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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 2557 เป็นอีกปีหนึง่ท่ีบริษัทสามารถแสดงให้เห็นถงึความแข็งแกร่งของผลประกอบการของบริษัท ทา่มกลาง

สถานการณ์ท่ีท้าทายมากมายในประเทศไทย ทัง้ความไม่แน่นอนทางการเมืองซึง่ส่งผลให้จํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางเข้ามาใน

ประเทศลดลง และการชะลอตวัของการบริโภคภายในประเทศ ทัง้นี ้ ด้วยแผนกลยุทธ์การขยายธุรกิจและการกระจายธุรกิจของ

บริษัทในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองและพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความท้าทายตา่งๆ ได้ จากการ

หาโอกาสท่ีดีในธุรกิจทัง้ในตลาดท่ีมีอยู่เดมิและตลาดใหม่ๆ เช่น หลงัจากเข้าร่วมทนุกบับริษัท Rani Investment เพ่ือลงทนุใน

โรงแรมอนนัตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์ ประเทศโมซมับกิในปี 2556  บริษัทยงัคงหาโอกาสร่วมลงทนุกบั Rani Investment อย่าง

ตอ่เน่ืองในระหว่างปี 2557  โดยบริษัทได้เข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25 ในโรงแรมสามแหง่ ซึง่ตัง้อยู่แนวชายฝ่ังทางตอนเหนือของ

ประเทศโมซมับกิ และเข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49 ในโรงแรมและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในกรุงมาปโูต ซึง่เป็นเมืองหลวง 

และในเวลาตอ่มา บริษัทได้ประกาศเป็นพนัธมิตรทางกลยทุธ์กบับริษัท Sun International  ในการเป็นเจ้าของและบริหารโรงแรม

เพิ่มอีกหกแหง่ในประเทศบอตสวานา เลโซโท นามิเบีย  และแซมเบีย นอกจากนี ้ในเดือนธนัวาคม ปี 2557 บริษัทเข้ารับจ้างบริหาร

โรงแรมเพ่ิมอีกหนึง่โรง ช่ือ โรงแรมเอสเก้อ ซาล ู แซนซบิาร์ ในประเทศแทนซาเนีย จากการเข้าซือ้กิจการและรับจ้างบริหารโรงแรม

ทัง้หมดในปี 2557 ส่งผลให้บริษัทมีโรงแรมทัง้สิน้ 20 แหง่ ในทวีปแอฟริกา ณ สิน้ปี 2557 ในขณะเดียวกนั ธุรกิจร้านอาหารได้เร่ิม

เข้าไปทําธุรกิจในประเทศพม่าผ่านการให้สิทธ์ิแฟรนไชส์ โดยเปิดร้านอาหารเดอะ พิซซา่ คอมปะนี สองสาขาแรก และร้านไอศกรีม 

สเวนเซ่นส์สามสาขาแรก รวมถงึการให้สิทธ์ิแฟรนไชส์ในร้านอาหารเดอะ คอฟฟ่ี คลบั สาขาแรกในบาหลีและประเทศมาเลเซียอีก

ด้วย เป็นต้น 

ทัง้นี ้ บริษัทได้มีการขยายธุรกิจ ทัง้ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจดัจําหน่ายและผลิตสินค้า โดยมีรายละเอียดท่ี

สําคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

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
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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 

- 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 

- ต่อสญัญาเช่าท่ีดินของโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ โฮเทล แอนด์ สปา เพิ่มอีก 30 ปี (โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ 

กรุงเทพฯ ได้เปล่ียนช่ือเป็น อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ โฮเทล แอนด์ สปา เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2558)  

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 

สว่นที่ 1 หน้า 2 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

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 

- เสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจํานวน 1,500 ล้านบาท อาย ุ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                         
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

- 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

ขยายการลงทนุในโรงแรมในทวีปแอฟริกาผา่นบริษัทร่วมทนุนีต้อ่ไปในอนาคต                 

- 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 และเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกตา่งๆ 

- เปิดร้าน EDC ท่ีศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์ 

ธนัวาคม - เปิดตวัแบรนด์ใหม่ “Penang Street” ในเครือไทยเอก็ซ์เพรสในประเทศสิงคโปร์          
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

- 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 

ปี 2557 

มกราคม - เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา ภเูก็ต ลายนัอย่างไม่เป็นทางการ โดยโรงแรมอนนัตรา ภเูก็ต ลายนัมีห้องพกั

เพ่ือให้บริการจํานวน 77 ห้อง และเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์อนนัตราท่ีบริษัทลงทนุเองแหง่ท่ีสองในภเูก็ต  

- เปิดร้านต้นแบบเพโดรท่ีศนูย์การค้าสยามพารากอน 

กมุภาพนัธ์ - เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา เอ๋อเหมย มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 150 ห้อง ตัง้อยู่ในเมืองเอ๋อเหมยซาน  

เป็นโรงแรมภายใต้สญัญารับจ้างบริหารแหง่ท่ีสามในประเทศจีน  

มีนาคม - เข้าดําเนินกิจการในประเทศพม่า โดยการเปิดตวัร้านแฟรนไชส์ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และสเวนเซ่นส์ 

- เปิดให้บริการ Oaks Pinnacle  ซึง่มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 39 ห้อง ในเมืองเมลเบร์ิน ภายใต้สญัญาการ

เข้าบริหารจดัการห้องชุด (Management Letting Rights) 

- ประสบความสําเร็จในการออกหุ้นกู้อาย ุ5 ปี มลูคา่รวม 4,500 ล้านบาท  

เมษายน - เพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจในประเทศโมซมับกิ ผ่านการร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 25 ในโรงแรมอนนัตรา เมด์

จมุเบ (12 ห้อง) อนนัตรา มาเตโม (23 ห้อง) และอวานี เพมบา (184 ห้อง)  

พฤษภาคม - เปิดให้บริการ Oaks WRAP  ซึง่มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 120 ห้อง ในเมืองเมลเบร์ิน ภายใต้สญัญาการเข้า

บริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights) 

มิถนุายน - เปิดตวัร้านอาหารเดอะ คอฟฟ่ี คลบัแหง่แรกในประเทศมาเลเซีย 

- เข้าลงทนุร้อยละ 70 ในธุรกิจสเวนเซน่ส์ ในประเทศอินเดีย ซึง่เป็นผลให้เปล่ียนสถานะจากร้านแฟรนไชส์เป็นร้าน

ท่ีบริษัทเข้าลงทนุเองในสดัส่วนร้อยละ 70 ในขณะท่ีบริษัท Devyani International ซึง่เดมิเป็นผู้ ได้รับสิทธ์ิแฟรน

ไชส์ร้านสเวนเซ่นส์ ยงัคงถือหุ้นส่วนท่ีเหลือร้อยละ 30 

- เข้าลงทนุเพ่ิมในบริษัท Serendib Hotels PLC ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศศรี

ลงักา จากสดัส่วนร้อยละ 19.8 เป็นร้อยละ 22.7 ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงประเภทเงินลงทนุในงบแสดงฐานะ

การเงินจาก “เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย” เป็น “เงินลงทนุในบริษัทร่วม”  

กรกฎาคม - เปิดตวัแบรนด์ร้านอาหารใหม ่“SIFU Hong Kong Master Ribs” และ “Basil by Thai Express” ภายใต้ไมเนอร์ 

ฟู้ ด กรุ๊ป สิงค์โปร์ 

- เปิดสถาบนัสอนการทําอาหาร Thai Cuisine Academy ร่วมกบับริษัท เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) 

- เข้าลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 49 ในโครงการโรงแรมและธรุกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม ซึง่ประกอบด้วย

โรงแรม เดอะ เรดสินับล ูโครงการอาคารท่ีพกัอาศยัและอาคารสํานกังานในกรุงมาปโูต เมืองหลวงของประเทศ

โมซมับกิ 

- เพิ่มห้องพกัจํานวน 13 หลงัท่ีภเูก็ต เพ่ือรองรับสมาชิกภายใต้โครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั  
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สิงหาคม - เข้าร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 กบั Breadtalk Group ในสิงคโปร์ เพ่ือดําเนินธุรกิจร้านเบเกอร์ร่ี ภายใต้     

แบรนด์ เบร็ดทอล์ค ในประเทศไทย 

- เข้าร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั Sun International ในการเป็นเจ้าของและบริหารหกโรงแรม ในประเทศบอต

สวานา เลโซโท นามิเบีย  และแซมเบีย  

กนัยายน - เข้าซือ้กิจการกลุ่มบริษัท VGC Food Group ในสดัส่วนร้อยละ 70 โดยกลุ่มธุรกิจออสเตรเลีย ซึง่ VGC Food 

Group รวมถงึกิจการคัว่เมล็ดกาแฟภายใต้แบรนด์ Veneziano และแบรนด์ร้านอาหาร The Groove Train และ 

Coffee Hit ในประเทศออสเตรเลีย  

- เปิดตวัร้านอาหารเดอะ คอฟฟ่ี คลบัแหง่แรกในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  

- เปิดให้บริการ Oaks Rivermarque  ซึง่มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 70 ห้อง ในเมืองแมคเคย์ ภายใต้สญัญา

การเข้าบริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights) 

- MINT ได้ถกูเข้าช่ือในกลุ่มดชันีความยัง่ยืน Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ใน

อตุสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท และเรือสําราญ 

ตลุาคม - เข้าร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 กบับริษัท แนเชอรัล พาร์ค จํากดั (มหาชน)  เพ่ือพฒันาโครงการ

คอนโดมิเนียมกึง่รีสอร์ทระดบับนขนาด 44 ห้อง ซึง่ตัง้อยู่ในใจกลางเมืองเชียงใหม่ ช่ือ อนนัตรา เชียงใหม่ 

เซอร์วสิ สวีท โดยโครงการดงักล่าวคาดวา่จะเสร็จสมบรูณ์ในปี 2559  

พฤศจิกายน - จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ MINT-W5 ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม ในอตัราส่วน 20 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญั

แสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั ในราคาหุ้นละ 40 บาท 

ธนัวาคม - เข้าบริหารโรงแรมในเมืองแซนซบิาร์ ประเทศแทนซาเนีย ซึง่จะเปล่ียนเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์ เปอร์ อควมั 

ภายในสิน้ปี 2558  

- เปิดตวัร้านอาหารเดอะ คอฟฟ่ี คลบัแหง่แรกในเมืองอาบดูาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

- เข้าลงทนุในเงินกู้แปลงสภาพของ บริษัท GRAB Food จํากดั ซึง่เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจร้านอาหารไทย จํานวน 2 

สาขาในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

 

 1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

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

ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้าแฟชัน่ บริษัทเป็นผู้ นําในธุรกิจร้านอาหาร ซึง่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุแหง่

หนึง่ในเอเชีย โดยมีร้านอาหารกวา่ 1,700 สาขา ใน 21 ประเทศ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซน่ส์, ซซิซ์

เลอร์, แดร่ีควีน, เบอร์เกอร์ คงิ, ไทยเอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟ่ี คลบั, ริบส์ แอนด์ รัมส์, เบร็ดทอล์ค และริเวอร์ไซด์ อีกทัง้ยงัเป็นผู้ นํา

ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมทัง้ในรูปแบบเป็นเจ้าของเอง บริหารจดัการ และร่วมลงทนุ โดยมีโรงแรมและเซอร์วสิ สวีท ทัง้สิน้ 119 

โรงแรม ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส์, เปอร์ อควมั, เอเลวาน่า, โฟร์ซีซัน่ส์, เซน็ต์ รีจิส, แมริออท, เรดสินั บล ู

และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ในประเทศไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มลัดีฟส์ เวียดนาม แทนซาเนีย เคนยา 

ตะวนัออกกลาง ศรีลงักา จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย กมัพชูา แซมเบีย บอตสวานา นามิเบีย เลโซโท และโมซมับกิ อีกทัง้บริษัท

ประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม (Mixed-Use Business) ซึง่ประกอบด้วยธรุกิจขายอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่รวมถงึ

โครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย และโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลาอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั ธุรกิจให้เช่าศนูย์การค้าและ

อสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจบนัเทงิ นอกจากนี ้ บริษัทยงัเป็นผู้ นําด้านการจดัจําหน่ายสินค้าแฟชัน่จากต่างประเทศ ทัง้เสือ้ผ้าแฟชัน่

และเคร่ืองสําอาง โดยเคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทเป็นผู้จดัจําหน่ายในปัจจบุนั ได้แก่ แก๊ป, เอสปรี, บอสสิน่ี, ชาร์ลส์ แอนด์ คีธ, เพ
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

โดร, เรดเอิร์ธ, ทม่ีู, สวลิลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคลิส์ และอีทีแอล เลิร์นน่ิง รวมถงึมายเซลส์ซึง่เป็นการขายตรงผ่านเวบ็ไซต์ และบริษัทมีธุรกิจ

รับจ้างผลิตสินค้า ซึง่ผลิตสินค้าอปุโภคบริโภคตามสญัญาวา่จ้างผลิต โดยมีโรงงานเป็นของตวัเอง 

 

 

 

แผนภาพแสดงการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษัท มีดงันี ้
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลกั ได้แก่ รายได้จากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจดัจําหน่ายและผลิตสินค้า และรายได้อ่ืนๆ ดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มธุรกิจ ดาํเนินการโดย 
2555 2556 2557 

รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ 

ธุรกิจโรงแรมและ

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจโรงแรม 1 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย บริษัทร่วม

ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและ

อ่ืนๆ 

15,749.73 48.39 16,766.60 46.05 17,513.31 44.95 

ธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 2 

บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) และบริษัท

ย่อย บริษัทร่วมในกลุ่ม

ธุรกิจอาหาร 

12,266.22  37.69 14,309.27 39.30 15,874.21 40.74 

ธุรกิจจัดจาํหน่าย

และผลิตสินค้า 

บริษัท ไมเนอร์ คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย บริษัทร่วม

ในกลุ่มธุรกิจจดัจําหน่าย

และรับจ้างผลิต 

 3,294.21  10.12 3,592.86 9.87 3,601.44 9.24 

รายได้อ่ืน3   1,237.05 3.80 1,737.61 4.77 1,975.10 5.07 

รวมรายได้  32,547.21 100.00 36,406.34 100.00 38,964.06 100.00 

หมายเหต ุ  1.  รายได้จากธุรกิจโรงแรม รวมรายได้จากการบริหารจดัการ รายได้จากธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย์ การให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

และธุรกิจบนัเทิง ดงันี ้

กลุ่มธุรกิจ  
2555 2556 2557 

รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ 

ธุรกิจโรงแรม 12.260.71 37.67 12,878.26 35.37 14,208.56 36.46 

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 2,898.52  8.79 3,319.88 9.12 2,750.49 7.06 

ธุรกิจให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ 

440.14  1.33 407.59 1.12 407.72 1.05 

ธุรกิจบันเทงิ  150.36  0.46 160.88 0.44 146.54 0.38 

รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม 15,749.73 47.74 16,766.61 46.05 17,513.31 44.95 

  

 2. รายได้จากธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มรวมรายได้จากการให้สทิธิแฟรนไชส์ 

 3. รายได้อ่ืน ประกอบด้วยเงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน และดอกเบีย้รับ 

 

 

 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

2.1 ธุรกิจโรงแรมและธุรกจิท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจโรงแรม 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ธุรกิจโรงแรม) 

จากการขยายการลงทนุอย่างตอ่เน่ืองของบริษัท ปัจจบุนับริษัทมีจํานวนห้องพกัของโรงแรมทัง้สิน้ 14,721 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  

5)  อนนัตรา บอ่ผดุ เกาะสมยุ รีสอร์ท แอนด์ สปา (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 คฮิาวาห์ วลิล่าส์ 

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 

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) โอ๊คส์ แกรนด์ แกลดสโตน โฮเทล (ในกลุ่มโอ๊คส์) 

20)  อวานี กาโบโรเน โฮเทล 

21)  อวานี วนิด์ฮกุ โฮเทล แอนด์ คาสิโน  

22)  อนนัตรา เมด์จมุเบ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

23) อนนัตรา มาเตโม ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

24)  อวานี เพมบา บีช โฮเทล แอนด์ สปา 

25) อวานี วคิตอเรีย ฟอลส์ รีสอร์ท 

26)  อวานี เลโซโท โฮเทล แอนด์ สปา 

27) อวานี มาเซรู โฮเทล 

28)  รอยลั ลิฟวิง่สโตน รีสอร์ท 

โรงแรมท่ีบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นแตไ่ม่ได้เข้าไปบริหาร ได้แก่  

29) เจดบับลิว แมริออท ภเูก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา  

30)  โฟร์ ซีซัน่ส์ เชียงใหม่  

31)  อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ โฮเทล แอนด์ สปา  

32)  โฟร์ ซีซัน่ส์ เตน็ท์แคมป์ 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

33)  โฟร์ซีซัน่ส์ รีสอร์ท เกาะสมยุ 

34)  เดอะ เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพฯ 

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

36)  กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริกา จํานวน 7 แหง่ 

โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร ได้แก่   

37) อนนัตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตรัง 

38) อนนัตรา บ้านราชประสงค์ เซอร์วสิ สวีท กรุงเทพฯ 

39) อนนัตรา ลาวาณา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมยุ 

40) อนนัตรา กรุงเทพฯ สาทร 

41) อนนัตรา รัสนนัดา เกาะพงนั วลิล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา 

42) อนนัตรา มยุเน รีสอร์ท แอนด์ สปา  

43) อนนัตรา เซมินยคั บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา  

44) อนนัตรา บาหลี อลูวูาต ูรีสอร์ท แอนด์ สปา  

45) อนนัตรา ซานย่า รีสอร์ท แอนด์ สปา  

46) อนนัตรา สิบสองปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา 

47) อนนัตรา เอ๋อเหมย รีสอร์ท แอนด์ สปา 

48) อนนัตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

49) อนนัตรา ดไูบ เดอะ ปาล์ม รีสอร์ท แอนด์ สปา 

50) อนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ยามม์ วลิล่า รีสอร์ท 

51) อนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ซาเฮล วลิล่า รีสอร์ท 

52) อีสเทริน์ แมนโกรฟส์ โฮเทล แอนด์ สปา บาย อนนัตรา 

53) เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา บาย อนนัตรา  

54) คสัร์ อลั ซาราป เดสเสิร์ท รีสอร์ท บาย อนนัตรา  

55) อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ 

56) อวานี เซปัง โกลด์โคส รีสอร์ท  

57) ฮวูาเฟน ฟชิู โดย เปอร์ อควมั 

58) เดสเสิร์ท ปาล์ม โดย เปอร์ อควมั 

59) เซเรนกิต ิไพโอเนียร์ แคมป์  

60) โอ๊คส์ ลิวา เอ็คเซคคิวทีฟ สวีท 

61) โอ๊คส์ กรุงเทพฯ สาทร 

 

ธุรกิจบริหารเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ 

62)  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   
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

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 รีสอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ 

และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัทมีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 407 ห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและ

ลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

 

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 ้
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

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   

5) อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา 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 
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ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั

สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

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 

- 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 

สว่นที่ 1 หน้า 13 

 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

- จดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท์ เป็นต้น 

- ทอ่งเท่ียวและชอปปิง้ในเมืองหลวงท่ีเกาะ Male  

-  มีเรือไว้คอยบริการลกูค้าท่ีมีความประสงค์จะไปทานอาหารท่ีห้องอาหารไทยหรือห้องอาหารระหว่างเกาะ เช่น แขกท่ีพกัอยู่ท่ี

โรงแรมอนนัตรา เวลิ มลัดีฟส์ ต้องการไปทานอาหารท่ีห้องอาหารท่ีโรงแรม อนนัตรา ดกิ ูมลัดีฟส์ 

9)  อนันตรา คิฮาวาห์ วลิล่าส์ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการ 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 

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 รีสอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 39 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 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  

สว่นที่ 1 หน้า 14 

 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Clube Naval, 

Golfniho และ Beach Deck 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ, จดัเลีย้ง และ สปา 

13)  อนันตรา ฮอยอัน รีสอร์ท มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 94 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมี ภตัตาคารอาหาร 4 ห้องอาหาร ได้แก่ Lantern, 

Reverside Café, Heritage Bar และ Reflection 

14)  อวานี กวีเญิน รีสอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 63 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Dine, Sip และ 

Lounge  

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ ซึง่สามารถบรรจผุู้ ร่วมประชมุได้ถงึ 60 คน และบริการสปา 

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

บริษัทลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 30.39) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มี

ลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 122 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้ง

เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป ดงันี ้

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 บริการ Limousine บริการจดัทวัร์นอกสถานท่ี 

บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท์ เป็นต้น 

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

คานิ ลงักา บริหารงานโดย บริษัท เซเรนดบิโฮเทล็ มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศศรีลงักา ซึง่บริษัทได้เข้าลงทนุในสดัส่วน

ร้อยละ 80 ตัง้แตปี่ 2553 

สว่นที่ 1 หน้า 15 

 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

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 

- 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 ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 7 ห้องอาหาร ได้แก่ Edge, Tribal, 

Epicure, Subsix, Fahrenheit, Dune และ The Deli 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

 โรงแรมให้บริการสปา  

19) โอ๊คส์ แกรนด์ แกลดสโตน โฮเทล (ในกลุ่มโอ๊คส์) มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนกัธุรกิจ และนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 144 ห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

