Management Co. Ltd   ⁄ ⁄          
            
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ⁄   ⁄      ⁄  
บริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 

         ⁄  
บริษัท ไมเนอร์ คอนซลัแท็นส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 

         ⁄  
บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

         ⁄  
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บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จํากดั 
         ⁄  

บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จํากดั 
         ⁄  

บริษัท เอสมิโด แฟชัน่ส์ จํากดั 
         ⁄  

            
บริษัท จี ไฟว์ เจ็ท จํากดั ⁄           
บริษัท พลหูลวง จํากดั ⁄   ⁄        
บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากดั ⁄           
บริษัท เลเชอ่ร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั ⁄           
บริษัท ศรีพฒัน์ การ์เด้น จํากดั ⁄           
บริษัท หวัหิน คอนโดมิเนียม จํากดั ⁄   ⁄        
บริษัท เอ็มเจ็ท จํากดั ⁄           
บริษัท เอ็มเจ็ท แมนเทนแน้นซ์ จํากดั ⁄           
บริษัท เอ็มดีเจ็ท จํากดั ⁄           
บริษัท แอร์ชาร์เตอร์ไฟร์ท จํากดั ⁄           
Minor Aircraft Holding Limited 

         ⁄  
Phuket Vessel Holding Limited ⁄   ⁄        
 
X = ประธานกรรมการ 

/ = กรรมการ 

// = กรรมการบริหาร 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 3 

 



บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัท (compliance) 

ช่ือ   นายประวนิทร์ คโุรวาท 

ตําแหน่ง   ผู้ อํานวยการกลุ่มบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียง 

คณุวฒุิทางการศกึษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• หลกัสตูรบญัชีบณัฑติ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

• ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล หมายเลข 88413 สถาบนัผู้ตรวจสอบภายในสากล สหรัฐอเมริกา 

• ผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับอนญุาตสากล หมายเลข 1188419 สมาคมผู้ตรวจสอบและ

ควบคมุระบบสารสนเทศ สหรัฐอเมริกา 

• วฒุบิตัรสากลด้านการประเมินการบริหารความเส่ียง หมายเลข 10248 

• วฒุบิตัรสากลด้านการประเมินระบบการควบคมุภายในโดยธุรกิจ หมายเลข 6970 สถาบนัผู้ตรวจสอบ

ภายในสากล สหรัฐอเมริกา 

• ประกาศนียบตัรด้านการบริหารความเส่ียงสําหรับผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาฯ 

ประสบการณ์ทํางาน • หวัหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายใน ภาคพืน้เอเชียแปซฟิิค  กลุ่มบริษัทรอยลัดทัช์ เชลล์ 

• ผู้จดัการฝ่ายการตลาดสิทธิเคร่ืองหมายการค้าเชลล์ ภาคพืน้เอเชียแปซฟิิค กลุ่มบริษัทรอยลัดทัช์ เชลล์ 

• ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการลงทนุธุรกิจค้าปลีกผลิตภณัฑ์หล่อล่ืน ประเทศมาเลเซียและบรูไน 

บริษัท เชลล์มาเลเซีย เทรดดิง้ จํากดั 

• ผู้จดัการธุรกิจบริการยานยนต์ บริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทยจํากดั 

• กรรมการชมรมบริหารความเส่ียง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

การฝึกอบรม  • หลกัสตูรการตรวจสอบภายในขัน้สูง IMD Business School ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

• หลกัสตูรการตรวจสอบภายในธุรกิจ ศนูย์ฝึกอบรมกลุ่มบริษัทรอยลัดทัช์ เชลล์ ประเทศองักฤษ 

• หลกัสตูรคณะกรรมการตรวจสอบขัน้สงู รุ่นท่ี 14 สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รุ่นท่ี 2 สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูรคณะกรรมการบริษัทไทย DAP107 สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูรการพฒันาผู้บริหาร (EDP) รุ่นท่ี 10 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

 



เอกสารแนบ 4 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2556 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น โดย

มีประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนกลาง ผู้ อํานวยการกลุ่มบริษัทฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียง เป็นสมาชิกในฐานะ

เลขานกุารและผู้ประสานงาน 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัหิน้าท่ีในการสอบทานข้อมลูตา่งๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต พร้อมกนันี ้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบพยายามส่งเสริมและผลกัดนัให้บริษัทมีการปฏิบตัติามข้อพึงปฏิบตัท่ีิดีของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้บริษัทมีการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนให้การแนะนําในเร่ืองการบริหารความเส่ียง ระบบควบคมุภายในท่ีดีตอ่ผู้บริหาร รวมทัง้ได้พดูคยุถงึ

กิจกรรมอ่ืนๆ ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบักฎระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกบัฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท

เพ่ือทบทวนและประเมินผลเก่ียวกบันโยบายและหลกัการทางบญัชี แนวทางการปฏบิตัท่ีิเก่ียวข้องกบัการบญัชีและการเงิน การ

ควบคมุภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ทบทวนและรับรองข้อมลูรายงานทางการเงิน

สําหรับทกุๆ สิน้ไตรมาสของปี รวมถงึทําการประเมินผลและนําเสนอข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าท่ีในการทําให้มัน่ใจได้วา่ข้อบกพร่องด้านการควบคมุภายในต่างๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกนัอย่างมีประสิทธิภาพและ

ภายในเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้อนมุตัินโยบายการทํารายการและการ

รายงานรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีประเมินความเส่ียงทางธุรกิจและข้อบกพร่องในการควบคมุภายในของบริษัท โดย

ตรวจสอบกระบวนการทางบญัชีและการปฏิบตังิานของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างเป็นระบบ รายงานผลการตรวจสอบภายในได้

ถกูนําเสนอแก่ผู้บริหารของธุรกิจนัน้ๆ เพ่ือกําหนดแผนงานและการดําเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยได้มีการรายงานตอ่ผู้บริหาร

ระดบัสงูและคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 

ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัทําหน้าท่ีเป็นผู้ อํานวยความสะดวกและเป็นผู้ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการปรับปรุงการ

บริหารความเส่ียงของทัง้กลุ่มบริษัทผ่านทางกระบวนการการตรวจสอบภายใน การตดิตามผลภายหลงัจากการตรวจสอบภายใน 

และการดําเนินการประเมินและบริหารความเส่ียงอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัทํางานร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรบคุคล

เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่โปรแกรมการพฒันาพนกังานซึง่รวมถงึวฒันธรรมองค์กรและการฝึกอบรมด้านการบริหารความเส่ียงเป็นไป

ตามมาตรฐาน ข้อกําหนด และหลกัการประพฤตปิฏิบตัขิองบริษัท 

 

การปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปีท่ีผ่านมา 

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีต่างๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. อนมุตังิบการเงินรายไตรมาส สอบทานงบการเงินประจําปี ทําการประเมินและให้คําแนะนํากบัคณะกรรมการบริษัท 

2. ทบทวนผลการดําเนินงานในโครงการใหม่ๆ โดยให้ความสําคญักบับริษัทลกูในต่างประเทศ 

3. พิจารณาและประเมินความเส่ียงของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท 

4. รับทราบนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัท รวมทัง้ความเหมาะสมของแผนและกิจกรรมการดําเนินการลด

ความเส่ียงของกลุ่มบริษัทและธุรกิจตา่งๆ 

5. ทบทวนแผนการลงทนุและช่วยกําหนดหลกัเกณฑ์การประเมินความเส่ียงสําหรับการลงทนุในอนาคต 
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6. เพิ่มการกํากบัดแูลธุรกิจใหม่ทัง้ในและตา่งประเทศ โดยขยายขอบเขตและบทบาทของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลมุ

ทกุธุรกิจเหล่านัน้ เช่น ธุรกิจโรงแรมโอ๊คส์ในออสเตรเลีย, ธุรกิจอาหาร เดอะ คอฟฟ่ี คลบั และริบส์ แอนด์ รัมส์ ในประเทศ

ออสเตรเลีย, ธุรกิจอาหารในประเทศสิงคโปร์, ธุรกิจโรงแรมร่วมทนุเอเลวาน่าในแอฟริกา และธุรกิจอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั 

7. ตดิตามการบริหารความเส่ียงของธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมทัง้ในและตา่งประเทศ 

8. พิจารณาโครงสร้างภาษีในปัจจบุนัทัง้ในและตา่งประเทศ รวมทัง้มีส่วนร่วมในการพิจารณาการวางแผนภาษีอากรของทัง้

กลุ่มบริษัท 

9. พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของการทําประกนัภยัตอ่ความเส่ียงของทรัพย์สินทัง้หมดของบริษัทในประเทศไทย

และตา่งประเทศ 

10. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ รับรองรายงานการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีประเดน็สําคญัจะมีการหารือ

กนัในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 

ทัง้นี ้จากการปฏิบัตหิน้าท่ีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้

1. รายงานทางการเงินในปี 2556 มีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกนัและรักษาเป็นอย่างดี การบนัทกึรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถกู

ใช้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

3. บริษัทได้ปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง 

4. ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึง่ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ได้ปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเหมาะสม 

5. รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2556 มีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

6. ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมลูรายงานทาง

การเงินของกลุ่มบริษัทซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต รวมทัง้พิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและ

การดําเนินการแก้ไขปรับปรุงของทัง้กลุ่มบริษัท 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม / จํานวนครัง้ท่ี

ประชุม 

1. นายเคนเนธ ลี ไวท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 

2. คณุหญิงชฎา วฒันศริิ

ธรรม 

กรรมการตรวจสอบ  4/4 

3. นายพาที สารสิน กรรมการตรวจสอบ 2/4 

 

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แตง่ตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีขึน้อยู่กบัการ

อนมุตัขิองผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปีท่ีจะมีขึน้ในวนัท่ี 2 เมษายน 2557 
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