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

การใหบ้ริการอื่นๆ 

 โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง  

สว่นที่ 1 หน้า 16 

 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

20)  อวานี กาโบโรเน โฮเทล มุ่งแน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 196 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 6 ห้องอาหาร ได้แก่ Casino Bar Casino Bar, 

Conservatory and Pool Terrace, Mahogany’s, Savuti Grill, Mahogany’s Cocktail Bar และ Pool Bar 

การให้บริการคาสิโน 

โรงแรมให้บริการ คาสิโน โดยมี 150 เคร่ือง slot machienes, 10 โต๊ะ คาสิโน 

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป 

21)  อวานี วนิด์ฮุก โฮเทล แอนด์ คาสิโน มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 173 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 4 ห้องอาหาร ได้แก่ Dunes Restaurant, Oasis 

Bar Lounge และ Casino Bar 

การให้บริการคาสิโน 

โรงแรมให้บริการคาสิโน โดยมี 137 เคร่ือง slot machienes, 10 โต๊ะ คาสิโน 

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป 

22)  อนันตรา เมด์จุมเบ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 12 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 1 ห้องอาหาร ได้แก่ Bahari 

23) อนันตรา มาเตโม ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 23 ห้อง  

24) อวานี เพมบา บีช โฮเทล แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 184 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Quirimbas, Clube Naval 

และ The Niassa Bar 
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25) อวานี วคิตอเรีย ฟอลส์ รีสอร์ท มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 212 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 6 ห้องอาหาร ได้แก่ Crocodile Café, The 

Boma, The Pool Bar, Kingfisher Braai (Barbeque) Site, The Pool Grill และ Zambezi Sun –Theatre of Food 

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป 

26)  อวานี เลโซโท โฮเทล แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนกัท่องเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 158 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 5 ห้องอาหาร ได้แก่ Café Nala Restaurant, 

Ying Tao Grill, Leifo Lounge ‘Fireplace Lounge, Ho Tsomo Bar - ‘The Hunting Man’s Bar และ Letamong Pool Bar 
การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป 

27) อวานี มาเซรู โฮเทล มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 105 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 4 ห้องอาหาร ได้แก่ Mohokare Restaurant,  

Mohokare Lounge, Katse Terrace และ Mohope Bar  

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป 

28)  รอยัล ลิฟวิ่งสโตน รีสอร์ท มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 173 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 4 ห้องอาหาร ได้แก่ The Bar, The Dining 

Room, The Lounge และ The Royal Livingstone Express 

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป 

29)  เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และ

กลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 265 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 
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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   

30)  โฟร์ ซีซ่ันส์ เชียงใหม่ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท 

มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

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   

31)  อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โฮเทล แอนด์ สปา (เดมิช่ือ โฟร์ ซีซ่ันส์ กรุงเทพฯ) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้า

ประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท 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 
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ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา 

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

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 
หมายเหต:ุ โรงแรม โฟร์ ซีซัน่ส์ กรุงเทพฯ ได้เปลี่ยนช่ือเป็น อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ โฮเทล แอนด์ สปา ตัง้แตว่นัที่ 1 มีนาคม 2558) 

32) โฟร์ ซีซ่ันส์ เตน็ท์แคมป์ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการ

ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 15 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Nong Yao 36 

Burma Bar 20 

Wine Cellar 6 

33)  โฟร์ ซีซ่ันส์ รีสอร์ท เกาะสมุย มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการ

ให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 60 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Lan Tania 102 

Pla Pla 102 

Wine Cellar 8 

34)  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 
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35) กลุ่มโรงแรมเซเรนดบิ ศรีลังกา  

กลุ่มโรงแรมเซเรนดบิ ในประเทศศรีลงักา บริหารงานโดย บริษัท เซเรนดบิโฮเทล็ ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ Hemas Holdings 

Limited (Hemas) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศศรีลงักา ซึง่บริษัทได้เข้าลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท

เซเรนดบิโฮเทล็ ตัง้แตใ่นปี 2550 โดยโรงแรมในเครือของเซเรนดบิ โฮเทล็ 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 

36)  กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริกา  

 กลุ่มโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา บริหารงานโดยบริษัท เอเลวาน่า แอฟริกา มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศแทนซาเนีย ซึง่

บริษัทเข้าถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 50 ตัง้แตปี่ 2551 บริษัท เอเลวาน่า 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 

โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร 

 โรงแรม ประเทศ กลุ่มลูกค้า จาํนวนห้องพัก 

37) อนนัตรา สิเกา รีซอร์ท แอนด์ สปา ตรัง ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 139 

38) อนนัตรา บ้านราชประสงค์ เซอร์วสิ สวีท กรุงเทพฯ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 97 

39) อนนัตรา ลาวาณา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมยุ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 122 

40) อนนัตรา กรุงเทพฯ สาทร ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 310 

41) อนนัตรา รัสนนัดา เกาะพงนั วลิล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 64 

42) อนนัตรา มยุเน รีสอร์ท แอนด์ สปา เวียดนาม กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 90 

43) อนนัตรา เซมินยคั บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา บาหลี กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 60 

44) อนนัตรา บาหลี อลูวูาต ูรีสอร์ท แอนด์ สปา บาหลี กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 74 

45) อนนัตรา ซานย่า รีสอร์ท แอนด์ สปา  จีน กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 122 

46) อนนัตรา สิบสองปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา จีน กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 103 

47) อนนัตรา เอ๋อเหมย รีสอร์ท แอนด์ สปา จีน กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 150 

48) อนนัตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 84 

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

50) อนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ยามม์ วลิล่า รีสอร์ท อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 30 

51) อนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ซาเฮล วลิล่า รีสอร์ท อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 30 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 โรงแรม ประเทศ กลุ่มลูกค้า จาํนวนห้องพัก 

52) อีสเทริน แมนโกรฟส์ โฮเทล แอนด์ สปา บาย อนนัตรา UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 222 

53) เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา บาย อนนัตรา อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 64 

54) คสัร์ อลั ซาราป เดสเสิร์ท รีสอร์ท บาย อนนัตรา อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 206 

55) อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 568 

56) อวานี เซปัง โกลด์โคส รีสอร์ท มาเลเซีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 315 

57) ฮวูาเฟน ฟชิู โดย เปอร์ อควมั มลัดีฟ กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 44 

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

59) เซเรนกิต ิไพโอเนีย แคมป์ แอฟริกา กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 10 

60) โอ๊คส์ ลิวา เอ็คเซคคิวทีฟ สวีท UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 54 

61) โอ๊คส์ กรุงเทพฯ สาทร ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 115 

 

ธุรกิจบริหารเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ 

62)   กลุ่มโรงแรม โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตัง้อยู่ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ดไูบ และประเทศไทย รวม

จํานวนโรงแรมทัง้หมด 50 โรงแรม โดยในประเทศออสเตรเลียมีจํานวน 43 โรงแรม ซึง่อยู่ในเมืองทอ่งเท่ียวและเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคญั 

โดยตัง้อยู่ในนิวเซ้าเวล 10 โรง วคิตอเรีย 6 โรง ควีนส์แลนด์ 19 โรง เซ้าท์ออสเตรเลีย 5 โรง และเวสเทนิออสเตรเลีย 3 โรง ในประเทศ

นิวซีแลนด์รวม 3 โรงแรม ตัง้อยู่ท่ีนอร์ทไอร์แลนด์ 1 โรง และเซ้าท์ไอร์แลนด์ 2 โรง และในดไูบ ประเทศสหรัฐอารับเอมิเรตส์ 1 โรงแรม 

ซึง่โดยรวมทัง้กลุ่มมีบริการห้องพกัทัง้สิน้ 6,173 ห้อง  

 เน่ืองจากทําเลท่ีตัง้ของโอ๊คส์ส่วนใหญ่อยู่ในย่านธุรกิจ และเมืองใหญ่ โอ๊คส์จงึมุ่งเน้นการบริการไปท่ีกลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่ม

บริษัทภายในประเทศ กลุ่มนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจงึเป็นลําดบัรองลงมา ซึง่ส่งผลให้ลกัษณะของห้องพกัและอปุกรณ์เคร่ืองใช้ภายใน

ห้องพกัท่ีเอือ้อํานวยความสะดวกให้กบัผู้พกัอาศยัท่ีเป็นนกัธุรกิจอีกด้วย 

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 2557 เป็นการรวบรวมข้อมลูเผยแพร่

จากส่วนราชการและภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมลูเก่ียวกบัคูแ่ข่งซึง่เป็นข้อมลูท่ีบริษัทมีการวา่จ้างหน่วยงานภายนอก

เป็นผู้จดัทําเป็นรายปี 

1. อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและโรงแรม  

อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ทางการเมืองในประเทศไทยในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 ส่งผลให้

จํานวนนกัทอ่งเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในประเทศไทยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7 อยู่ท่ี 24.8 ล้านคน ส่วนอตัราการ

เข้าพกัเฉล่ียทัง้ประเทศเทา่กบัร้อยละ 55.6 ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 9.3 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทยยงัคงคาดการณ์ว่าในปี 2558 จะมีนกัท่องเท่ียวต่างชาตเิดนิทางเข้ามาในประเทศไทยกวา่ 29 

ล้านคน เพิ่มขึน้จากปี 2557 ในอตัราร้อยละ 17 ผ่านหลายกลยุทธ์ ซ่ืงรวมถงึการกระจายประเทศแหล่งท่ีมาของนกัทอ่งเท่ียว การเป็น

ศนูย์กลางการเช่ือมตอ่ของภมูภิาคไปยงัหลายจงัหวดัในประเทศมากย่ิงขึน้ 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 จะส่งผลให้อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวเตบิโตได้ตอ่ไป 

 

  2556 2557 

จํานวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาต ิ(ล้านคน) 26.7 24.8 

อตัราการเปล่ียนแปลง (%) 19.9 -7.3 

อตัราการเข้าพกัโรงแรม (ร้อยละ) 64.9 55.6 

ท่ีมา: การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย และธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

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 2557 เทียบกบัคูแ่ข่งในกลุ่ม

แล้วอยูอ่นัดบักลางของกลุ่ม  สําหรับโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ โฮเทล แอนด์ สปา มีคูแ่ข่งท่ีเป็นโรงแรมระดบั 5 

ดาวเปิดใหม่หรือมีการปรับมาตรฐานโรงแรมเดมิให้มีมาตรฐานสงูขึน้หลายแหง่ การแข่งขนัจงึมีสงูขึน้ ลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ได้แก่ ลกูค้าทัง้กลุ่มบริษัท นกัธุรกิจและนกัทอ่งเท่ียว ซึง่โรงแรมดงักล่าว มีความได้เปรียบคูแ่ข่งในด้านการให้บริการท่ี

เป็นเลิศ การบํารุงรักษาสถานท่ีและเคร่ืองใช้ตา่งๆ ให้มีความหรูหรา นอกจากนี ้ ยงัได้เปรียบในด้านท่ีตัง้ของโรงแรม  

  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% 

2557 24.78 -7.3% 

ท่ีมา: การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย    
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ส่วนโรงแรมเดอะ เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมท่ีเปิดในปี 2554 มีกลุ่มลกูค้าเป็นนกัธุรกิจ และกลุ่มบริษัท โดยทัง้

โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ โฮเทล แอนด์ สปา และ โรงแรมเดอะ เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพฯ ตา่งก็มีฐานลกูค้าของ

ตวัเองเป็นหลกั 

• 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 วลิล่า 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 

• 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 2557 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

ผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั ได้แก่ Dhara Dhevi และ Dusit D2 โดยในปี 2557 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 2557 โรงแรมอนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา รีสอร์ท 

แอนด์ สปา มีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องสงูสดุเป็นอนัดบั 1 ของกลุ่ม นอกจากนี ้บริษัทยงัมีโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ เต้นท์แคมป์ ท่ี

จดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง เน่ืองจากเป็นเอค็ซ์คลูซิฟ รีสอร์ทท่ีโดดเดน่เร่ืองความเป็นพืน้บ้านแหง่

ป่าเมืองเหนือท่ีให้บริการท่ีพกัเพียง 15 เต้นท์ จงึทําให้ไม่มีคูแ่ข่งโดยตรง 

• ประเทศออสเตรเลีย: อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวในประเทศออสเตรเลีย จดัว่าเป็นอตุสาหกรรมท่ีสําคญัของประเทศ 

ในปี 2557 มีประมาณการจํานวนนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางมายงัประเทศออสเตรเลีย จํานวน 6.9 ล้านคน โดยเพิ่มขึน้จาก

ปีก่อนหน้าคดิเป็นร้อยละ 6.2 ประเทศท่ีสําคญัได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ องักฤษ อเมริกา สิงค์โปร์ และจีน  นอกจากนี ้

ยงัมีการคาดการณ์วา่จะมีนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตเิดินทางเข้ามาในประเทศออสเตรเลียถงึ 7.3 ล้านคนในปี 2558 
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เพิ่มขึน้จากปี 2557 ในอตัราร้อยละ 6 และจะเกินกว่า 9 ล้านคนในอีก 10 ปีข้างหน้า เพิ่มขึน้จากปี 2557 ถงึร้อยละ 

30 โดยส่วนใหญ่คาดวา่จะมาจากนกัทอ่งเท่ียวประเทศจีน 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 ทํา

ให้แอคคอร์มีจํานวนโรงแรมในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพิ่มขึน้ ปัจจบุนัจดัว่ามีส่วนแบง่ทางการตลาดเป็น

อนัดบัหนึง่ 

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

เดย์ 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 

2. เน้นการขยายฐานลกูค้าไปยงัแหล่งตลาดท่ียงัไมไ่ด้รับการสง่เสริมการขายมากนกั สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีทัง้ตลาดใน

ภมูิภาค เช่น จีน อินเดีย และเกาหลี และตลาดสําคญัอ่ืนๆ ในเอเชียและยโุรป ตลอดจนพฒันาการขายตรงเพ่ือให้

เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มขึน้ 

3. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าเดิมเพ่ือให้เกิดความประทบัใจและกลบัมาใช้บริการอีก โดยปรับปรุงและแจ้งข้อมลู

ล่าสดุให้ลกูค้าทราบเก่ียวกบับริการหรือโปรแกรมตา่งๆของโรงแรมเสมอ เพ่ือให้ลกูค้าสามารถเลือกบริการท่ีเหมาะกบั

ความต้องการของตนเองได้  

4. ประชาสมัพนัธ์การให้ความสะดวกในการให้บริการสํารองห้องพกัผ่านศนูย์กลางสํารองห้องพกัในกรุงเทพฯ และ

สํานกังานตวัแทนขายและสํารองห้องพกัในตา่งประเทศ เช่น สิงคโปร์ องักฤษ มลัดีฟส์ และอาบดูาบี เป็นต้น ซึง่

สามารถสํารองห้องพกัโรงแรมในเครือได้ทกุแหง่ 

5. พฒันาระบบสํารองห้องพกัทางอินเตอร์เน็ทซึง่เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพการเตบิโตสงู โดยสามารถสํารองห้องพกัผ่าน

เวบ็ไซต์ www.anantara.com ซึง่มีถงึ 7 ภาษา ได้แก่ ไทย องักฤษ จีน ญ่ีปุ่ น รัสเซีย เยอรมนั และ อาหรับ เพ่ือรองรับ

กลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัท หรือสํารองห้องพกัโดยช่องทางการตลาดร่วมกบัพนัธมิตรในธุรกิจทอ่งเท่ียวในระดบัสากล 

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

Small Hotels of the World  

6. ประชาสมัพนัธ์แบรนด์ของบริษัท ผ่านการเปิดให้บริการโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารในประเทศใหม่ๆ ท่ีมีอตัราการ

เตบิโตของนกัทอ่งเท่ียวสงู เช่น ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น 

บริษัทใช้รูปแบบในการบริหารธุรกิจในกลุ่มโรงแรมหลายรูปแบบ คือ การบริหารงานด้วยตนเอง  การบริหารงานภายใต้เคร่ืองหมาย

ทางการค้า และการบริหารงานแบบร่วมลงทนุ โดยมีปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณาเลือกวธีิการบริหารโรงแรมดงันี ้ 
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1. การบริหารงานด้วยตนเองและใช้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง    

เน่ืองจากบริษัทมีแบรนด์ อนนัตรา อวานี และโอ๊คส์ ซึง่เป็นแบรนด์ของตนเอง ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณา ถึงขนาดของโรงแรม 

แหล่งท่ีตัง้ ภาวะการแข่งขนั ประสบการณ์การดําเนินธุรกิจในตลาดนัน้แล้วเห็นว่าบริษัทสามารถบริหารงานเองได้ก็จะบริหารงานโดยใช้

แบรนด์ของตนเอง ซึง่ช่วยลดต้นทนุในการดําเนินงาน ในส่วนของคา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการ เพราะใช้แบรนด์ของตนเอง   นอกจากนี ้

บริษัทยงัรับจ้างบริหารงานให้กบัเจ้าของโรงแรมอ่ืน ภายใต้แบรนด์อนนัตรา อวานี เปอร์ อควมั และโอ๊คส์ ซึง่ ณ สิน้ปี 2557 มีโรงแรมท่ี

บริษัทบริหารงานเปิดให้บริการแล้วทัง้สิน้ 26 แหง่ จากทัง้หมด 45 แหง่ท่ีบริษัทได้ลงนามในสญัญาจ้างบริหารงานแล้ว โดยโรงแรมท่ีเหลือ 

19 แหง่ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึง่คาดวา่จะทยอยเปิดให้บริการได้ในปี 2558-2561  

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

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  

สดัส่วนของลกูค้าท่ีเข้าพกัแบง่ตามทวีป  มีรายละเอียด ดงันี ้  

ประเทศ/ทวีป 2555 2556 2557 

ประเทศไทย 12% 9% 7% 

เอเชียตะวนัออก 31% 35% 32% 

เอเชียใต้ 3% 3% 4% 
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ประเทศ/ทวีป 2555 2556 2557 

ตะวนัออกกลาง 7% 9% 13% 

ยโุรป 30% 29% 29% 

อเมริกา 10% 9% 7% 

หมู่เกาะทางแปซฟิิก 5% 5% 5% 

อ่ืน ๆ 2% 1% 3% 

รวม 100% 100% 100% 

  

สดัส่วนของลกูค้าแยกตามรายประเทศ 5 อนัดบัแรก ดงันี ้ 

ลําดับท่ี ประเทศ 2555 2556 2557 

1 จีน 7% 10% 13% 

2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5% 6% 8% 

3 ไทย 12% 9% 7% 

4 องักฤษ 6% 6% 7% 

5 อเมริกา 8% 7% 6% 

6 เยอรมนั 6% 6% 5% 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ธุรกิจโรงแรม)   แบง่ออกเป็น 4 ประเภท คือ  

1. นกัทอ่งเท่ียวเพ่ือการพกัผ่อน  

2. นกัธุรกิจ  

3. กลุ่มการประชมุ การจดัแสดงสินค้าและสมัมนาในภาครัฐและเอกชน  

4. กลุ่มนกัธุรกิจและนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางผ่าน  

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

มลูคา่เพิ่ม ร่วมส่งเสริมการขายกบับริษัทบตัรเครดติ และบตัรเครดิตธนาคาร เป็นต้น 

บริษัทมีความสามารถในการแข่งขนัท่ีสําคญัคือ 

1. มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน  

2. มีแบรนด์ของตวัเองท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล 

3. มีการให้บริการท่ีดีและมีคณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม 

4. มีโรงแรมในเครือ ซึง่ตัง้อยู่ในแหล่งทอ่งเท่ียวท่ีสําคญัของประเทศ และมีระบบสํารองห้องพกัท่ีทนัสมยัและรวดเร็ว 

5. มีหุ้นส่วนทางธุรกิจระดบันานาชาติ ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุ่มแมริออท โฟร์ซีซัน่ส์  และ

สตาร์วดู 
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6. การสร้างมาตรฐานและความมีเอกลกัษณ์ (Uniqueness) ท่ีสําคญั โดยเฉพาะโรงแรมในเครืออนนัตรา ซึง่ทําให้บริษัท

สามารถใช้แบรนด์ในธุรกิจบริหารจดัการโรงแรมซึง่สามารถขยายฐานลกูค้าและอตัราการทํากําไรให้กบับริษัท 

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย (ธุรกิจโรงแรม)  ช่องทางการจดัจําหน่ายแบง่ได้ 3 ทางคือ  

1.  ขายโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายของบริษัท โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายของบริษัทจะเสนอสินค้าให้ลูกค้าโดยตรงหรือตวัแทนขาย

และกลุ่มลกูค้าจดัประชมุและสมัมนาทัง้ภายในและตา่งประเทศ  

2.   ขายผ่านตวัแทนจําหน่ายหรือบริษัททอ่งเท่ียว โดย Tour/Travel Agent จะทําหน้าท่ีลกัษณะเดียวกบัคนกลางในการจดั

จําหน่ายห้องพกัให้กบับริษัท โดย Tour/Travel Agent ของบริษัทจะมีอยู่ทัง้ในเอเชีย ออสเตรเลีย ยโุรป และ

สหรัฐอเมริกา และทําธุรกิจประเภทรับจองห้องพกัและขายตัว๋เคร่ืองบนิและอํานวยความสะดวกในการเดนิทางให้กบั

ผู้ ใช้บริการโดยอาจเสนอขายตัว๋เคร่ืองบนิพร้อมห้องพกัในลกัษณะ Package ด้วย โดยคณุสมบตัขิองตวัแทนจําหน่าย

หรือบริษัททอ่งเท่ียว ท่ีโรงแรมเสนอราคาห้องพกัพิเศษเพ่ือจําหน่าย ได้แก่ มีเครือข่ายท่ีกว้างขวาง มีประวตัแิละช่ือเสียง

ท่ีดี และมีประสบการณ์ในการดําเนินงานมานาน และสามารถทํายอดขายได้สงู  

3. อ่ืนๆ ได้แก่ (1) การ Walk In ของกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวทัว่ไป และ (2) พนกังานรับจองห้องพกัจากกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวทัว่ไปซึง่

รู้จกัโรงแรมผ่านส่ือตา่งๆ เพ่ือนฝงูหรือกลุ่มลกูค้าเดมิ ทัง้นี ้ (1) และ (2) เป็นลกูค้าคนละกลุ่ม โดยลูกค้า Walk in คือ

ลกูค้าท่ีไม่ได้จองห้องพกัมาก่อน ทัง้นีห้ากลกูค้าจองห้องพกัผ่าน Internet บริษัทจะไม่นบัลกูค้านัน้เป็นลกูค้าประเภท 

Walk in 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจโรงแรมมีปริมาณการใช้นํา้ตอ่วนัเป็นจํานวนมาก ซึง่นํา้เสียของโรงแรมได้ผ่านกรรมวธีิทางชีวเคมี โดยผ่านถงัแซต แล้ว

จงึปล่อยนํา้ทิง้ลงสู่ระบบกําจดันํา้เสีย ท่ีผ่านมาบริษัทและบริษัทในเครือ ไม่เคยก่อปัญหาทางด้านมลภาวะหรือปัญหาใดๆ เก่ียวกบั

สิ่งแวดล้อม อีกทัง้ยงัมีมาตรการท่ีเข้มงวดเพ่ือรักษาระดบัมาตรฐานการควบคมุของเสีย สําหรับหน่วยงานท่ีควบคมุเก่ียวกบั

สิ่งแวดล้อมจะอยู่ภายใต้การควบคมุของเทศบาลเมืองแตล่ะแหง่ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโรงแรม เช่น กรุงเทพฯมหานคร พทัยา และหวัหิน โดย

เทศบาลเมืองแตล่ะแหง่จะนํานํา้ดงักล่าวไปบําบดัอีกครัง้หนึง่ก่อนปล่อยลงทะเลหรือแม่นํา้ สําหรับรายละเอียดเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

สามารถดไูด้จากหวัข้อ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ส่วนท่ี 2 หน้า 92 

โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ  

ความสําเร็จจากการเข้าร่วมทนุกบักลุ่มแมริออท ในการพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันสว่นเวลา ภเูก็ต เวเคชัน่คลบันัน้ 

ช่วยให้บริษัทสามารถพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลาภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองเป็นครัง้แรก คือ   อนนัตรา เวเคชัน่ คลบั 

โดยบริษัทได้เร่ิมพฒันาโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบัแหง่แรกท่ีบอ่ผุด เกาะสมยุ เป็นผลให้บริษัทมีห้องพกัของโครงการเพ่ือรองรับ

การขายสิทธิในการเข้าพกัอาศยัตัง้แตป่ลายปี 2553 โดย ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีห้องพกัและวลิล่าของโครงการอนนัตรา 

เวเคชัน่ คลบั ทัง้สิน้ 119 ห้อง อยู่ท่ีเกาะสมยุ, ภเูก็ต, ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์, บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย, ซานย่า ประเทศจีน 

และ กรุงเทพฯ 

 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 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

  การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

 บริษัทได้จดัตัง้สํานกังานขายของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบัจํานวน 4 แหง่ ในภเูก็ต สมยุ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

และซานย่า ประเทศจีน อีกทัง้บริษัทยงัได้จดัตัง้ Call Center เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าของโครงการท่ีประเทศฮ่องกงอีกด้วย  

  กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

  กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั อยู่ในภมูิภาคเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ดงัจะเหน็ได้จากข้อมลูลกูค้า

จําแนกรายประเทศดงัตอ่ไปนี ้

ประเทศ 2556 2557 
จีน 39% 51% 
ไทย 11% 9% 
สิงคโปร์ 11% 6% 
ฮ่องกง 10% 8% 
มาเลเซีย 7% 9% 
ออสเตรเลีย 3% 2% 
ญ่ีปุ่ น 2% 2% 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1% 1% 
อ่ืน ๆ 16% 12% 
รวม 100% 100% 

  การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

 เน่ืองจากบริษัทมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพฒันาโรงแรมและอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจงึเป็นผู้พฒันาห้องพกั

และวลิล่าเพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้า โดยห้องพกัในโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั ส่วนใหญ่ จะอยู่ตดิกบัโรงแรมท่ีบริษัท

เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ รับจ้างบริหาร ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจดัการห้องพกัได้มีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทนุในการ

ดําเนินงาน 

 

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

ลักษณะธุรกิจ (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทเป็นการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายควบคูไ่ปกบัการดําเนินกิจการโรงแรมใน

พืน้ท่ีเดียวกนั โดยบริษัทได้พฒันาโครงการแหง่แรกท่ีเกาะสมยุ ช่ือโครงการดเิอสเตท สมยุ ตัง้อยู่ตดิกบัโรงแรมโฟร์ ซีซัน่ส์ 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 เซ็นต์ 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 โครงการดงักล่าวจดัเป็นคู่แข่งของเซน็ต์ รี
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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  

  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 มนิิ 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, City Chain, Adidas, Crocs, ESP, Hush puppies, 

Converse, Hom, Triumph, Jim Thompson, Boots, Hass, Zein, Pena House, Ten & Co, Capisa, Ferera, The Pizza 

Company, Burger King, Sizzlers, Mc Donald’s, KFC, Benihana, Sukishi, Bon Chon, Starbucks, Haagen-Dazs, Swensen’s, 

The coffee club, Coffee World เป็นต้น และแหล่งเอนเตอร์เทนเม้นท์ พิพิธภณัฑ์ริบลีส์ เช่ือหรือไม่ (Ripley’s Believe It or Not! 

Museum), โกดงัผีสิง (Haunted Adventure), มหศัจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze) และโรงภาพยนต์ทะลุมิต ิ (4D Moving Theater) 

พิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้ หลยุส์ทสุโซด์ส แวก็ซ์เวร์ิค (Louis Tussaud’s Waxworks) และสวนสนกุสยองขวญั Ripley’s Scream in the Dark! 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

• สญัญาการให้เช่าพืน้ท่ีเป็นสญัญาระยะสัน้ มีอายสุญัญาไม่เกิน 3 ปี  

• ลกัษณะรายได้จากคา่เช่า ประเภทของคา่เช่าพืน้ท่ีมี 2 ประเภทหลกั คือ 

1. Fixed Rent คือการคดิค่าเช่าพืน้ท่ีรายเดือน คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 84.17 ของรายได้จากคา่เช่าพืน้ท่ีรวม

ของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

2. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บค่าเช่าจากสดัส่วนของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 15.83 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 

• นโยบายราคา 

บริษัทมีการปรับราคาขึน้ทกุครัง้ท่ีมีการตอ่สญัญาใหม่กบัผู้ เช่าโดยจะปรับราคาขึน้โดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 5-10 ตอ่การ

ตอ่สญัญาแตล่ะครัง้ ซึง่ในปีท่ีผ่านมาการปรับราคาไม่เป็นไปตามท่ีได้กําหนดไว้ เน่ืองจากมีคูแ่ข่งขนัรายใหญ่เปิดในพืน้ท่ีใกล้เคียงและ

จากสถานการณ์การเมืองท่ีมีความไม่แน่นอนสงู ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าโดยรวม ทําให้ผู้ เช่ามีการขอส่วนลด (Discount) เป็น

จํานวนมาก โดยมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 98.7 ของพืน้ท่ีทัง้หมด รายได้ของศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น พลาซา่ พทัยา 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 86.47 ของรายได้ทัง้หมดจากธุรกิจศนูย์การค้า  

รายได้ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สามารถจําแนกได้เป็น  

− คา่เช่าพืน้ท่ี ร้อยละ 73.51 

− คา่บริการ ร้อยละ 13.22 

− คา่นํา้และคา่ไฟ ร้อยละ 7.42 

− คา่ท่ีจอดรถ ร้อยละ 0.88 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 4.97 

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, Thai Express, Hai Qing Xiao Shu, Esprit (outlet), Triumph, Private Collection, Tanya Living, นารายณ์ภณัฑ์, Their 

Nibs, Turtle Mart, Sufer paradise, Tara, MT Saphola, Ferera, Uniqe Art, Thai Swuvenir and The Handmade 

• สญัญาการให้เช่าพืน้ท่ี เป็นสญัญาระยะสัน้ มีอายไุม่เกิน  3 ปี 

• ลกัษณะรายได้จากคา่เช่า มี  2 ประเภทหลกัคือ 

1. Fix rent  การคดิคา่เช่าพืน้ท่ีรายเดือนโดยคดิเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 77.16 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ท่ีรวมใน

งวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

2. Revenue sharing   ลกัษณะการจดัเก็บคา่เช่าจากสดัส่วนของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 22.84 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 

• นโยบายราคา 

บริษัทได้มีการปรับราคาให้เหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพืน้ท่ีให้เช่า และในปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 93.7 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

รายได้ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สามารถจําแนกได้เป็น 
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− คา่เช่าพืน้ท่ี ร้อยละ 55.65 

− คา่เช่าจากสดัส่วนรายได้ ร้อยละ 16.48 

− คา่บริการ ร้อยละ  11.34 

− คา่นํา้และคา่ไฟ ร้อยละ 14.83 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 1.70 

 

ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพ (กําหนดปิดปรับปรุงโครงการ ระหว่างปี 2556-2557) 

ศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพ ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากดั ซึง่บริษัทถือหุ้นอยู่

ร้อยละ 100  ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีของ โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขท่ี 257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ ในช่วงปี 

2556 -2557 ได้ปิดปรับปรุงกิจการชัว่คราว  เพ่ือดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง เปล่ียนเป็นโครงการใหม่  โดยมีแผนกําหนดเปิดตวั

โครงการใหม่ ในปี 2558 ซึง่ประกอบด้วยศนูย์การค้าและโรงแรมบนอาคารเดียวกนั สงู 26 ชัน้ ศนูย์การค้าใหม่ภายใต้ช่ือ ”RIVERSIDE 

PLAZA”  และโรงแรมใหม่ ช่ือ AVANI อยู่ด้านบน ทัง้ 2 ธุรกิจยงัคงอยู่ในเครือของบริษัท Minor ทัง้นี ้ พืน้ท่ีบนอาคารได้ถกูจดัแบง่ดงันี ้

ชัน้ท่ี 1-3 เป็นพืน้ท่ีศนูย์การค้า ชัน้ 4-8 เป็นพืน้ท่ีลานจอดรถ ชัน้ 9 เป็นส่วนของพืน้ท่ีสํานกังาน ชัน้ 10 เป็นพืน้ท่ี Convention hall ขนาด

ใหญ่ และตัง้แต่ชัน้ 11 ขึน้ไป จะเป็นพืน้ท่ีของโรงแรม AVANI ทัง้โครงการกําหนดสร้างใหม่แล้วเสร็จในปี 2558 โดยส่วนของศนูย์การค้า

ใหม่ ซึง่รวมกบัส่วนของสํานกังาน มีพืน้ท่ีเช่ารวมทัง้สิน้ 12,852 ตารางเมตร ซึง่เป็นพืน้ท่ีให้เช่าสําหรับค้าปลีก (Retail area) 

ประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านค้าแฟชัน่ ร้านกาแฟ ร้านให้บริการตา่งๆ รวมถงึโรงเรียนเสริมทกัษะ ซุปเปอร์มาเก็ต และร้าน

จําหน่ายสินค้าหตัถกรรม ผลิตภณัฑ์สปา ตลอดจนของท่ีระลกึตา่งๆ  

• สญัญาการให้เช่าพืน้ท่ี  มี 2 ประเภท คือ 

1. สญัญาระยะสัน้ มีอายสุญัญาไมเ่กิน 3 ปี  

2. สญัญาเช่าพืน้ท่ีชัว่คราว Openplan มีอายสุญัญาไม่เกิน 1 ปี 

• ลกัษณะรายได้จากคา่เช่า: ประเภทของคา่เช่าพืน้ท่ีหลกัๆ มี 2 ประเภทคือ  

1. Fixed Rent คือ การคดิคา่เช่าพืน้ท่ีรายเดือน 

2. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บค่าเช่าจากสดัส่วนของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง 

• นโยบายราคา  

  บริษัทได้มีแผนการปรับราคาให้เหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพืน้ท่ีให้เช่าในปี 2558 อตัราการเช่าพืน้ท่ี

เฉล่ียประมาณการ ร้อยละ 76 ของพืน้ท่ีทัง้หมด (ในช่วงเปิดโครงการปีแรก)  

การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจศูนย์การค้า) 

ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา 

จากภาวะการขยายตวัของตลาดค้าปลีกในปีท่ีผ่านมา มีการพฒันาและสร้างศนูย์การค้าใหม ่ทําให้พืน้ท่ีค้าปลีกในกรุงเทพฯ 

มีเพิ่มขึน้ การขยายตวัของตลาดค้าปลีกสู่ตลาดนกัทอ่งเท่ียวจงึยงัคงเป็นช่องทางในการขยายตวัท่ีผู้ประกอบการนํามาใช้ตลอด 2 – 3 

ปีท่ีผ่านมา ซึง่แหล่งทอ่งเท่ียวท่ีใกล้กรุงเทพฯ และมีศกัยภาพมากท่ีสดุรองเป็นอนัดบัสองของประเทศคือพทัยา  จากสถิตกิรมการ

ทอ่งเท่ียวปี 2557 ในเมืองพทัยาจะมีผู้ประกอบการท่ีจดัอยู่ในระดบัเดียวกนัประมาณ 4-5 ราย แตจ่ะมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายท่ีแตกต่าง

กนัไป เช่น ธุรกิจห้างสรรพสินค้า Central Festival Pattaya Beach, Factory Outlet, ไฮเปอร์ มาร์เก็ต เช่น บิ๊กซี โลตสั และคาร์ฟร์ู, 

ศนูย์การค้าประเภท IT เช่น ตกึคอม และศนูย์การค้าคอมมนิูตี ้มอลล์ เช่น มิโมซา่ จะมีเป้าหมายกลุ่มลกูค้าท้องถ่ินและนกัทอ่งเท่ียวใน

อตัราส่วนท่ีใกล้เคียงกนั ในขณะท่ีศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น พลาซ่า พทัยา จะมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกัคือ นกัทอ่งเท่ียวและลกูค้าท่ี

เข้าพกัโรงแรม  
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ภาวะการแข่งขนัของศนูย์การค้าในพทัยามีการแข่งขนักนัรุนแรงตลอดปีท่ีผ่านมาและในปีนีมี้การพฒันาพืน้ท่ีเพ่ือสร้าง

ศนูย์การค้าใหม่ รวมถงึแข่งขนัทางด้านการจดัการส่งเสริมการขายมากขึน้ ทัง้นี ้ การแข่งขนัดงักล่าวมีผลกระทบตอ่ศนูย์การค้า รอยลั 

การ์เด้น พลาซา่ พทัยา น้อย เน่ืองจาก ตัง้อยู่ในทําเลท่ีดี โดยเม่ือเปรียบเทียบคา่เช่าพืน้ท่ีของศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น พลาซ่า พทัยา

แล้วยงัคงเป็นท่ีน่าสนใจสําหรับผู้ เช่ามาก สงัเกตได้จากอตัราการเช่าพืน้ท่ีท่ีมีอยู่สงูถงึอตัราร้อยละ 96.4 

ตลอดปีท่ีผ่านมา ศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น พลาซ่า พทัยา ได้มีการปรับตวัเพ่ือให้มีความแตกตา่ง (Differentiate) จาก

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

Rider) เพิ่มร้านค้าแฟชัน่แบรนด์ชัน้นําตา่งๆ พร้อมทัง้รูปแบบของการนําเสนอสินค้าและบริการในส่วนของการให้บริการด้านอาหาร

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

อย่างแท้จริง 

ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพฯ  

เน่ืองจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโด แถบริมแม่นํา้ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  จงึส่งผลให้ตัง้แตก่ลางปี 2555 เป็นต้น

มาเร่ิมมีศนูย์การค้าเปิดบริการในพืน้ท่ีมากขึน้ อาท ิศนูย์การค้าประเภท Community Mall ขนาดเล็ก เช่น The Llight House และ The 

view   หรือแม้กระทัง่คูแ่ข่งขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี อย่าง AsiaTique และในอนาคต จะมีศนูย์การค้า THE ICON SIAM ซึง่คาดว่าจะเปิดตวั

ภายใน ปี 2560 จงึส่งผลให้มีการแข่งขนักนัมากขึน้  

ศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น พลาซ่า ได้ปิดปรับปรุง มาตัง้แตปี่ 2556 – 2557 เป็นต้นมา เพ่ือดําเนินการก่อสร้าง โครงการใหม่ 

ซึง่ประกอบด้วยศนูย์การค้าและโรงแรมบนอาคารเดียวกนั ศนูย์การค้าใหม่ภายใต้ช่ือ ”RIVERSIDE PLAZA”  และ โรงแรมใหม่ AVANI 

อยู่ด้านบน 

ศนูย์การค้าจะมีเปล่ียนโฉมใหม่ไปจากเดิมอย่างสิน้เชิง ดทูนัสมยั และครบวงจร มีความหลากหลายของร้านค้าแฟชัน่ 

ร้านอาหาร บริการและร้านค้าอ่ืนๆ มากท่ีสดุบนถนนเจริญนคร และยงัถือได้วา่เป็นโครงการแหง่เดียวท่ีมีการผนวกทัง้ศนูย์การค้ากบั

โรงแรมระดบั world class 2 โรงแรม เรียกได้ว่าเป็นจดุแข็งของ RIVERSIDE PLAZA เม่ือเทียบกบัคูแ่ข่งในพืน้ท่ี โดยโครงการนีค้าดวา่

จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดตวัอย่างเป็นทางการในปี 2558 จะสามารถตอบสนองแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายมากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้

กลุ่มเป้าหมายหลกัยงัคงกลุ่มชมุชนบริเวณใกล้เคียง โดยเน้นท่ีกลุ่มครอบครัว  คนทํางานรุ่นใหม่ท่ีทํางานในย่านเจริญนคร และผู้ ท่ี

อาศยัอยู่คอนโดริมแม่นํา้ รวมถงึกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าพกัโรงแรม ทัง้อนนัตรา กรุงเทพฯ และโรงแรม AVANI ในอนาคต 

ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าเทอเทลิ วลิเลจ ภูเก็ต  

เน่ืองจากศนูย์การค้าเทอเทลิ วลิเลจ ภเูก็ต ซึง่ตัง้อยู่บนหาดไม้ขาว ท่ามกลางโรงแรมระดบัห้าดาว กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลกั

คือ นกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าพกัโรงแรมในเขตไม้ขาว และลกูค้าท่ีอาศยัอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยภายในศนูย์การค้าเทอเทลิ วลิเลจ ภเูก็ต มี

ร้านค้าหลายประเภท ไม่วา่จะเป็นร้านอาหาร อาท ิ The Coffee Club, Swensen’s, Thai Express, Hai Qing Xiao Shu และ Bill 

Bentley Pub ร้านค้าแฟชัน่ อาทเิช่น ร้าน Esprit outlet, Surfer Paradise, Triumph, Starblu, Private Collection, และร้านค้าของท่ี

ระลกึ อาท ิJim Thompson นารายภณัฑ์, Tanya living, Private collection, Mt Saphola และอ่ืนๆ อีกหลากหลาย เพ่ือตอบสนองตอ่

ความต้องการของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

ศนูย์การค้าเทอเทลิ วลิเลจ ภเูก็ต เป็นศนูย์การค้าแหง่เดียวบนหาดไม้ขาว ซึง่ในบริเวณใกล้เคียงกนัไม่มีคูแ่ข่งขนัทางตรง 

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

Sala  Phuket  Renaissance และยงัรวมถงึโรงแรมอ่ืนในเขตใกล้เคียงอีกมากมาย ด้วยทําเลท่ีตัง้ และการคดัสรรร้านค้าท่ีดีและมี

คณุภาพ ตรงกบัความต้องการของกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว เพ่ือเปิดบริการภายในศนูย์ฯ ประกอบกบัการทําการตลาดอย่างตอ่เน่ืองกบัทัง้

ลกูค้านกัทอ่งเท่ียว และเพิ่มการบริการตา่งๆ เพ่ือให้เข้าถงึกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งพนัธมิตรโรงแรม และกล

ยทุธ์เพิ่มแรงจงูใจแก่พนัธมิตรโรงแรมตา่งๆ และสมาคมแทก็ซ่ีในเขตไม้ขาว จงึทําให้จํานวนลกูค้าคอ่ยๆ เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง และคาด

วา่จะเพิ่มขึน้อีกอย่างมีนยัสําคญัในระยะเวลาอนัใกล้ หลงัจากการเพิ่มขึน้ของจํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าพกัในโรงแรมในละแวกนัน้  
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจสปา 

ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจสปา) 

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

0Minor Hotel Group Management (Shanghai) Limited และบริษัท Arabian Spas (Dubai) LLC โดยดําเนินกิจการให้บริการด้าน

สถานเสริมความงาม สถานออกกําลงักาย การบําบดัความเครียดอย่างครบวงจร ปัจจุบนักลุ่มบริษัท เอ็ม สปา เปิดดําเนินการใน

ประเทศจํานวน 11 แหง่และในตา่งประเทศจํานวน 16 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 0Minor Hotel Group Management (Shanghai) Limited จํานวน 4 แหง่ 

เชอราตนั ซนัย่า ไหหนาน 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 

  

การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจสปา) 

  บริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร์ จํากดั  บริษัท 0Minor Hotel Group Management 

(Shanghai) Limited และบริษัท Arabian Spas (Dubai) LLC ดําเนินกิจการและรับบริหารศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพ ให้บริการด้านสถาน

เสริมความงาม สถานออกกําลงักาย การบําบดัความเครียดอย่างครบวงจร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าท่ีเข้าพกัในโรงแรมและกลุ่มลกูค้า

ท่ีเห็นความสําคญัในเร่ืองสขุภาพ ธุรกิจการให้บริการเพ่ือสขุภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปา ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจบุนั จํานวน

ผู้ประกอบการได้เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว แตอ่ย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดดําเนินการเป็นรายแรกๆ และปัจจุบนัมีสาขาทัง้หมด 11 แหง่ทัว่

ประเทศ และอีก 16 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 

 

 

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

อนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีซอร์ท แอนด์ สปา   โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ โฮเทล แอนด์ สปา 

อนนัตรา หวัหิน รีซอร์ท แอนด์ สปา รอยลั ออร์คดิ เชอราตนั 

อนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา รีซอร์ท แอนด์ สปา เชอราตนั กระบ่ี บีช รีซอร์ท 

อนนัตรา บอ่ผดุ รีซอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมยุ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ 

อนนัตรา ภเูก็ต รีซอร์ท แอนด์ สปา    
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

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 12D (12D Moving Theater) 

Ripley's 12D Moving Theater เป็นโรงฉายภาพยนตร์ 4 มิต ิ12 เอฟเฟค ด้วยระบบเก้าอี ้Simulator ท่ีเคล่ือนไหวได้ 8 ทศิทาง 

พร้อมระบบเสียงรอบทศิทางและสเปเชียลเอฟเฟคท่ีลํา้สมยัจนทําให้ผู้ชมรู้สกึเหมือนได้ผจญภยัไปกบัเหตกุารณ์จริง 

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  

พพิธิภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้ หลุยส์ ทุสโซด์ส แวก็ซ์เวิร์ค (Louis Tussaud’s Waxworks) 

พิพิธภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้ หลยุส์ ทสุโซด์ แวก็ซ์เวร์ิค พทัยา ได้เปิดดําเนินการกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นสาขาท่ี 5 ของโลก 

และเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงหุน่ขีผ้ึง้เสมือนจริงของบคุคลสําคญัและคนดงัระดบัโลก ทัง้ไทยและเทศกวา่ 71 ตวั หุ่นขีผ้ึง้ของหลยุส์ ทสุ

โซด์ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ “หุน่” ท่ีใช้จดัแสดงตามพิพิธภณัฑ์เท่านัน้ หากแตเ่ป็นงานประตมิากรรมท่ีมีชีวติเสมือนคน ทกุครัง้ท่ีเข้าชมเสมือน

กบัว่าได้เดินคล้องแขนอยู่กบัซุปเปอร์สตาร์ตวัจริง และเพิ่มความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ ด้วยการใส่ “กลิ่น” เข้าไปในแตล่ะห้อง ซึง่มีความ

แตกต่างกนัออกไปตามหมวดหมู่ของห้อง เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการเข้าชมมากย่ิงขึน้ นอกเหนือจากการตกแต่งด้วยแสงไฟ และการใช้เสียง

เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีสมจริง ย่ิงไปกว่านัน้ผู้ชมสามารถเข้าชมหุ่นทกุตวัได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่มีการกัน้ระหวา่งผู้ชมและหุน่ ทําให้ผู้ชมได้

ความรู้ความเพลิดเพลินนบัตัง้แต่ก้าวแรกกระทัง่ก้าวสดุท้ายท่ีออกจากพิพิธภณัฑ์ไปพร้อมกบัรอยยิม้และความประทบัใจท่ีไม่รู้ลืม  

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

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

ดงัมากในอดีต แตก็่ปิดตวัลงอย่างไม่ทราบสาเหต ุบ้างก็ว่า พบวญิญาณตวัตลก ล่องลอย ตอนกลางคืน หรือไม่ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องใน
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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 2557 มีอตัราการเข้าชมประมาณ 838,058 คน รายได้รวมของไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั (มหาชน) มาจาก  

• พิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ร้อยละ 18.57 

• โรงภาพยนตร์ 4 มิตร้ิอยละ 11.55 

• โกดงัผีสิง ร้อยละ 13.45 

• มหศัจรรย์เขาวงกต ร้อยละ 13.23 

• พิพิธภณัฑ์หลยุส์ทสุโซด์สแว๊คซ์เวร์ิค ร้อยละ 14.47 

• สวนสนกุสยองขวญั  สครีม อิน เดอะ ดาร์ค ร้อยละ 9.92 

• เกมส์ตะลยุเลเซอร์ ร้อยละ 5.42 

• บอลลนูยกัษ์ลอยฟ้า ร้อยละ  3.52 

• เคร่ืองเล่นอ่ืนๆ คดิเป็นร้อยละ 9.87 

 

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”  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีร้านค้าท่ีบริษัทลงทนุเอง (Own equity) ในประเทศ จํานวนทัง้สิน้ 196 สาขา และเป็นสาขาใน

ตา่งประเทศ 1 สาขา และมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 76 สาขา และตา่งประเทศจํานวน 49 สาขา ทัง้นี ้ทําเลท่ีตัง้

ของร้านค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตศนูย์การค้า ย่านธุรกิจและย่านท่ีพกัอาศยั เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไป ใน

ส่วนของการให้บริการในรูปแบบแฟรนไชส์กบัลกูค้าในต่างประเทศนัน้ ปัจจบุนับริษัทได้ให้แฟรนไชส์ธุรกิจพิซซ่า “The Pizza 

Company” ในประเทศซาอดุอิาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาร์หเรน โอมาน กมัพชูา ลาว เวียดนามและพม่า 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 2557 บริษัทได้เปิดดําเนินการร้าน Burger King ทัง้สิน้จํานวน 40 สาขาทัว่ประเทศไทย และได้

ลงทนุในตา่งประเทศเป็นจํานวน 2 สาขา โดยร้านค้าส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในเขตศนูย์การค้าและแหล่งทอ่งเท่ียวตา่งๆ เน่ืองจาก Burger 

King มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไปรวมถงึชาวตา่งชาตท่ีิมีกําลงัซือ้ 

   

  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 ได้รับสิทธิในการ

เปิดร้านไอศกรีมโดยการลงทนุเอง (Own Equity) และการเปิดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย กมัพูชา และตะวนัออกกลาง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทได้เปิดสาขาโดยการลงทนุเองในประเทศทัง้สิน้จํานวน 125 สาขา และตา่งประเทศจํานวน 

6 สาขา ปัจจบุนัมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 156 สาขา และตา่งประเทศจํานวน 19 สาขา ร้านค้าส่วนใหญ่ตัง้อยู่
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ตามย่านศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชมุชน เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แฟรนไชส์ โฮลดิง้ (ลาบวน) จํากดั ยงั

สามารถให้แฟรนไชส์กบัลกูค้าในต่างประเทศได้ โดยปัจจุบนับริษัทได้ให้แฟรนไชส์ธุรกิจไอศกรีม “Swensen’s” แก่ผู้ ให้บริการใน 

กมัพชูา เวียดนาม อินเดีย ลาว ฟิลิปปินส์ และพม่า 

  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 2557 บริษัทได้เปิดสาขาโดยการลงทนุเองทัง้สิน้ในประเทศจํานวน 230 สาขา และมีท่ีอยู่ในระบบ 

แฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 157 สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน 

  ลักษณะการให้บริการ 

บริษัทจําหน่ายไอศกรีมในรูปแบบของการ Take away เทา่นัน้ โดยสนิค้าหลกัได้แก่ Blizzard ไอศกรีมป่ัน (Moolatte) และ

นํา้ผลไม้ป่ัน เป็นต้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าตัง้แตร่ะดบัล่างขึน้ไป 

 

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 ธันวาคม 2557 บริษัทได้เปิดดําเนินธุรกิจทัง้สิน้จํานวน 53 สาขา โดยมี 10 สาขาในต่างประเทศ และ 43 สาขา

ทัว่ประเทศไทย ซึง่ประกอบด้วย 25 สาขาในกรุงเทพ และอีก 18 สาขาในตา่งจงัหวดัตามหวัเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ 

นครราชสีมา อดุรธานี พทัยา หวัหิน ชลบรีุ ขอนแก่นและเชียงราย โดยส่วนใหญ่ร้านค้าจะตัง้อยู่ในย่านศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจและ

แหล่งชมุชน  
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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 14 สาขาในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และทวีปแอฟริกา  

 

กาแฟ 

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้ลงทนุซือ้หุ้นร้อยละ 50 ใน บริษัท ไมเนอร์ ดีเคแอล ฟู้ ด กรุ๊ป (ช่ือเดมิ The 

Coffee Club Holding Pty Ltd) ในเดือนมกราคม 2551 ผ่านบริษัทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd. โดย ไมเนอร์ 

ดีเคแอล เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารและกาแฟ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และตา่งประเทศภายใต้แบรนด์ The Coffee Club  

ซึง่เป็นธุรกิจกาแฟท่ีทํารายได้สงูสดุเป็นอนัดบัหนึง่ในประเทศออสเตรเลีย  

                ไมเนอร์ ดีเคแอล ฟู้ ด กรุ๊ป ขยายธุรกิจโดยการลงทนุในบริษัท VGC Food Group ซึง่ตัง้อยู่ท่ีเมืองเมลเบร์ินและเป็นเจ้าของ 

3 แบรนด์ ได้แก่ (1) Veneziano Coffee Roasters; (2) The Groove Train; และ (3) Coffee Hit โดย Veneziano เป็นผู้ นําธุรกิจโรงคัว่

เมล็ดกาแฟ สามารถผลิตเมล็ดกาแฟสดคัว่กวา่ 500 ตนัตอ่ปี The Groove Train เป็นเจ้าของสิทธ์ิแฟรนไชส์ของร้านอาหารประเภทนัง่

ทานท่ีนําเสนออาหารและเคร่ืองดื่มคณุภาพดีในบรรยากาศฟังค์กีก้ึง่ทนัสมยั ขณะท่ี Coffee Hit เป็นเจ้าของสิทธ์ิแฟรนไชส์ของร้าน

กาแฟซึง่นําเสนอประสบการณ์รสชาตกิาแฟท่ีแตกต่างให้แก่ลกูค้า ผ่านผลิตภณัฑ์ทัง้ในรูปแบบเคร่ืองดื่มและเมล็ดกาแฟคณุภาพดี การ

เข้าลงทนุในครัง้นีทํ้าให้บริษัทมีร้านเพิ่มขึน้จํานวน 35 สาขา ณ สิน้ปี 2557 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เปิดบริการรวมทัง้สิน้ 427 สาขา โดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 38 สาขา เป็นสาขาท่ีลงทนุใน

ประเทศไทย 16 สาขา สาขาท่ีลงทนุเองในประเทศออสเตรเลีย 22 สาขา และมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์จํานวน 389 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 2557 The Minor Food Group Singapore เปิดบริการทัง้สิน้ 88 สาขา โดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 

74 สาขา และมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์จํานวน 14 สาขา  

 

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 
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RIVERSIDE & COURTYARD ซึง่มีความเช่ียวชาญในอาหารจานปลาเสฉวนบาร์บีคิว RIVERSIDE เปิดดําเนินการในปี พ.ศ. 2548 

และประสบความสําเร็จในการสร้างแบรนด์ร้านอาหารท่ีแข็งแกร่งและสร้างฐานลกูค้าหลกัท่ีช่ืนชอบในอาหารกระทะร้อนประเภทปลา 

ประกอบกบัการผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหว่างอาหารพืน้บ้าน การบริการท่ีได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี และการตกแตง่ร้านอาหารแบบ

ร่วมสมยั เป็นผลให้ RIVERSIDE ขยายสาขาอย่างรวดเร็ว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เปิดบริการโดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 44 สาขา เป็นสาขาในกรุงปักก่ิง 21 สาขา สาขาในเซ่ียง

ไฮ้ 13 สาขา และเมืองอ่ืนๆ จํานวน 10 สาขา 

 

คาเฟ่ และเบเกอร่ี 

  ในปี 2557 บริษัทได้มีโอกาสเพิ่มแบรนด์ร้านเบเกอร์ร่ีซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ท่ีมีความน่าสนใจท่ีสุดในกลุ่มร้านอาหารใน

ประเทศไทย โดยไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ปได้ร่วมลงทนุจดัตัง้บริษัท BTM Thailand กับกลุ่มบริษัท BreadTalk ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือดําเนินธุรกิจเบเกอร์ร่ีภายใต้แบรนด์เบร็ดทอล์คในประเทศไทย โดยการร่วมทนุครัง้นีถื้อเป็น

การร่วมมือกันครัง้แรกระหว่างไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และ กลุ่มบริษัท BreadTalk นับตัง้แต่ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ปเข้าถือหุ้นในกลุ่มบริษัท 

BreadTalk ในประเทศสิงคโปร์ในสดัส่วนร้อยละ 11 เม่ือปี 2556 ปัจจบุนั บริษัทร่วมทนุนีมี้ร้านอาหารภายใต้แบรนด์เบร็ดทอล์คจํานวน 

19 สาขาในประเทศไทย ทัง้นี ้ด้วยแบรนด์เบร็ดทอล์คท่ีแข็งแกร่ง ประกอบกับความรู้ความชํานาญในประเทศไทย และระบบการ

ปฏิบตังิานท่ีเป็นเลิศของไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป BTM Thailand  จงึมีศกัยภาพท่ีจะเตบิโตอย่างแข็งแกร่งตอ่ไปในอนาคต ด้วยการขยายสาขา

ใหม่ โดยจะเร่ิมจากสาขาท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองและหลงัจากนัน้จะขยายในรูปแบบสาขาแฟรนไชส์ตอ่ไป 

  

เครือข่ายร้านสาขาของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงันี ้ 

ร้าน จาํนวนสาขา บริษัทลงทุนเอง แฟรนไชส์ 

ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ 

The Pizza Company 322 196 1 76 49 

Burger King 42 40 2 - - 

Swensen’s 306 125 6 156 19 

Dairy Queen  387 230 - 157 - 

Sizzler 53 43 10 - - 

The Coffee Club* 427 16 22 - 389 

Thai Express 88 2 72 - 14 

Riverside 44 - 44 - - 

BreadTalk 19 19 - - - 

อ่ืนๆ ** 20 20 - - - 

รวมทัง้สิน้ 1,708 691 157 389 471 

* รวมร้านอาหาร Ribs and Rumps และ VGC Food Group 

** อ่ืนๆ ได้แก่ ร้านอาหารในสนามบิน  

   

  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
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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 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระดบักลางขึน้ไป ยกเว้นสําหรับไอศกรีม Dairy Queen ซึง่เจาะกลุ่มลกูค้าตัง้แต่

ระดบัล่างขึน้ไป โดยลกูค้าส่วนใหญ่จะเป็นทัง้ เดก็ วยัรุ่น วยักลางคน กลุ่มครอบครัวและกลุ่มคนทํางาน 

 

2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ข้อมลูด้านการตลาดและภาวะการแข่งขนั ส่วนหนึง่เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 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 2558 และได้วางแผนในเร่ืองการเตรียมความพร้อมในการทําสญัญาซือ้วตัถุดบิกบัคูค้่า 

(Suppliers) เพ่ือกําหนดราคาหรือจํานวนและคณุภาพของวตัถุดบิในระยะยาว 

 

ตารางเปรียบเทียบส่วนแบง่ตลาดของธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนสไตล์ตะวนัตกในประเทศไทย 

 2555 2556 2557(ประมาณการ) 

รายได้ (ล้านบาท) รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

คาเฟ่ 4,132 8.6 4,833 10.1 5,801 10.7 

ร้านอาหาร 23,146 48.3 20,271 42.2 21,932 40.4 

ร้านอาหารจานด่วน 15,782 32.9 17,679 36.8 20,563 37.9 

ไอศกรีมและเบเกอร่ี 4,900 10.2 5,277 11.0 5,963 11.0 

ตลาดรวม 47,961 100.0 48,060 100.0 54,260 100.0 

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 13,367 27.9 14,379 29.9 15,794 29.1 

ที่มา: บริษัทในกลุม่อาหารและเคร่ืองดื่มขนาดใหญ่ทีส่ดุ 500 บริษัทแรก จากกระทรวงพาณิชย์ และประมาณการของบริษัท 

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

  

  สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง 

  สภาพการแข่งขนัและคูแ่ข่งในอตุสาหกรรมอาหารสไตล์ตะวนัตก แยกตามประเภทอาหาร มีดงันี ้

1. คาเฟ่  

• ตลาดรวมของคาเฟ่ มีมลูค่ากวา่ 5,800 ล้านบาท คดิเป็นส่วนแบง่ในธุรกิจร้านอาหารสไตล์ตะวนัตกร้อยละ 10.7  
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• ปัจจบุนั สตาร์บคั ยงัคงเป็นผู้ นําในตลาดคาเฟ่อยู่ ด้วยมลูค่าส่วนแบ่งตลาดเป็นท่ีหนึง่และจํานวนสาขาท่ีมากถงึ 

200 สาขาทัว่ประเทศไทย ตามด้วย  โอ บอง แปง ท่ีมีมลูคา่ส่วนแบง่ตลาดเป็นท่ีสองด้วยจํานวนมากกวา่ 60 

สาขาทัว่ประเทศไทย และทรู คอฟฟ่ี จํานวน 200 สาขาทัว่ประเทศไทย  

2. ร้านอาหาร (Casual Dining) 

ปัจจบุนั ธุรกิจอาหารแคชชวล ไดน่ิงมีมลูคา่รวมมากกวา่ 22,000 ล้านบาท โดยเดอะ พิซซา่ คอมปะนี ซิซซ์เลอร์ และ The 

Coffee Club รวมกนัแล้วมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 31  

 

2.1 พิซซ่า มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ีประมาณ 4,300 ล้านบาท หรือร้อยละ 20  

• ในปี 2557 อตัราการเตบิโตร้อยละ 3 (Thailand Equity and Franchise)  

• ปัจจบุนั ผู้บริโภครับประทานพิซซา่โดยเฉล่ีย 2 ครัง้ตอ่เดือน ซึง่เป็นกลุ่มครอบครัว และกลุ่มวยัรุ่น 

• แนวโน้มตลาดในอนาคตสําหรับพิซซา่จะเน้นเร่ืองนวตักรรมใหม่ และการค้นคว้าวจิยัเมนใูหม่ๆ  ควบคูก่บัการทํา

โปรโมชัน่อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มความถ่ีในการรับประทานพิซซ่าของผู้บริโภค และทําให้ผู้ ท่ีไม่ทานพิซซ่าหนัมา

รับประทานพิซซ่ามากขึน้ โดยคา่ใช้จ่ายส่วนใหญ่ จะใช้ในเร่ืองของการโฆษณาทางโทรทศัน์ พร้อมกนันีบ้ริษัทได้

ดําเนินการปรับปรุงร้านให้มีความทนัสมยั และยงัได้เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์  

• ปัจจบุนั เดอะ พิซซา่ คอมปะนี มีสาขาในประเทศไทยทัง้สิน้จํานวน 272 สาขา (เป็นเจ้าของเองจํานวน 196 สาขา 

(รวมสาขาท่ีอยู่ในสนามบิน 2 สาขา) และแฟรนไชส์จํานวน 76 สาขา) โดยพิซซา่ ฮทั มีจํานวน 99 สาขา และ โดมิโน่   

พิซซ่า มีจํานวน 17 สาขา 

 

2.2 สเตก็ ซีฟู้ ด และสลดั มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ีประมาณ 2,254 ล้านบาท  

• ซซิซ์เลอร์ ใช้กลยทุธ์ในการให้ความสําคญักบักระแสสขุภาพตามพฤตกิรรมของผู้บริโภคอย่างตอ่เน่ือง และคดิค้น

พฒันาเมนอูาหารใหม่ๆ ตามฤดกูาลวตัถดุบิ ผกั-ผลไม้ 

• ในแง่การแข่งขนั ซซิซ์เลอร์ ไม่มีคูแ่ข่งตรงในร้านอาหารประเภทเดียวกนั แต่จะเป็นในรูปแบบของส่วนแบง่การ

ทานอาหารของผู้บริโภคจากพฤตกิรรมการทานอาหารนอกบ้าน ทัง้จากร้านอาหารสกีุ ้ ร้านอาหารสากล อิตาลี 

ญ่ีปุ่ น จีน หรือร้านอาหารไทยทัว่ไป  

 

2.3 อาหารและกาแฟ มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ีประมาณ 335 ล้านบาท  

• Signature Blend คือความโดดเด่นของรสชาตกิาแฟท่ี The Coffee Club ใช้ดงึดดูลกูค้า โดยการผสมเมล็ดกาแฟ

สองสายพนัธุ์ ระหวา่งอาราบกิาท่ีให้รสชาตเิข้มข้นออกเปรีย้ว เพิ่มความสดช่ืนจากโคลมัเบีย และจากบราซลิท่ีมี

กลิ่นหอมรสชาตปิานกลาง นํามาผสมกบัโรบสัต้า ท่ีใช้ของพรีเม่ียมจากอินเดีย ช่วยให้รสชาตกิลมกล่อมเข้ากนั

อย่างลงตวัโดยใช้มาตรฐานเดียวกบัท่ีออสเตรเลีย และ All Day Breakfast ท่ีให้ลกูค้าเข้ามาทานเวลาไหนก็ได้ 

• ปัจจบุนั The Coffee Club มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 16 สาขา ตัง้อยู่ใน พทัยา ภเูก็ต  เชียงใหม่ สมยุ สนามบนิดอน

เมือง สนามบนิสุวรรณภมูิ และกรุงเทพฯ โดยเป็นเจ้าของเองทัง้หมด ร้านค้าส่วนใหญ่ตัง้อยู่ตามย่านศนูย์การค้า 

แหล่งธุรกิจและแหล่งนกัทอ่งเท่ียว ในทําเลท่ีเดนิทางสะดวก ปัจจุบนั Greyhound มีทัง้หมด 11 สาขาอยู่ใน

กรุงเทพฯ และปริมลฑล ส่วน Coffee Bean by Dao มีทัง้หมด 6 สาขาอยู่ในกรุงเทพฯ     

• ในปี 2557 อตัราการเตบิโตร้อยละ 25 คาดว่าจะขยายสาขาเพิ่มอีก 4 สาขา ในปี 2558 

 

 

สว่นที่ 1 หน้า 42 

 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

3. ฟาสต์ฟู้ ด  

• ปัจจบุนั ธุรกิจอาหารจานด่วนมีมลูคา่รวมมากกวา่ 20,000 ล้านบาท โดยเบอร์เกอร์ คงิ มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ี

ประมาณ 762 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 ในปี 2557 ยอดขายเตบิโตร้อยละ 20  

• เบอร์เกอร์ คงิ มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 40 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ในสนามบนิ 8 สาขา) และวางแผนขยาย 10 สาขา 

ในปี 2558 เพ่ือครอบคลมุลกูค้าเป้าหมายหลกัท่ีเคยอาศยัอยู่ในต่างประเทศ ส่วน เค เอฟ ซี มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 

462 สาขา และแมคโดนลัด์ มีสาขาจํานวน 196 สาขา 

 

4. ไอศกรีม และเบเกอร่ี 

ภาพรวมสินค้าประเภทไลท์ฟาสฟู้ ดส์ อาทเิช่น เบเกอร่ี ขนมปัง ไอศกรีม โดนทั ยงัคงเตบิโตเพ่ิมขึน้ จากกิจกรรมทาง

การตลาด รายการส่งเสริมการขาย แนะนําเมนใูหม่ และการเปิดสาขาใหม่ๆ อย่างตอ่เน่ืองของทกุกลุ่มสินค้า  ธุรกิจไอศกรีม และเบเกอ

ร่ี มีมลูคา่รวมมากกวา่ 5,900 ล้านบาท โดย สเวนเซ่นส์ และแดร่ีควีน ยงัคงรักษาตําแหน่งผู้ นําตลาดไอศกรีมไว้ได้อย่างตอ่เน่ือง โดยใน

ปี 2557 สเวนเซน่มีอตัราการเตบิโตถงึร้อยละ 12 และแดร่ีควีนมีอตัราการเตบิโตถงึร้อยละ 17 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 

• ปัจจบุนั สเวนเซ่นส์ มีสาขาในประเทศไทยทัง้สิน้จํานวน 281 สาขา (เป็นเจ้าของเอง 125 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ใน

สนามบิน 1 สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 156 สาขา) บาสกิน้ รอบบิน้ มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 22 สาขา ฮา

เก้น ดาส มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 26 สาขา   

• ปัจจบุนั แดร่ีควีนมีสาขาทัง้สิน้จํานวน 387 สาขา (เป็นเจ้าของเอง 230 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ในสนามบนิ 12 

สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 157 สาขา) เค เอฟ ซี ซอฟท์ไอศกรีม มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 315 สาขา และ

แมคโดนลัด์  ซอฟท์ไอศกรีมมีสาขาทัว่ประเทศทัง้สิน้ จํานวน 206 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) 

  นโยบายราคา 

เน่ืองจากธุรกิจอาหารบริการด่วนเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสงู การตัง้ราคาสินค้าของบริษัทได้คํานงึถงึต้นทนุของสินค้าและ

การบริการรวมถงึราคาของคูแ่ข่งในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั  
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2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการผลิตและจําหน่ายอาหารบริการดว่น ผ่านรูปแบบของสาขา จํานวนมากกว่า 1,708 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) 

2557 

2556 

1,924 

1,924 

1,715 

1,257 

89.14 

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) 

2557 

2556 

19,688 

19,688 

17,907 

15,571 

90.95 

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 

1. แหล่งท่ีมาภายในประเทศ ได้แก่ นมสด ไข่ไก่ ไส้กรอก เนือ้สตัว์แปรรูปประเภทตา่ง ๆ ผกั ผลไม้ แป้ง นํา้ตาล อาหาร

กระป๋อง เคร่ืองดื่มและบรรจภุณัฑ์ชนิดตา่งๆ เป็นต้น คดิเป็นร้อยละ 60-65 ของวตัถดุบิทัง้หมดโดยประมาณ 
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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 อาหารทะเลแช่แขง็ ขนม

เค้ก เคร่ืองปรุงอาหาร  ผลิตภณัฑ์นม และเคร่ืองด่ืมประเภทตา่งๆ ซึง่บริษัทสัง่ซือ้ผ่านผู้ จําหน่ายในประเทศ  

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

และเคร่ืองปรุงอาหารตา่งๆ โดยส่วนใหญ่นัน้ บริษัททําการสัง่ซือ้จากต่างประเทศผ่านผู้ 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 กระเป๋าเดนิทางนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา TUMI เป็นกระเป๋าท่ีได้ช่ือว่ามีความทนทานท่ีสดุในโลก มี

ดีไซน์เป็นเอกลกัษณ์และมีความทนทานตอ่การใช้งาน  
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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 ซึง่ปัจจบุนัจํานวนผู้ใช้อินเตอร์เนทมีจํานวนเพ่ิมขึน้อย่าง

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 

 

 

สว่นที่ 1 หน้า 46 

 

http://www.mysale.co.th/


 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

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 2557 แบรนด์เอสปรีมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศ

ไทยรวมทัง้สิน้ 127 แหง่ 

แบรนด์แก็บ (GAP)  

แบรนด์แก็บเป็นหนึง่ในสินค้าอเมริกนัแบรนด์ท่ีมีประวตัอินัยาวนาน   ซึง่นําเสนอสินค้าท่ีมีรูปแบบเบสิค สวมใส่ง่ายในทกุ

โอกาสสไตล์อเมริกนั   เสน่ห์ของโลโกท่ีกลายเป็นสญัลกัษณ์สําคญับนเสือ้ยืดยงัเป็นจดุขายตลอดมา    แม้คูแ่ข่งหลกัน่าจะเป็นแบรนด์

ซาร่า แตก่ลุ่มลกูค้าก็มีความแตกต่าง เพราะแบรนด์ดงักล่าวมีความเป็นแฟชัน่สงูกว่า    การทําตลาดของแก็บคือ มุ่งเน้นหาทําเลขาย

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 2557 แบรนด์บอสสินี มีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศ

ไทยรวมทัง้สิน้ 78 แหง่   

แบรนด์ชาร์ลส แอนด์ คีธ (Charles & Keith) 

 ตลาดรองเท้าและกระเป๋าสําหรับสุภาพสตรี ในประเทศไทยมีทัง้แบรนด์ย่ีห้อท่ีนําเข้า และแบรนด์ย่ีห้อท่ีผลิตในประเทศ  

รองเท้าท่ีนําเข้ามกัจะได้รับความนิยมในรูปแบบท่ีทนัสมยั มีวสัดท่ีุแตกตา่งซึง่หาไม่ได้ในประเทศ และการออกแบบท่ีสวยงาม กลุ่ม

รองเท้านําเข้าส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ท่ีมีการวางตําแหน่งระดบับนและราคาสงู ดงันัน้ แบรนด์ชาร์ลส แอนด์ คีธ ได้เข้ามาทําตลาดใน

ระดบักลาง โดยนําเสนอสินค้านําเข้าท่ีมีการออกแบบท่ีไม่ย่ิงหย่อนไปกวา่สินค้าในกลุ่มระดบับน  แตไ่มท่ิง้การเป็นแบรนด์นําเข้า 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 2557 ชาลร์ส แอนด์ คีธ มีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 29 แหง่  

แบรนด์เพโดร (Pedro)  

เน่ืองจากในปัจจบุนัสภุาพบรุุษได้ให้ความสนใจเก่ียวกบัภาพลกัษณ์และการแตง่ตวัเพิ่มสงูขึน้ จงึทําให้ตลาดรองเท้าและ

เคร่ืองประดบัของสภุาพบรุุษนัน้ ถกูจบัตามองวา่เป็นตลาดใหม่ เพ่ือสภุาพบรุุษท่ีรักการแตง่ตวัด้วยดีไซน์ และไม่ชอบการซือ้รองเท้าใน

ห้างสรรพสินค้าท่ีมีความหลากหลายแตไ่ม่มีความแตกต่าง  โดยจดุเด่นของแบรนด์เพโดรนัน้ คือ เป็นเคร่ืองหนงัคณุภาพท่ีผสมผสาน

ระหวา่งความหรูหราและดีไซน์ท่ีโดดเดน่ร่วมสมยัในราคาท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีคอลเล็คชัน่สําหรับผู้หญิงก็มีลกูเล่นอนัทนัสมยั

เช่นเดียวกนั   บริษัทอยู่ในช่วงการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัสําหรับคนไทย   การสร้างส่วนแบง่การตลาดจงึช้ากว่าคูแ่ข่งอย่างแบรนด์

อลัโด้ (Aldo) และแบรนด์แดปเปอร์ (dapper) ท่ีอยู่ในตลาดมานาน   การจดัหาทําเลขายในใจกลางกรุงเทพตามแหล่งชอปปิง้ของคน

เมืองและชาวตา่งประเทศซึง่เป็นกลยทุธ์สําคญั บริษัทเปิดร้านเพโดรสาขาแรกในปี 2556 ท่ีเซน็ทรัลเวลิด์ และตอ่มาท่ีสยามพารากอน

เม่ือต้นปี 2557 ณ สิน้ปี 2557 แบรนด์เพโดรมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 5 แหง่  

แบรนด์ทูม่ี (TUMI) 

 ปัจจบุนัตลาดสินค้าประเภทกระเป๋าเดนิทางและกระเป๋าเอกสารในระดบัราคาสูงท่ีมีอยู่ในเมืองไทยนัน้   ยงัมีการแข่งขนัท่ีไม่

สงูนกั สําหรับแบรนด์ทม่ีูนัน้ คู่แข่งทางตรงในด้านของราคาและคณุภาพของสินค้าในปัจจุบนัยงัมีไม่มากนกั   คู่แข่งหลกัในปัจจุบนัคือ 

แบรนด์ริโมวา่ (Rimowa) แตอ่ย่างไรก็ตาม แบรนด์ริโมวา่ (Rimowa) มีเพียงสินค้ากระเป๋าเดินทางเพียงอย่างเดียว ในขณะท่ี แบรนด์ทม่ีู 

มีความหลากหลายในเร่ืองของการเป็นผู้ นําในเร่ืองของกระเป๋าเดินทางท่ีมีนํา้หนักเบาและเน้นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและการ

รักษารูปทรงกระเป๋า นอกจากนี ้กระเป๋าใส่เอกสารและกระเป๋าคอมพิวเตอร์สําหรับนักธุรกิจ ก็มีความโดดเด่นในแง่ฟังก์ชั่นการใช้งาน

และการออกแบบท่ีมีแบบให้เลือกมากและมีคณุภาพดี   การขยายตลาดคือการหาทําเลขายในแหล่งชอปปิง้ของคนเมืองในกรุงเทพฯ 

และชาวต่างประเทศ   การเติบโตอีกด้านคือ ลูกค้าองค์กรท่ีต้องการกระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเดินทางให้พนักงานผู้บริหารระดบัสูง   

และใช้เป็นของขวญัท่ีมีคณุคา่สําหรับบคุคลสําคญั จดุจําหน่ายสําคญัของแบรนด์ทม่ีูท่ีอยู่ใจกลางเมือง ได้แก่ เกษรพลาซ่าและเซ็นทรัล

เวลิด์ ณ สิน้ปี 2557 ทม่ีูมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 8 แหง่ 

แบรนด์เรดเอิร์ธ (Red earth)  

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ ซึง่เน้นความเป็นแฟชัน่ มีสีสนัทนัสมยั ในลกัษณะเดียวกบั

เคร่ืองสําอางของแบรนด์เรดเอร์ิธ มีอยู่เป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม แบรนด์เรดเอิร์ธ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในประเทศและนําเข้าจาก

ตา่งประเทศ จงึสามารถตอบสนองลกูค้าหลกัของผลิตภณัฑ์ ซึง่เป็นวยัรุ่นและคนทํางานรุ่นใหม่ท่ีเน้นแฟชัน่ได้ ณ สิน้ปี 2557 แบรนด์

เรดเอิร์ธมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศทัง้สิน้ 22 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 

2557 แบรนด์เฮงเคลส์มีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 18 แหง่ 

ธุรกิจเก่ียวกับการรับผลิตสินค้า ภายใต้บริษัทย่อย นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกัด 

บริษัทผู้ผลิตและจดัจําหน่ายสินค้าอปุโภคและสินค้าในครัวเรือนใหญ่ๆ หลายแหง่ในประเทศไทย จะมีการวา่จ้างบริษัทอ่ืน

ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าให้ เน่ืองจากบริษัทนัน้ๆ ไม่มีนโยบายดําเนินการผลิตเอง หรือมีกําลงัการผลิตท่ีไม่เพียงพอ ซึง่คาดวา่แนวโน้มการ

เตบิโตของอตุสาหกรรมนีจ้ะเพิ่มขึน้ เน่ืองจากพฤตกิรรมของผู้บริโภคมีการใช้สินค้าในครัวเรือนเพิ่มมากขึน้ เช่น นํา้หอมปรับอากาศใน

รถยนต์ ยาขดัรถยนต์ นํา้ยาทําความสะอาดสขุภณัฑ์  นํา้ยาทําความสะอาดพืน้ นํา้ยาปรับผ้านุ่ม 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 และเยอรมนันี 

จะเลือกลงทนุสร้างฐานการผลิตในตา่งประเทศท่ีมีการจดัหาวตัถดุบิได้ง่ายและประหยดัค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมไปถงึคา่แรงท่ีต่ํา

กวา่ท่ีจะผลิตในประเทศต้นกําเนิด ดงันัน้ ฐานการผลิตจะอยู่ในประเทศจีน อินเดีย บงัคลาเทศ  และบางชนิดของสินค้าก็จะเป็น

ประเทศไทย 

ยกเว้นกลุ่มโรงงานท่ีรับผลิตสินค้าอุปโภค วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตสินค้าอปุโภคต่างๆ ท่ีบริษัทรับผลิตนัน้ เป็นวตัถดุบิท่ี

บริษัทสัง่ซือ้จากผู้แทนจําหน่ายในประเทศ ซึง่วตัถดุิบดงักล่าวมีแหล่งท่ีมาทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้วา่จ้างผลิตจะเป็น

ผู้จดัหาแหล่งวตัถดุบิ ตลอดจนตอ่รองราคาวตัถดุบิกบัผู้ จําหน่ายวตัถดุิบโดยตรง ทัง้นี ้ บริษัทจะจดัหาวตัถุดบิางส่วนเอง เพ่ือเป็นการ

ลดต้นทนุการผลิต 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 

1บริษัทต้องเผชิญความเส่ียงและความไม่แน่นอนตา่งๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึง่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่รายได้ ผล

กําไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมลูคา่หุ้นของบริษัท  

นอกจากความเส่ียงท่ีจะกล่าวถึงต่อไป อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซึง่บริษัทไม่อาจทราบหรือระบุได้ในขณะนี ้และความเส่ียงบางอย่าง 

ท่ีบริษัทคิดว่าไม่เป็นนยัสําคญัในปัจจุบนั แต่อาจมีความสําคญัต่อไปในอนาคตได้ ดงันัน้ ผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ควรพิจารณา 

ผลกระทบและความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึน้ รวมถงึพิจารณาถงึปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัทนอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียง ท่ี

ปรากฏในเอกสารฉบบันีด้้วย 

 
1. ความเส่ียงจากผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะภัยธรรมชาติ และ

เหตุการณ์ร้ายแรง  

รายได้ กําไร และแผนการขยายงานของบริษัท ล้วนต้องอาศยัภาคการใช้จ่ายของลกูค้า ผู้บริโภค ตลอดจนความเช่ือมัน่ของ

นกัทอ่งเท่ียว ซึง่อาจได้รับผลกระทบด้านลบจากปัจจยัภายนอกหลายๆ ปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย ความไม่สงบทางการเมือง โรคระบาดหรือภยัธรรมชาต ิ เป็นต้น และแม้วา่ปัจจยัความเส่ียงตา่งๆ เหล่านีเ้ป็นความ

เส่ียงโดยทัว่ไป ท่ีผู้ประกอบการธุรกิจทกุๆ รายต้องเผชิญ แตบ่ริษัทก็จดัทํามาตรการบริหารความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบด้านลบตอ่

การดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทจากเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคดิให้ได้มากท่ีสดุ ซึง่มาตรการดงักล่าวรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียง  
- สร้างความสมดลุของโครงสร้างรายได้ อนัประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ

ร้านอาหาร ธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิต  

- ขยายฐานธุรกิจให้หลากหลายครอบคลมุทัง้ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตลอดจนประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน 

ภมูิภาคแอฟริกา ประเทศในแถบมหาสมทุรอินเดีย ประเทศอินเดีย และภมูิภาคตะวนัออกกลาง เพ่ือลดการพึง่พาธุรกิจใน

ประเทศใดเพียงประเทศเดียว  
- ขยายธุรกิจท่ีบริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นคา่ธรรมเนียมการให้บริการ (Fee-based Model) ได้แก่ การรับจ้างบริหารโรงแรม 

และการให้สิทธ์ิแฟรนไชส์ ทัง้ในประเทศท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ในปัจจบุนั และตลาดใหม่ๆ ท่ีบริษัทยงัไม่คุ้นเคย  

- เตรียมวางแผนสํารองสําหรับเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคดิ (Contingency Plan) โดยความท้าทายต่างๆ ท่ีบริษัทต้องเผชิญในอดีต 

มีส่วนสําคญัในการช่วยพฒันาความสามารถในการรับมือกบัเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วย

เพิ่มความสามารถในการฟืน้ตวัของธุรกิจของบริษัท 

 

2  ความเส่ียงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก  

2.1  การแข่งขนัในธุรกิจโรงแรม  

การเพิ่มขึน้ของจํานวนโรงแรมระดบับนในแหล่งทอ่งเท่ียวท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขนั ใน

ด้านราคา ซึง่จะส่งผลกระทบกบัรายได้และกําไรของบริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงนอกฤดกูาลท่องเท่ียวและจากลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจของโรงแรมซึง่มีคา่ใช้จ่ายคงท่ีสงู (Operating Leverage) อย่างไรก็ดี บริษัทได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาคณุภาพ

ของการให้บริการอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่า โรงแรมของบริษัทจะมีคณุภาพและการให้บริการ ท่ีเหนือกว่าคูแ่ข่งในตลาดนัน้ๆ 

นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีมาตรการในการลดความเส่ียง โดยการเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ ขยายครอบคลมุแหล่งทอ่งเท่ียวหลายๆ 

แหง่ มีประเภทและระดบัการให้บริการของโรงแรม มีแบรนด์ ตลอดจนเชือ้ชาต ิ ของแขกท่ีมาเข้าพกัโรงแรมท่ีหลากหลาย ซึง่นอกจาก

แบรนด์อนนัตรา แบรนด์อวานี แบรนด์โอ๊คส์ แบรนด์เปอร์ อควมั และแบรนด์เอเลวาน่า ซึง่เป็นแบรนด์ระดบับนของบริษัทเองแล้ว 

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. ให้บริหารโรงแรม

ภายใต้การลงทนุของบริษัท โดยใช้แบรนด์โฟร์ซีซัน่ส์, เจดบับลิวแมริออท และเซน็ต์ รีจิส และบริษัทบริหารโรงแรมภายใต้สญัญาแฟรน
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ไชส์โดยใช้แบรนด์แมริออท ทัง้นี ้โรงแรมภายใต้ แบรนด์อนนัตรา แบรนด์อวานี แบรนด์เปอร์ อควมั และแบรนด์เอเลวาน่า คอลเล็คชัน่ 

ตัง้อยู่ในภมูิภาคเอเชีย ตะวนัออกกลาง และทวีปแอฟริกา ส่วนโรงแรมในกลุ่มโอ๊คส์นัน้ มีฐานธุรกิจหลกัอยู่ในประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์ ซึง่เป็นตลาดท่ีมีความผนัผวนของฤดกูาลทอ่งเท่ียวน้อยกว่า อีกทัง้บริษัทยงัมีการลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบั

ธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศนูย์การค้า ธุรกิจบนัเทงิ และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทสามารถให้บริการแก่

ผู้บริโภค ได้อย่างครบวงจร 

2.2   การแข่งขนัในธุรกิจร้านอาหาร 

ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เน่ืองจากคู่แข่งธุรกิจรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขนัได้ง่ายกว่า เม่ือ

เปรียบเทียบกบัธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทต้องแข่งขนักบัผู้ประกอบการร้านอาหารรายอ่ืนๆ ทัง้ในและนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัท

วางเป้าหมายในการคงความเป็นผู้ นําของธุรกิจร้านอาหาร โดยการพัฒนาทัง้สินค้าเดิมและสินค้าใหม่ๆ รวมถึงรูปแบบร้านใหม่ๆ 

อย่างตอ่เน่ือง ตลอดจนมุ่งเน้นการตอบสนองให้ทนัความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงของผู้บริโภค ผ่านการทําการตลาดในรูปแบบต่างๆ ทํา

ให้บริษัทสามารถรักษาความเป็นผู้ นําและมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง จากปัจจยัสนับสนุนซึ่งรวมถึงฐานะทางการเงินท่ี

แข็งแกร่งและขนาดของธุรกิจท่ีส่งผลให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีนโยบายกระจาย

ความเส่ียง เพ่ิมความหลากหลายของประเภทร้านอาหาร ซึง่ครอบคลุมทัง้อาหารตะวนัตก เช่น พิซซ่า สเต็ก แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม 

ตลอดจนอาหารไทย จีน ญ่ีปุ่ น กาแฟ และเบเกอร่ี และการขยาย ธุรกิจไปในหลากหลายประเทศ เป็นผลให้บริษัทสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคแตล่ะกลุ่มได้มากย่ิงขึน้ ส่งผลให้ ธุรกิจในกลุ่มนีมี้การกระจายความเส่ียงและมีการเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง 

2.3   การแข่งขนัในธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า 

ธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้าซึง่บริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าแฟชัน่และเคร่ืองสําอางในประเทศไทย เป็นธุรกิจท่ีมี การแข่งขนั

คอ่นข้างสงู ถงึแม้วา่จะมีผู้ประกอบการจดัจําหน่ายสินค้าแฟชัน่ระดบัโลกเข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมากขึน้ หากแต่ยงักระจุก

ตวัอยู่เพียงในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ เท่านัน้ ในขณะท่ีแบรนด์ท่ีบริษัทจัดจําหน่ายสินค้ามีการกระจายตัวมากกว่า 

โดยเฉพาะในตา่งจงัหวดั ซึง่มีแนวโน้มในการเตบิโตของภาคการอุปโภคบริโภคท่ีสูงกว่าในระยะยาว ส่งผลให้บริษัทย ังคงเป็นหนึ่ งใน

ผู้ประกอบการจดัจําหน่ายสินค้าอิสระ (Independent Operator) ท่ีใหญ่ท่ีสุดรายหนึ่งของประเทศ ทัง้นี ้ เน่ืองจากธุรกิจจดัจําหน่าย

เป็นธุรกิจแรกของกลุ่มบริษัทไมเนอร์ บริษัทจึงได้ประโยชน์จากความชํานาญและเครือข่ายท่ีกว้างขวางของทีมผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี ้บริษัทยงัคอยพฒันาการให้บริการเพ่ือตอบสนองกระแสความต้องการของลูกค้าและมีการส่ือสารกบัลูกค้าอย่างต่อเน่ือง

ผ่านโปรแกรมบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ ไมเนอร์ พลสั การ์ด   

 

3. ความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจ 

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองทัง้ในและต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุใหม่ๆ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลงทนุในตา่งประเทศ อาท ิการเปล่ียนแปลงของมลูค่าการลงทนุ ความสําเร็จในการริเร่ิมโครงการ ภาระผูกพนั 

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสญัญา การขอใบอนญุาต และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกเหนือไปจากความเส่ียงโดยทัว่ไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี 

บริษัทมีมาตรการในการควบคมุดแูลการพฒันาโครงการใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด ทัง้ผ่านการทํา Due Diligence อย่างละเอียด การจดัทํา

แผนงาน และขัน้ตอนมาตรฐาน การวางหลกัเกณฑ์ในการลงทนุท่ีรอบคอบ เป็นต้น โดยบริษัทจะว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้และ

ความชํานาญในประเทศนัน้ๆ อาท ิ ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ท่ีปรึกษาด้านบญัชี ซึง่จะทํางานร่วมกบัทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญของ

บริษัท เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษัทจะประสบความสําเร็จในการพฒันาโครงการหรือเข้าซือ้กิจการ การดําเนินงานของโครงการนัน้ๆ ต่อไป

เพ่ือให้มีผลกําไรท่ีน่าพอใจ รวมถงึการปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้บริษัทมีมาตรการลดความเส่ียงสําหรับการลงทนุ

ในประเทศท่ีบริษัทไม่เคยดําเนินธุรกิจ มาก่อน โดยในช่วงแรก บริษัทจะร่วมลงทนุกบัคู่ค้าทางธุรกิจท่ีมีความรู้ความชํานาญในการ

ดําเนินธุรกิจในประเทศดงักล่าว เพ่ือศกึษาสภาวะตลาดและเรียนรู้การดําเนินกิจการ จนกว่าจะมีความมัน่ใจในการดําเนินธุรกิจใน

ประเทศนัน้ๆ เพียงพอ จงึจะมีการตดัสินใจลงทนุในสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้ในภายหลงั ดงัเช่นการลงทนุของบริษัทท่ีผ่านมาในทวีปแอฟริกา 

ประเทศมลัดีฟส์ ศรีลงักา เวียดนาม จีน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย   
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

4.  ความเส่ียงจากความสามารถในการได้มาซึ่งท่ีตัง้ในการประกอบธุรกิจท่ีต้องการ 

1โรงแรมบางแหง่ของบริษัทตัง้อยู่บนท่ีดนิท่ีบริษัทเช่าจากเจ้าของท่ีดนิ โดยบริษัทมีสิทธิตอ่อายสุญัญา ด้วยอตัราคา่เช่า

ตามท่ีจะตกลงกนั ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทตกลงท่ีจะไม่ตอ่อายสุญัญา และจากการท่ีบริษัทได้ปฏิบตัติามสญัญาเช่าและมี

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเจ้าของท่ีดนิตลอดมา บริษัทจงึเช่ือมัน่ว่าความเส่ียงดงักล่าวจะไม่เกิดขึน้ในระยะเวลาอนัใกล้  

สําหรับธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า ทําเลท่ีดีจดัเป็นหนึ่งในปัจจยัหลกัของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ

ของแตล่ะสาขา ดงันัน้ จึงอาจเกิดความเส่ียงหากบริษัทไม่สามารถตอ่สญัญาเช่าพืน้ท่ีนัน้ๆ หรือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสญัญา

เช่า อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทมีร้านอาหารและจุดจดัจําหน่ายสินค้ามากมาย และแบรนด์ร้านอาหารและสินค้าแฟชัน่ของบริษัท

เป็นแบรนด์ยอดนิยม ซึง่มีส่วนช่วยดงึดดูลูกค้าเข้ามาใช้บริการท่ีห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้บริษัทมีอํานาจต่อรองกบัห้างสรรพสินค้า

และเจ้าของพืน้ท่ี และสามารถทําสญัญาเช่าระยะยาวได้ 

 

5.  ความเส่ียงในการต่อสัญญาและเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาตัวแทน

จาํหน่ายสินค้า 

บริษัทดําเนินงานร้านอาหารบางส่วนภายใต้แบรนด์ท่ีได้รับสิทธ์ิแฟรนไชส์จากต่างประเทศตามข้อตกลงภายใต้สญัญาแฟรนไชส์ 

จงึอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการท่ีมิได้รับอนญุาตให้ตอ่สญัญาหรือหากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสญัญาแฟรนไชส์ บริษัท

ได้ลดความเส่ียงดงักล่าวโดยการขอต่ออายุสญัญาแฟรนไชส์ล่วงหน้าโดยมีระยะเวลาของสญัญา 10 - 20 ปี (ขึน้อยู่กบัประเภทของ

สญัญา) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ลดการพึง่พาแบรนด์ท่ีบริษัทได้รับแฟรนไชส์จากตา่งประเทศ โดยการเพิ่มแบรนด์ร้านอาหารท่ีเป็นของ

ตนเอง ซึง่ ณ ปัจจุบนั ประกอบไปด้วยแบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี กลุ่มไทยเอ็กซ์เพรส เดอะ คอฟฟ่ี คลบั ริบส์ แอนด์ รัมส์ และ

ปักก่ิง ริเวอร์ไซด์ แอนด์ คอร์ทยาร์ด  

สําหรับธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า การได้เป็นตวัแทนจําหน่ายแตเ่พียงผู้ เดียวเป็นปัจจยัสําคญั สญัญาของบริษัทมีสองลกัษณะ 

ได้แก่ แบบท่ีต่อสญัญาโดยอตัโนมตั ิและแบบท่ีมีกําหนดเวลา สําหรับสญัญาในลกัษณะท่ีมีการกําหนดระยะเวลาในการต่อสญัญา 

บริษัท มีความเส่ียงจากการท่ีคูส่ญัญาจะไม่ตอ่สญัญาเม่ือถงึกําหนด ซึง่จะเป็นผลให้บริษัทมีโอกาสสูญเสียรายได้จากการเป็นตวัแทน

จําหน่าย อย่างไรก็ตาม จากการดําเนินธุรกิจระหวา่งกนัมาเป็นเวลานานและบริษัทได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญามาโดยตลอด 

ส่งผลให้บริษัทจะได้รับความไว้วางใจให้ตอ่อายสุญัญา ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทตกลงท่ีจะไม่ต่ออายุสญัญา นอกจากนัน้ หากคู่สั ญญา

ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ข้อตกลง โดยเฉพาะอัตราค่าตอบแทน บริษัทจะเจรจาต่อรองเพ่ือให้การเปล่ียนแปลงอัตราค่าตอบแทน

ดงักล่าวเป็นไปในอตัราท่ีบริษัท และคูส่ญัญาได้รับผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่าย 

 

6.  ความเส่ียงจากการท่ีลูกค้าจะไม่ต่อสัญญาจ้างบริหารโรงแรมและจ้างผลิตสินค้า 

บริษัทมีการขยายธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส์ และเปอร์ อควมั ซึง่เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง โดย

รับจ้างบริหารจดัการโรงแรมท่ีบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของและได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการ ทัง้นี ้ รายได้ค่าบริหาร

จดัการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมในการให้คําปรึกษาและคําแนะนําในการออกแบบและการก่อสร้าง ซึง่เป็นรายได้ท่ี

เกิดขึน้ในช่วงก่อน โรงแรมจะเปิดดําเนินการ และคา่ธรรมเนียมในการบริหารเม่ือโรงแรมเปิดดําเนินการ โดยจะขึน้อยู่กบัรายได้และผล

กําไรจากการดําเนินงานของโรงแรมท่ีบริษัทเข้าบริหารงาน โดยทัว่ไปสญัญาว่าจ้างบริหารโรงแรมจะมีอาย ุ10 - 20 ปี ในกรณีท่ีลูกค้า

บอกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนด บริษัทสามารถเรียกเก็บค่าเสียหายในรูปของค่าธรรมเนียมการยกเลิกสญัญา (Cancellation Fee) 

ได้ ทัง้นี ้ ประสบการณ์จากการบริหารธุรกิจ โรงแรมในหลายปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมของบริษัทเป็นท่ีรู้จักในความ

หลากหลายและคุณภาพในการให้บริการของแบรนด์ ความสามารถในการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 

ตลอดจนความมุ่งมัน่ในการพฒันาการดําเนินงานของโรงแรม ท่ีรับจ้างบริหารอย่างต่อเน่ือง เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของทัง้ผู้ ว่าจ้าง

บริษัทและแขกท่ีมาพกั  

สําหรับธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอปุโภค โดยบริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท รับจ้างผลิต

สินค้าให้กบับริษัทสินค้าอปุโภคระดบัสากล ปัจจบุนั ธุรกิจดงักล่าวมีการแข่งขนัไม่มากนกั เน่ืองจากยงัมีผู้ประกอบการท่ีได้มาตรฐาน

และได้รับอนญุาตให้ผลิตน้อยราย แต่ราคาและคณุภาพเป็นตวัแปรท่ีสําคญัในการท่ีจะได้รับคําสัง่ซือ้ อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัท

  

 สว่นท่ี 1 หน้า 52 



 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

ได้ดําเนินธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอปุโภคมาเป็นเวลานานมากกว่า 30 ปี บริษัทให้ความสําคญัต่อการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพในราคาท่ี

เหมาะสม นอกจากนี ้ การปรับปรุงสายการผลิตอย่างต่อเน่ืองยงัสามารถช่วยลดต้นทนุการผลิตได้ ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาทัง้หมด

ข้างต้น เป็นผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าทัง้ในระดบัภมูิภาคและระดบัโลกและได้รับการวา่จ้างผลิตสินค้าในระยะยาว 

 

7.  ความเส่ียงด้านการเงนิ 

7.1   ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน   

บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางส่วนเป็นเงินสกุลต่างประเทศ เช่น รายได้จากการให้สิทธ์ิค่าแฟรนไชส์ ค่ารับจ้างบริหาร

โรงแรม เงินปันผลรับ และรายได้จากเอเย่นต์ทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศ และอ่ืนๆ ซึง่รายได้ดงักล่าวผนัแปรตามอตัราแลกเปล่ียน แต่ใน

ขณะเดียวกนั บริษัทก็มีคา่ใช้จ่ายบางประเภท เช่น คา่บริหารจดัการธุรกิจโรงแรม ค่าการใช้สิทธิ/ลิขสิทธ์ิ ในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 

(Franchise Fee) และค่าสินค้าในธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ดงันัน้ บริษัทและบริษัทในเครือจึงสามารถลด

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนนีไ้ด้ โดยการหกักลบรายได้และค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedging) อีก

ทัง้บริษัทและบริษัทในเครือยงัลดความเส่ียงเพิ่มเตมิ โดยกําหนดราคาคา่ห้องพกัในประเทศเป็นเงินสกลุบาท แทนราคาอ้างอิงเงินสกุล

ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือให้รายได้และคา่ใช้จ่ายเป็นสกลุเงินเดียวกนั นอกจากนี ้จากการท่ีบริษัทขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศมากขึน้ ส่งผล

ให้บริษัทมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน เม่ือมีการแปลงผลการดําเนินงานของธุรกิจในต่างประเทศเป็นสกุลเงิน

บาทในงบการเงินรวมของบริษัท ในส่วนของการจดัหาเงินนัน้ โดยทัว่ไป บริษัทจะกู้ ยืมเงินในสกุลเดียวกับสินทรัพย์ท่ีบริษัทลงทุน 

เพ่ือให้เกิดการหกักลบ หรือการป้องกนัความเส่ียงแบบธรรมชาตจิากอตัราแลกเปล่ียน (Natural Currency Hedging) ให้ได้มากท่ีสดุ    

7.2  ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้ 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่อาจส่งผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของ

บริษัท บริษัทและบริษัทในเครือได้ตระหนกัถงึความเส่ียงดงักล่าวและบริหารจดัการความเส่ียงข้างต้นให้เป็นไปตามนโยบายและคูมื่อ

การบริหารความเส่ียงของบริษัทท่ีวางไว้ เพ่ือลดผลกระทบในด้านลบท่ีอาจเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้และสภาวะ

ของตลาดการเงิน ณ ขณะนัน้ๆ ส่งผลให้เงินกู้ของบริษัทและบริษัทในเครือส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ ท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ี 

7.3      ความเส่ียงจากความมัน่คงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ ยืมเงินและปฎิบตัติามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญากู้ ยืมเงิน 

 นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทัว่ไปแล้ว บริษัทอาจต้องการเงินทนุเพิ่มเตมิ เพ่ือลงทนุพฒันาโครงการใหม่ๆ และเข้าซือ้

กิจการอ่ืน ส่งผลให้บริษัทและบริษัทในเครือต้องรักษาสภาพคล่องและสํารองวงเงินกู้จากสถาบนัการเงินให้เพียงพอ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุ

หมนุเวียน อีกทัง้ยงัต้องจดัหาแหล่งเงินทนุระยะยาวล่วงหน้าและกระจายแหล่งท่ีมาของเงินทนุให้มีความหลากหลาย อย่างไรก็ดี 

บริษัทและบริษัทในเครือมีการดํารงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งเพ่ือท่ีจะปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีกําหนด ในสญัญากู้ ยืมเงิน และบริษัทได้

ปฏิบตัติามเง่ือนไขดงักล่าวด้วยดีเสมอมา   

 

8. ความเส่ียงจากการพัฒนาของเทคโนโลยี 

1บริษัทต้องอาศยัเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ ไม่เพียงแตเ่พ่ือการรองรับระบบการทํางานของหน่วยงานสนบัสนนุ (Back 

Office) เทา่นัน้ แตย่งัครอบคลมุถงึฝ่ายการขายและการตลาดอีกด้วย ซึง่หากบริษัทไม่สามารถปรับตวัตามเทคโนโลยีหรือความ

ต้องการของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลง จะส่งผลให้บริษัทสญูเสียความสามารถในการแข่งขนั ทัง้นี ้ บริษัทตระหนกัดีถงึความสําคญัของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จงึได้จดัให้หน่วยงานดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของแผนกลยทุธ์ระยะยาวของบริษัท และด้วยฐานะทางการเงินท่ีมี

ความมัน่คงและขนาดของธุรกิจท่ีส่งผลให้เกิดการประหยดัตอ่ขนาด (Economies of Scale) ส่งผลให้บริษัทสามารถพฒันา

ความสามารถในการแข่งขนั ด้วยการลงทนุในระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ตวัอย่างเช่น การพฒันาระบบจองห้องพกัส่วนกลางของแบรนด์

อนนัตรา ซึง่ช่วยให้บริษัทสามารถติดตามการขาย ห้องพกัและห้องพกัคงเหลือได้ทนัที การคดิราคาห้องพกัให้เท่าเทียมกนัในทกุระบบ 

(Rate Parity) การรับจองห้องพกับนเว็บไซต์ท่ีสามารถรองรับได้หลายภาษา การบริหารและเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนการรวบรวม

ข้อมลูของแขกท่ีเข้าพกั หรือเวบ็ไซต์ใหม่ของแบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซึง่ได้พฒันามาเพ่ือให้ลกูค้ามีประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์
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ท่ีดีขึน้ ลดระยะเวลาในการสัง่อาหารออนไลน์ และลกูค้าสามารถตดิตามสถานะการจดัส่งพิซซ่าผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกด้วย นอกจากนี ้

บริษัทยงัมีการจดัทําแผนกลยทุธ์ 5 ปีสําหรับการพฒันาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีโดยเฉพาะ เพ่ือรองรับแผนการขยายธุรกิจท่ี

ได้วางไว้  

 บริษัทได้เล็งเห็นและให้ความสําคญักบัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากความเส่ียงข้างต้น จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ทําหน้าท่ีประเมินความเส่ียงและตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ําเสมอ โดยหน่วยงานทกุหน่วยจะทํา

การประเมินความเส่ียง เพ่ือหาปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการดําเนินงาน และทํางานร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการ

วเิคราะห์โอกาสท่ีอาจเกิดขึน้ ศกึษาผลกระทบและร่วมกนัหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกนั หรือลดความเสียหายจากความ

เส่ียงดงักล่าว ตลอดจนร่วมกนัติดตามและประเมินความเส่ียงเป็นระยะ โดยบริษัทได้มีการจดัทํานโยบายและขัน้ตอนบริหารความ

เส่ียงของกลุ่มอย่างเป็นทางการ และกลุ่มธุรกิจทัง้หมดได้ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด ทัง้ยงัมีการรายงานประสิทธิภาพของการบริหาร

ความเส่ียงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเป็นรายไตรมาส 
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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. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 

บมจ. ไมเนอร์  

อินเตอร์เนชัน่แนล 

11 218/2-3 หมู่ 10 เมือง

พทัยา 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2561) 

อาคารโรงแรม 2 หลงั 4 ชัน้และ 

10 ชัน้  

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

180.52 

 

3.11 

148.07 

 

2.49 

-ไม่มี- 

บริษัทย่อย        

บจก. หวัหิน วลิเลจ  36 43/1 ถนนเพชรเกษม หวั

หนิ 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2573)  

อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 12 หลงั  

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

133.09 

0.09 

154.77 

0.06 

-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 

170.47 

 

 

64.30 

0.81 

153.75 

 

 

63.37 

- 

-ไม่มี- 

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

ห้องพกั 106 ห้อง 

367.99 436.89 -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 

557.33 

 

273.75 

621.37 

 

252.15 

-ไม่มี- 
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บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 

บมจ. โรงแรมราชดําริ 10 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 

 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2586)  

อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 1 หลงั 8 ชัน้ 

1 หลงั และ 9 ชัน้ 1 หลงั 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

491.84 

 

1,153.37 

464.88 

 

1,140.31 

-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 

445.95 

 

17.52 

407.18 

 

15.85 

-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* 

1,396.38 

 

1,046.72 

1,358.01 

 

984.86 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

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

เกาะสมยุ สรุาษฎร์ธานี  

สิทธิการเช่า 5 ปี 

(สิน้สดุปี 2558) 

อาคารวลิล่า 1 ชัน้ 61 หลงั 579.39 618.36 -ไม่มี- 

Minor International (Labuan) 

Ltd. 

 เกาะ Kihavah Huravlhu สิทธิการเช่า 23 ปี 

(สิน้สดุปี 2573) 

สิทธิการเช่าเกาะ 

  อาคารวลิล่า  1 ชัน้ 84 หลงั 

298.94 

1,522.58 

   257.84 

1,623.81 

-ไม่มี- 

Cyprea Lanka (Private) Ltd. 21 

 

 

26 

ประเทศศรีลงักา 

 

 

ประเทศศรีลงักา 

สิทธิการเช่า (สิน้สดุปี 2561) 

 

 

เป็นเจ้าของ 

อาคารโรงแรม2 ชัน้และ 3 ชัน้ 

จํานวน 6 หลงั  

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

ท่ีดนิ (อยู่ระหว่างการพฒันา) 

151.72 

 

  4.62 

184.90 

121.40 

 

4.25 

177.99 

-ไม่มี- 

 

 

       -ไม่มี- 

บจก. ราชดําริลอดจ์จิง้ 3 159 ถ.ราชดําริ  

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2584) 

อาคารโรงแรม 22 ชัน้        2,289.74        2,185.58 -ไม่มี- 
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                  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 

Oaks Hotels & Resort Limited - ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศออสเตรเลีย 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ/ สิทธิการเช่า 

หอังพกัอาศยั สํานกังาน  

  ห้องพกัอาศยั สํานกังาน  

  ส่วนปรับปรุงอาคาร และ 

  ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

          147.16 

 

 

        2,187.25 

- 

 

 

2,465.32 

-ไม่มี- 

 

 

      2,186 

บจก. สมยุ บีช คลบั โอนเนอร์ - 

 

 

หาดไม้ขาว ถลาง ภเูก็ต เป็นเจ้าของ 

 

สํานกังานขาย สํานกังานต้อนรับ

ร้านอาหาร และสระวา่ยนํา้ 

209.24 342.98 -ไม่มี- 

 

บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต 68 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง 

จ.ภเูก็ต 

  เป็นเจ้าของ   ท่ีดนิเปล่า 263.68 1,234.83 -ไม่มี- 

บจก.โคโค ปาล์ม โฮเตล็  

แอนด์ รี สอร์ท 

60  ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ป่า  

จ. พงังา 

 เป็นเจ้าของ   ท่ีดินเปล่า 286.30 286.30 -ไม่มี- 

Hoi An Riverpark Hotel 

Company Limited 

 ประเทศเวียตนาม  เป็นเจ้าของ   อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลงั 

  จํานวน 94 ห้อง 

55.73 58.26 ไม่มี 

Bai Dai Tourism Company 

Limited 

 ประเทศเวียตนาม เป็นเจ้าของ   อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 3 หลงั 

  จํานวน 63 ห้อง 

26.67 24.14 ไม่มี 

Sothea Pte.Ltd  ประเทศกมัพชูา เป็นเจ้าของ   อาคารโรงแรม จํานวน 39 ห้อง 158.81 361.80 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. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท) 

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

 

 

- 

 

 

 

45 ตรว. 

ชัน้ 15 – 17 อาคาร

เบอร์ล่ียคุเกอร์ 

คลองเตย กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 32 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

ร้านอาหารจํานวน 194 สาขา 

   

ท่ีดนิและอาคาร 4 ชัน้ 

90.27 

 

 

80.39 

463.06 

 

 

69.81 

80.81 

 

 

66.29 

462.64 

 

 

69.67 

-ไม่มี- 

 

 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

 

 

      -ไม่มี- 

บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 14 สาขา 

สิทธิการเช่า 3-28 ปี สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารจํานวน 125 สาขา 

30.17 

172.34 

24.50 

146.86 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

 

บจก. เอส.แอล.อาร์.ที - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน  3 สาขา 

สิทธิการเช่า 3-22 ปี สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารจํานวน 43  สาขา 

22.14 

240.09 

19.50 

221.94 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

 

บจก. เบอร์เกอร์ ประเทศไทย - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 8  สาขา 

 

สิทธิการเช่า 12-15 ปี สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารจํานวน 32  สาขา 

26.79 

88.77 

32.61 

114.23 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

 

บจก. ไมเนอร์ ชีส  29 อําเภอปากช่อง 

นครราชสีมา 

เจ้าของ อาคารโรงงาน 

 

40.71 37.98 -ไม่มี- 

บจก. ไมเนอร์ แดร่ี - อําเภอปากช่อง 

นครราชสีมา 

เจ้าของ อาคารโรงงาน 109.38 104.88 -ไม่มี- 
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                  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท) 

บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั  

(ประเทศไทย) 

- สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 6 สาขา 

สิทธิการเช่า 10 ปี 

(สิน้สดุปี 2562) 

คา่เช่าจ่ายล่วงหน้า 3 ปี 

(สิน้สดุปี 2560) 

คา่เช่าจ่ายล่วงหน้า 15 ปี 

(สิน้สดุปี 2576) 

สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 

16 สาขา 

3.76 

          55.07 

11.04 

           69.78 

-ไม่มี- 

       -ไม่มี- 

บจก. ไมเนอร์ ดีควิ -  คา่เช่าจ่ายล่วงหน้า 14 ปี 

(สิน้สดุปี 2571) 

สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 

218 สาขา 

- 

102.35 

5.65 

77.27 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

ThaiExpress Concepts Pte,Ltd. - ประเทศสิงคโปร์ เจ้าของ สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหาร จํานวน 2 สาขา 

1.36 

148.46 

1.20 

149.15 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

The  Minor Food Group (China) 

Limited 

- ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

เจ้าของ ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหาร 

 

49.51 

 

82.42 

 

-ไม่มี- 

Over Success Enterprise - ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

เจ้าของ สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

ร้านอาหาร 

29.44 

67.14 

25.98 

239.35 

-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. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 

บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง ท่ีดนิ + 

อาคาร 

60/185 หมู่ 19 ซอย 17 

นิคมอตุสาหกรรมนวนคร 

อําเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ ท่ีดนิและอาคาร 102.44 97.48 -ไม่มี- 

บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  

 

 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซ่า 

ป่ินเกล้า ห้องเลขท่ี 113 

ศนูย์การค้า เซ็นทรัล ซตีิ ้

บางนา ห้องเลขท่ี 117 

สิทธิการเช่า 9 ปี 4 เดือน 

(สิน้สดุปี 2558) 

สิทธิการเช่า 16 ปี 1 

เดือน (สิน้สดุปี 2558) 

สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

 

สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

3.81 

 

8.71 

0.95 

 

7.30 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

บจก. เอสมิโด แฟชัน่  ศนูย์การค้า เอ็มโพเร่ียม  

ห้องเลขท่ี 2S23 และ 2P24 

สิทธิการเช่า 24 ปี  

(สิน้สดุปี 2564) 

   สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

 

  ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 124 

  แหง่ 

7.76 

 

70.92 

7.27 

 

61.87 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

บจก. อาร์มิน ซสิเทม็ส์  ศนูย์การค้า สยามพารา

กอน ห้องเลขท่ี 1-23-1-26 

สิทธิการเช่า 6 ปี  

(สิน้สดุปี 2558) 

สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 123 

แหง่ 

1.65 

 

130.29 

0.98 

 

99.37 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

บจก.ไมเนอร์ คอนซลัแท็นส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ  

   ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 9 แหง่ 11.43 8.70 -ไม่มี- 

บจก.เรด เอิร์ธ ไทย     ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 22

แหง่ 

3.13 2.78 -ไม่มี- 
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                  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

ธุรกิจอ่ืน  

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 

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. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 

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 

198.40 

 

125.43 

152.73 

 

118.67 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

Oaks Hotels & Resort Limited  ประเทศออสเตรเลีย เป็นเจ้าของ ห้องพกัอาศยั 554.33 753.92 753.92 

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 

7.98 

 

 

 

32.87 

7.98 

 

 

 

32.87 

 

 

 

 

-ไม่มี- 

 

 

 

      -ไม่มี- 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

มลูคา่สทุธิทางบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ มีดงันี ้             หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันท่ี อายุการใช้งาน* 

 (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 1,985.05 2,484.18 อายสุญัญาเช่า 5 ปี และ 

20 ปี 

1,795.53 2,231.99 

อาคารและอปุกรณ์ประกอบ 14,497.60 16,283.25 อายสุญัญาเช่า 

5,10,20,30,40 ปี 

9,126.73 10,322.19 

สิ่งปรับปรุงอาคาร 7,022.12 7,499.13 อายสุญัญาเช่า และ 10 ปี 4,190.66 4,265.57 

เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และอปุกรณ์

สํานกังาน และอปุกรณ์อ่ืน 

10,553.76 11,069.71 5-15 ปี 3,967.78 3,938.25 

ยานพาหนะ 258.57 264.72 5 ปี 75.50 80.35 

เคร่ืองใช้ในการดําเนินงาน 1,090.95 1,432.94 - 543.98 821.81 

งานระหวา่งก่อสร้าง 2,044.46 2,446.76 - 2,044.46 2,446.76 

รวม 37,452.51 41,480.69  21,744.64 24,106.92 

* ยกเว้นท่ีดนิซึง่มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่จํากดั 

 

มลูคา่สทุธิทางบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุมีดงันี ้                         หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันท่ี 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 56  31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 355.35 190.92  354.49 190.00 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,839.12 2,070.45  863.23 1,007.47 

รวม 2,194.47 2,261.37  1,217.72 1,197.47 

 

มลูคา่สทุธิทางบญัชีของสิทธิการเช่ามีดงันี ้     หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันท่ี 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 56  31 ธ.ค. 57  31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

สิทธิการเช่า 4,053.40 4,092.95 อายสุญัญาเช่า 2,028.81 1,936.12 

รวม 4,053.40 4,092.95  2,028.81 1,936.12 

 

บริษัทใช้นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัคา่ความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง

การรวมธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบต้นทนุการซือ้เงินลงทนุกบัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีกําหนดได้ ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

อนัมีผลทําให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีมลูคา่สทุธิของทรัพย์สินถาวรรวมการปรับมลูค่ายตุธิรรม

สทุธิ 1,173.71 ล้านบาท และ 1,038.35 ล้านบาท 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. 

2556 

ณ 31 ธ.ค. 

2557 

บริษัทย่อย        

บจก. หวัหิน รีซอร์ท 37 ต.เชิงทะเล        

อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 

เป็นเจ้าของ ท่ีดนิ 

 

284.90 284.90 -ไม่มี- 

 

 
ทรัพย์สินท่ีไม่มีตวัตนท่ีสําคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย มีดงันี ้           หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน ราคาทุน ณ วันท่ี อายุการใช้งาน 

(ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

ต้นทนุการพฒันาแฟรนไชส์ 165.82 165.87 1-3 ปี 3.38 3.23 

คา่ลิขสิทธ์ิ 146.44 159.11 3-20 ปี 33.27 38.63 

คา่ความนิยม 6,583.05 6,148.72 - 6,062.26 5,627.93 

เคร่ืองหมายการค้า 1,311.30 1,255.79 - 1,311.30 1,255.78 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 959.22 1.034.57 3-5 ปี 486.82 465.43 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งตดิตัง้ 125.63 168.77 - 125.62 168.77 

สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ 3,891.32 3,857.50 40 ปี 3,369.75 3,330.80 

ทรัพย์สินทางปัญญา 614.02 603.31 - 598.54 563.81 

รวม 13,796.80 13,393.64  11,990.94 11,454.38 

 

4.4  นโยบายการลงทุน 

 

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการ

ร่วมค้า ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เป็นจํานวนรวม 8,232.11 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 20.96 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 2557 และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ี

กระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั 
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

 

ธุรกิจหลัก 

เป็นผู้ดําเนินธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธรุกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม ซึง่รวมถงึโครงการพฒันา 

ท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศนูย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจบนัเทงิ และธุรกิจจดั 

จําหน่าย 

 

สํานักงานใหญ่ 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000919 (เดมิ บมจ.165) 

99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ท่ี 16 

ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  

กรุงเทพ 10110   

โทรศพัท์: +66 (0) 2381 5151   

โทรสาร:  +66 (0) 2381 5777-8  

โฮมเพจ: http://www.minorinternational.com 

 

ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557 

ทนุจดทะเบียน:   4,201,634,495 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,201,634,495 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

ทนุท่ีออกจําหน่ายและชําระแล้ว: 4,001,556,662 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,001,556,662 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  

 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

นายทะเบียนหุ้นสามัญ และใบสําคัญแสดงสิทธิ(MINT-W5)  

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย  กรุงเทพ 10110   

โทรศพัท์: +66 (0) 2229 2800  

โทรสาร:  +66 (0) 2359 1259 

 

 

นายทะเบียนหุ้นกู้ 

นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT 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 ชัน้ท่ี 11 

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ท่ี 2/2554 ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 

1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ท่ี 2/2555, ครัง้ท่ี 1/2557 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) 

9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ 10900 
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ผู้สอบบัญชี 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

โดยนายขจรเกียรต ิอรุณไพโรจนกลุ และ/หรือ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ และ/หรือนายพิสิฐ ทางธนกลุ  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3445, 3760 และ 4095 ตามลําดบั 

ชัน้ท่ี 15 บางกอกซิตีท้าวเวอร์  

179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 

โทรศพัท์:  +66 (0) 2286 9999  

โทรสาร:    +66 (0) 2286 5050 

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

บริษัท สํานักงานกฎหมายสยามซตีิ ้จาํกัด 

ชัน้ท่ี 20 อาคารรัจนาการ  

183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์: +66 (0) 2676 6667-8 

โทรสาร:  +66 (0) 2676 6188  

 

บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

ชัน้ท่ี 47 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 

195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพ 10120 

โทรศพัท์: +66 (0) 2686 8500 

โทรสาร:  +66 (0) 2670 0131 
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 

 
0กลุ่มโรงแรม  
1สามารถตรวจสอบสถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่และประเภทธุรกิจได้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 

* สดัส่วนในส่วนได้เสีย 

บริษัท  จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ว (หุ้น)   ถือหุ้นโดย สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากดั 12,000,000  MINT 81.2% 

บริษัท หวัหิน รีซอร์ท จํากดั 2,000,000  MINT 100.0% 

บริษัท แมริ่ม เทอเรซ รีซอร์ท จํากดั 3,000,000  MINT 45.3% 

บริษัท รอยลัการ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 7,000,000  MINT 100.0% 

บริษัท สมยุ รีซอร์ท แอนด์ สปา จํากดั 100,000  MINT 100.0% 

บริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากดั (มหาชน) ("RHC") 45,000,000  MINT 99.2% 

บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากดั ("MI") 100,000  MINT 100.0% 

บริษัท หวัหิน วลิเลจ จํากดั ("HHV") 500,000  MINT 100.0% 

บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จํากดั  10,000,000  HHV 50.0% 

บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จํากดั 1,650,000  MINT 100.0% 

บริษัท สมยุ วิลเลจ จํากดั 375,000  MINT 100.0% 

บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั 1,730,000  MINT 100.0% 

บริษัท โกโก้ รีครีเอชัน่ จํากดั 10,000  MINT 100.0% 

บริษัท สมยุ บีช คลบั โอนเนอร์ จํากดั 10,000  MINT 100.0% 

บริษัท รอยลั การ์เด้น พลาซา่ จํากดั 750,000  MINT 100.0% 

บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ("Mspa")                410,000  MINT 51.0% 

บริษัท สมยุ บีช เรสซิเด้นท์ จํากดั 10,000  MINT 100.0% 

บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากดั 10,000  MINT 100.0% 

บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากดั ("MHG") 170,000  MINT 100.0% 

บริษัท อาร์เอ็นเอส โฮลดิง้ จํากดั 262,515  MINT 100.0% 

บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  จํากดั  200,000  MINT 100.0% 

บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์ จํากดั 10,000  MINT 100.0% 

RGR International Limited ("RGRI") 100,000  MINT 100.0% 

Eutopia Private Holding Limited  1,000,000  RGRI 50.0% 

Harbour View Corporation Limited 11,000,000  RGRI 30.4% 

R.G.E. (HKG) Limited 00,000  MINT 100.0% 

M & H Management Limited 1,000  MINT 100.0% 

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

Serendib Hotels Pcl. 75,514,738  LIL 22.7% 

  สดัสว่นการถือหุ้นเฉพาะหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเทา่นัน้ 

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

AVC Club Developer Limited 1,000  MINT 100.0% 

AVC Vacation Club Limited ("AVC V") 1,000  MINT 100.0% 

กองทนุรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อพเพอร์ตี ้ฟันด์ 7,477,508  MINT 99.9% 

บริษัท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร์ จํากดั 10,000  MINT 100.0% 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

บริษัท  จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ว (หุ้น)   ถือหุ้นโดย สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท ไม้ขาว เวเคชัน่ วลิลา่ จํากดั 400,000  MINT 50.0% 

บริษัท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จํากดั 1,900,000  MINT 100.0% 

บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากดั 70,000  MINT 49.0% 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 490,408,365  MINT 33.2% 

Minor Continental Holding (Mauritius) ("MCHM") 18,000  MINT 100.0% 

Minor Continental Holding (Luxembourg) S.a.r.l ("MCHL") 12,500  MCHM 100.0% 

Minor Continental Holding (Portugal) SGPS, S.A. 50,000  MCHL 100.0% 

บริษัท ราชดําริ เรสซิเด็นซ์ จํากดั 5,000,000  MI 100.0% 

บริษัท ราชดําริ ลอดจ์จิง้ จํากดั 300,000  MI 100.0% 

บริษัท ซมูา่ กรุงเทพ จํากดั 160,000  MI 51.0% 

MSpa Ventures Limited ("MspaV") 50,000  Mspa 100.0% 

Minor Hotel Group Management (Shanghai) Limited  140,000  MspaV 100.0% 

Arabian Spas (Dubai) (LLC) 300  MspaV 49.0% 

Mspa International Cairo LLM 5,000  MspaV 100.0% 

Hospitality Investment International Limited ("HIIL") 10,000,000  MHG 100.0% 

MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ("MHGIH") 38,550,001  MHG 100.0% 

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

MHG International Holding (Mauritius) Limited ("MHGIHM") 1,000  MHG 100.0% 

MHG Holding Limited 1,000  MHG 100.0% 

MHG Deep Blue Financing 200,000  MHG 50.0% 

Anantara Vacation Club (HK) Limited ("AVC V (HK)") 10,000  AVC V 100.0% 

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

Sanya Anantara Consulting Limited   USD 500,000  AVC V (HK) 100.0% 

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

Lodging Management (Mauritius) Limited ("LMM") 1,000  HIIL 100.0% 

PT Lodging Management (Indonesia) Limited 1,500  HIIL 93.3% 

Jada Resort and Spa (Private) Limited ("Jada") 122,861,710  HIIL 80.1% 

PH Resort (Private) Ltd. 235,000  HIIL 49.9% 

Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited ("ZTHIL") 2  HIIL 50.0% 

Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited ("TTHIL") 2  HIIL 50.0% 

Sothea Pte. Ltd.  1,450  LMM 80.0% 

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

Paradise Island Resorts (Private) Limited  6,000,000  Jada 80.1% 

Elewana Afrika (Z) Limited 202  ZTHIL 50.0%* 

The Grande Stone Town Limited ("Grande") 100,000  ZTHIL 50.0%* 

Parachichi Limited  10,000  Grande 50.0%* 

Elewana Afrika (T) Limited 2,500  TTHIL 50.0%* 

Elewana Afrika Limited ("Elewana")  2  TTHIL 50.0%* 

Rocky Hill Limited  2  Elewana 50.0%* 

Sand River Eco Camp Limited  100  Elewana 50.0%* 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

บริษัท  จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ว (หุ้น)   ถือหุ้นโดย สดัสว่นการถือหุ้น 

Flora Holding Limited ("Flora")  10,000  Elewana 50.0%* 

Parrots Limited  2  Flora 50.0%* 

Vietnam Hotel Projekt B.V. ("VHP")   EUR 22,863  MHGIH 100.0% 

Rani Minor Holding Limited ("Rani")  50,000,000  MHGIH 25.0% 

Bai Dai Tourism Company Limited   USD 2,150,000  VHP 100.0% 

Hoi An Riverpark Hotel Company Limited   USD 1,080,000  VHP 91.0% 

Cabo Delgado Hotels & Resorts, Lda   MZN 700,000,000  Rani 25.0%* 

Rani Minor Holding II Ltd. ("RANI II") 50,000  MHGIHM 49.0% 

Fenix Projectos e Investmentos Limitada  MZN 10,000,000  RANI II 49.0% 

Per Aquum Management JLT 734  LMM 50.0% 

Per Aquum Maldives Private Limited  USD 20,000  LMM 50.0% 

MHG Signit Assets Holding (Mauritius) Limited 100,000  MHGIHM 50.0% 

Kalutara Luxury Hotel and Resort (Private) Limited 137,382,564  Jada 80.1% 

Sun International (Botswana) Propietary Limited 500,000  MHGIHM 64.0% 

Sun International (Zambia) Limited 50,000  MHGIHM 50.0% 

Sun International of Lesotho (Proprietary) Limited 12,628  MHGIHM 37.5% 

Sands Hotels Holdings (Namibia) (Proprietary) Limited  100  MHGIHM 80.0% 

Oaks's subsidiaries    

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

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

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

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

IMPROPERTY Pty. Ltd. 1  OAKS 100.0% 

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

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

Oaks Hotels & Resorts (NSW) No 2 Pty. Ltd. ("NSW2") 14,830,219  OAKS 100.0% 

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

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

Queensland Accommodation Corporation Pty. Ltd. 6  OAKS 100.0% 

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

The Oaks Resorts & Hotels Management Pty. Ltd. 8,606,418  OAKS 100.0% 

Furniture Services Australia Pty. Ltd. 120  OAKS 100.0% 

Brisbane Apartment Management Pty. Ltd. 1  OAKS 100.0% 

Housekeepers Pty. Ltd. 2  OAKS 100.0% 

Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd. ("NZ") 13,290,430  OAKS 100.0% 

Oaks Hotels & Resorts JLT Ltd. 300  OAKS 100.0% 

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

ACN153 490 227 Pty. Ltd. 100  OAKS 200.0% 

Oaks Hotels and Resorts No.4 Pty. Ltd. ("No. 4") 100  OAKS 100.0% 

Oaks Hotels & Resorts (Management) Pty. Ltd. 100  OAKS 100.0% 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

บริษัท  จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ว (หุ้น)   ถือหุ้นโดย สดัสว่นการถือหุ้น 

Oaks Hotels & Resorts Leasing (Collins) Pty. Ltd. 100  OAKS 100.0% 

187 Cashel Management Limited 100  OAKS 100.0% 

Queensland Holdings Pty. Ltd. (OaksQ) 100  OAKS 100.0% 

Queensland Nominee Management Pty. Ltd. 100  OaksQ 80.0% 

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

Mon Komo Management Pty. Ltd. 100  QLD 100.0% 

Oasis Caloundra Management Pty. Ltd. 100  QLD 80.0% 

Oaks Hotels & Resorts (Regis Towers) Pty. Ltd. 100  QLD 100.0% 

Emerald Holdings Investments Pty. Ltd. ("EMI") 100  QLD 100.0% 

ACN153 970 944 Pty. Ltd. 100  QLD 100.0% 

Oaks Hotels & Resorts (Mon Komo) Pty. Ltd. 100  QLD 100.0% 

Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Mackay) Pty. Ltd. ("CM") 100  QLD 100.0% 

Oaks Hotels & Resorts (Milton) Pty. Ltd. ("Milton") 100  QLD 100.0% 

Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Lessee) Pty. Ltd. ("CL") 100  QLD 100.0% 

Oaks Hotels & Resorts (Radius) Pty. Ltd. ("Radius") 100  QLD 100.0% 

Oaks Hotels & Resorts (Rivermarque) Pty. Ltd. ("RM") 100  QLD 100.0% 

Oaks (M on Palmer) Management Pty. Ltd. ("M on P") 100  QLD 100.0% 

Oaks Hotels & Resorts (Prince Place) Pty. Ltd. ("PP") 100  QLD 100.0% 

Oaks Hotels & Resorts (Moranbah) Pty. Ltd. ("Mor") 100  QLD 100.0% 

Oaks Hotels & Resorts (Mews) Pty. Ltd. ("Mew") 100  QLD 80.0% 

Emerald Management Pty. Ltd. 100  EHI 80.0% 

Mackay (Carlyle) Management Pty. Ltd. 100  CM 80.0% 

Brisbane (Milton) Management Pty. Ltd. 100  Milton 80.0% 

Mackay (Carlyle) Lessee Pty. Ltd. 100  CL 80.0% 

Brisbane (Radius) Management Pty. Ltd. 100  Radius 80.0% 

Mackay (Rivermarque) Management Pty. Ltd. 100  RM 80.0% 

Oaks Hotels & Resorts (M on Palmer Apartments) Pty. Ltd. 100  M on P 80.0% 

Middlemount (Prince Place) Management Pty. Ltd. 100  PP 80.0% 

Moranbah Management Pty. Ltd. 100  Mor 80.0% 

Mews Management Pty. Ltd. 100  Mews 80.0% 

Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd. ("NSW")  49,309  NSW2 100.0% 

Pacific Blue Management Pty. Ltd. 2  NSW2 100.0% 

Regis Towers Management Pty. Ltd. 125  NSW2 80.0% 

Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. Ltd. ("HV") 100  NSW2 100.0% 

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

187 Kent Pty. Ltd. 2  NSW 100.0% 

Oaks Hotels and Resorts (Cable Beach) Pty. Ltd. ("CB") 10  NSW 100.0% 

361 Kent Pty. Ltd. 10  CB 100.0% 

Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd. ("CLMa") 100  HV 80.0% 

Hunter Valley (CL) Leases Pty. Ltd. 100  HV 100.0% 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

บริษัท  จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ว (หุ้น)   ถือหุ้นโดย สดัสว่นการถือหุ้น 

Hunter Valley (CL) Memberships Pty. Ltd. 100  CLMa 100.0% 

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

Cable Beach Management Pty. Ltd. 100  VIC 80.0% 

Oaks Hotels & Resorts (Shafto) Pty. Ltd. ("Shafto") 100  VIC 100.0% 

Oaks Hotels & Resorts (Pinnacle) Pty. Ltd. 100  VIC 100.0% 

Oaks Hotels & Resorts Operator (VIC) Pty. Ltd. 100  VIC 100.0% 

Oaks Hotels & Resorts (VIC) Letting Pty. Ltd. 100  VIC 100.0% 

Oaks Hotels & Resorts Leasing (VIC) Pty. Ltd. 100  VIC 100.0% 

Oaks Hotel & Resorts Asset Holdings Pty. Ltd. 100  Shafto 80.0% 

187 Cashel Apartments Ltd. 100  NZ 100.0% 

Oaks Cashel Management Ltd. 100  NZ 100.0% 

Housekeepers (NZ) Ltd. 100  NZ 100.0% 

Tidal Swell Pty. Ltd. 4  Inv 100.0% 

Grand (Gladstone) Management Pty. Ltd. 100  NO. 4 80.0% 

Harbour Residences Oaks Ltd. 960,000  NZ 50.0% 

 

 

0กลุ่มร้านอาหาร  

1สามารถตรวจสอบสถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่และประเภทธุรกิจได้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 

* สดัส่วนในส่วนได้เสีย 

บริษัท  จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ว (หุ้น) ถือหุ้นโดย สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ("MFG") 32,730,684  MINT 99.7% 

บริษัท สเวนเซน่ส์ (ไทย) จํากดั 1,000,000  MFG 100.0% 

บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากดั 600,000  MFG 100.0% 

บริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จํากดั 600,000  MFG 100.0% 

บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากดั 160,000  MFG 100.0% 

บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 2,200,000  MFG 95.0% 

บริษัท เอสแอลอาร์ท ีจํากดั 4,000,000  MFG 100.0% 

บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) จํากดั 1,220,000  MFG 100.0% 

บริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส์ จํากดั 50,000  MFG 51.0% 

บริษัท พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) จํากดั 1,050,000  MFG 49.9% 

บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จํากดั 2,032,614  MFG 50.0% 

บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากดั ("SSP") 450,000  MFG 51.0% 

บริษัท เดอะ ไทย คซีูน จํากดั 400,000  MFG 50.0% 

International Franchise Holding (Labuan) Limited ("IFH") 1,800,000  MFG 100% 

Primacy Investment Limited ("Primacy") 79,972,745  MFG 100% 

Select Service Partner (Cambodia) Limited 1,000  SSP 51% 

Franchise Investment Corporation of Asia Lt ("FICA") 6,494,250  IFH 100% 

The Minor (Beijing) Restaurant Management Co. Ltd. RMB 13,500 FICA 100% 

Sizzler China Pte. Ltd. 2  IFH 50% 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

บริษัท  จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ว (หุ้น) ถือหุ้นโดย สดัสว่นการถือหุ้น 

Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. ("DFHS") 9,201,000  Primacy 100% 

MFG International Holding (Singapore) Pte.Ltd. ("MFGIHS") 43,079,745  Primacy 100% 

Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd. ("MFGS") 300,000  Primacy 100% 

Liwa Minor Good & Beverage LLC 3,000  Primacy 49% 

BreadTalk Group Ltd. 281,890,148  Primacy 11% 

Delicious Food Australia Finance Pty. Ltd. 100  DFHS 100% 

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

Oaks Hotels & Resorts Limited 173,831,898  MHH 100% 

Delicious Food Holding (Australia) Pty. Ltd. ("DFHA") 10  DFHS 100% 

Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ("DKL")  46,000,000  DFHA 50% 

Expresso Pty. Ltd. ("Expresso") 100  DKL 50%* 

The Coffee Club Investment Pty. Ltd. ("TCCInv") 28,616,600  DKL 50%* 

The Coffee Club Franchising Company Pty. Ltd. 17,282,200  DKL 50%* 

The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd. 2  Expresso 50%* 

The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. 2  Expresso 50%* 

The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. 100  Expresso 50%* 

The Coffee Club Properties (NSW) Pty. Ltd. 2  Expresso 50%* 

The Coffee Club Pty. Ltd. ("TCC") 2  TCCInv 50%* 

The Coffee Club (International) Pty. Ltd. ("TCCInt") 100  TCC 50%* 

The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd. 100  TCCInt 50%* 

The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd. 100  TCCInt 50%* 

The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd. 100  TCCInt 50%* 

First Avenue Company Pty. Ltd. 100  DKL 50%* 

Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. ("R&R") 1  DKL 50%* 

Ribs and Rumps Operating Company  Pty. Ltd. 1  R&R 50%* 

Ribs and Rumps Properties  Pty. Ltd. 1  DKL 50%* 

Ribs and Rumps International  Pty. Ltd. 1  R&R 50%* 

Ribs and Rumps System Pty. Ltd. 100  R&R 50%* 

Minor DKL Construction Pty. Ltd. 100  DKL 50%* 

Minor DKL Management Pty. Ltd. 100  DKL 50%* 

Minor DKL Stores Pty. Ltd. ("DKL Stores") 100  DKL 50%* 

TCC Operations Pty. Ltd. 100  DKL Stores 50%* 

TGT Operations Pty. Ltd. 100  DKL Stores 50%* 

VGC Food Group Pty. Ltd. ("VGC") 1,000  DKL 50%* 

Veneziano Coffee Roasters Holdings Pty. Ltd. ("VCRH") 8,900,000  VGC 35%* 

Groove Train Holdings Pty. Ltd. ("GTH") 2,100,000  VGC 35%* 

Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. 700,000  VGC 35%* 

VGC Management Pty. Ltd. 1  VGC 35%* 

Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd. 3  VCRH 35%* 

Groove Train System Pty. Ltd. 1  GTH 35%* 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

บริษัท  จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ว (หุ้น) ถือหุ้นโดย สดัสว่นการถือหุ้น 

Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd. 100  VGC 35%* 

Groove Train Properties Pty. Ltd. 1  VGC 35%* 

Coffee Hit System Pty. Ltd. 100  VGC 35%* 

Coffee Hit properties Pty. Ltd. 1  VGC 35%* 

The Minor Food Group (India) Private Limited 10,000  MFGIHS 70% 

The Food Theory Group Pte. Ltd. 300,000  MFGIHS 50% 

Over Success Enterprise Pte. Ltd.  ("Over Success") 10,000  MFGIHS 49% 

Beijing Qian Bai Ye Investment Counsultation Ltd. USD 100,000 Over Success 49% 

Beijing Riverside & Courtyard Investment Management Ltd. RMB 7,000,000 Over Success 49% 

Beijing Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd. RMB 2,030,000 Over Success 49% 

Beijing Longkai Catering Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 49% 

Beijing Three Two One Fastfood Ltd.  RMB 100,000 Over Success 49% 

Beijing JiangShang Catering Ltd.  RMB 100,000 Over Success 49% 

Beijing Red Matches Catering Ltd. RMB 100,000 Over Success 49% 

Beijing Yunyu Catering Ltd. RMB 1,000,000 Over Success 49% 

Beijing Jianshan Rundai Catering Ltd. RMB 500,000 Over Success 49% 

Beijing Xilejia Catering Ltd. RMB 500,000 Over Success 49% 

Beijing Dejianhua Catering Ltd.  RMB 100,000 Over Success 25% 

Beijing Tiankong Catering Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 49% 

Shanghai Riverside & Courtyard  Co., Ltd. RMB 2,000,000 Over Success 49% 

Shanghai Riverside & Courtyard & Gongning Catering Ltd. RMB 100,000 Over Success 49% 

Shanghai Yi Ye Qing Zhou Catering Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 49% 

Shanghai Riverside & Courtyard Zhenbai Catering Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 49% 

Jinan Riverside & Courtyard Catering Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 49% 

Tianjin Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 49% 

Suzhon Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 49% 

Nanjing Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 49% 

Shenyang Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 49% 

Wuhan Riverside & Courtyard Management Co., Ltd. RMB 30,000 Over Success 49% 

BBZ Design International Pte. Ltd. 400,000  MFGS 100% 

Element Spice Café Pte. Ltd. 400,000  MFGS 100% 

NYS Pte. Ltd. 400,000  MFGS 100% 

PS07 Pte. Ltd. 100,000  MFGS 100% 

TES07 Pte. Ltd. 500,000  MFGS 100% 

XWS Pte. Ltd. 441,000  MFGS 100% 

Shokudo Concepts Pte. Ltd. 100,000  MFGS 100% 

Shokudo Heeren Pte. Ltd. 100,000  MFGS 100% 

TEC Malaysia Sdn Bhd RM 500,000 MFGS 100% 

TE International (China) Pte. Ltd. 1  MFGS 100% 
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0กลุ่มจัดจาํหน่ายและค้าปลีก  

1สามารถตรวจสอบสถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่และประเภทธุรกิจได้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 

 

บริษัท  จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ว (หุ้น) ถือหุ้นโดย สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ("MCL") 489,770,722  MINT 91.4% 

บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จํากดั 1,100,000  MCL 100.0% 

บริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 100,000  MCL 100.0% 

บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 40,000  MCL 100.0% 

บริษัท ไมเนอร์ คอนซลัแท็นส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 700,000  MCL 100.0% 

  

 

รวมจํานวนหุ้นที่ถือโดย RET 

บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จํากดั ("RET") 350,000  MCL 100.0% 

บริษัท เอสมิโด แฟชัน่ส์ จํากดั 13,000,000  MCL 90.8% 

Marvelous Wealth Limited 1  MCL 100.0% 

บริษัท มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช จํากดั 300,000  MCL 50.1% 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

 
7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 4,201.63 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,201.63 ล้านหุ้น มลูค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นท่ีออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว 4,001.56 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,001.56 ล้านหุ้น      

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

 
 
หลักทรัพย์อ่ืน 

 หุ้นกู้  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหุ้นกู้ ท่ีบริษัทยงัไม่ได้ไถ่ถอน จํานวน 10 รุ่น มียอดหนีค้งค้างรวมจํานวน 16,800 

ล้านบาท 

ประเภทหุ้นกู้ มลูคา่ที่ออก 

(ล้านบาท) 

อาย ุ ครบกําหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละตอ่ปี) 

ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

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 ธันวาคม 2558 3.99 500 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,800 5 ปี 9 สิงหาคม 2560 4.25 1,800 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

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

หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไมมี่ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,500 7 ปี 18 มีนาคม 2561 4.57 1,500 

หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไมมี่ประกนั และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

500 7 ปี 3 ตลุาคม 2561 4.80 500 

หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไมมี่ประกนั และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

300 10 ปื 3 ตลุาคม 2564 5.00 300 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

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

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,500 5 ปี 21 ธันวาคม 2560 4.2 1,500 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

4,500 5 ปี 14 มีนาคม 2562 อตัราดอกเบีย้แท้จริง 4.17 

(ปีที่ 1 อตัราดอกเบีย้คงที่ 3.70  

ปีที่ 2-4 อตัราดอกเบีย้คงที่ 4.25  

ปีที่ 5 อตัราดอกเบีย้คงที่ 4.46 )  

4,500 
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• ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีออกให้ผู้ ถือหุ้นเดมิ 

อายโุครงการ (ปี)       3 ปี 

วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ      4 พฤศจิกายน 2557  

วนัครบกําหนดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ    3 พฤศจิกายน 2560    

อตัราการใช้สิทธิ       1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

ราคาใช้สิทธิ       40 บาทตอ่หุ้น 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออก     200,063,948 หน่วย 

จํานวนหุ้นสามญัรองรับ      200,063,948 หุ้น 

จํานวนหน่วยท่ีใช้สิทธิแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2557    0 หน่วย 

จํานวนหน่วยท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2557    200,063,948 หน่วย 

จํานวนหุ้นสามญัรองรับคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2557   200,063,948 หุ้น 

 

7.2  ผู้ถือหุ้น  

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันท่ี 30 มกราคม 2558 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ 

1 กลุม่นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 1 1,330,181,072  33% 

1.1 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 667,996,606  17% 

1.2 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากดั 661,606,982  17% 

1.3 นางแค๊ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค 4,728  0% 

1.4 มลูนิธิ ไฮเน็ค 572,756  0% 

2 นาย นิติ โอสถานเุคราะห์ 315,086,452  8% 

3 UBS AG SINGAPORE BRANCH 303,082,638  8% 

4 บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 257,489,063  6% 

5 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 118,668,233  3% 

6 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 87,689,741  2% 

7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 48,069,438  1% 

8 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 44,830,346  1% 

9 กองทนุ  บําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (EQ-TH)  44,370,340  1% 

10 สํานกังานประกนัสงัคม (2 กรณี) 43,775,875  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 
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³ ผู้ลงทนุใน NVDR จะได้รับสทิธิประโยชน์ทางการเงินตา่งๆ (Financial Benefits) เช่น เงินปันผลและสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุ เสมือนการลงทนุในหุ้น แต่

จะไม่มีสทิธิในการออกเสียงในท่ีประชมุของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เว้นแตก่รณีการใช้สทิธิออกเสียงเพ่ือลงมตเิก่ียวกบัการเพิกถอน

หุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ทําให้จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึง่จะมีผลให้สทิธิ

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

 
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

 คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดประจําปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อยดงันี ้

1) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศกัยภาพการเตบิโตของผลการดําเนินงาน 

แผนการลงทนุ การขยายงาน ข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถงึความจําเป็นและความ

เหมาะสมในอนาคต เพ่ือสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กําหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ี

แน่นอนในแตล่ะปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจงึพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลกั 

ในปี 2557 บริษัทจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาของปี 2556 ในอตัรา 0.35 บาทตอ่หุ้น คดิเป็นร้อยละ 

33.50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม 

 

2) ประวตักิารจ่ายเงินปันผล 

 

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น 0.56 0.43 0.38 0.88 0.94 1.04 1.10 

เงินปันผลตอ่หุ้น (หุ้นสามญั) 0.31  0.15  0.15  0.25  0.30 0.35 0.35 

อตัราการจ่ายเงินปันผล* (ร้อยละ) 55.07  35.01  39.49 28.39 32.00 33.50 31.82 

*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 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 9 ท่านดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/

จาํนวนครัง้การประชุม 

1. นายวลิเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 6/8 
8และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 1/8 

2. นายเคนเนธ ลี ไวท์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

8/8 

3. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

8/8 

4. นายพาที สารสิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 6/8 

5. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

2/8 
8และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 3/8 

6. นายธีรพงศ์ จนัศริิ กรรมการ 5/8 
8และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 1/8 

7. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี กรรมการ 6/8 
8และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 2/8 

8. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 7/8 
8และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 1/8 

9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ 8/8 

* การประชมุทางโทรศพัท์ ไม่นบัรวมเป็นองค์ประชมุ 

 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้แก่ นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ และนางจฑุาทพิ อดลุพนัธุ์ 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

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

กรรมการสองในส่ีคนเป็นผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

   

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 หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผดิในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน

หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพ่ือ

ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

6. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้  

 

 

8.2 ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทมีจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้

1.  นายวลิเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2.  นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ  ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนกลาง  

3.  นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์   รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์  

4.  นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ  รองประธานฝ่ายการเงิน  

5.  นายศภุสิทธ์ิ ชนะสงคราม  รองประธานฝ่ายกฎหมาย 

  
  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 

 ในส่วนของการอนุมัติการทํารายการทัว่ไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

16/2541 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดขอบเขต

สว่นที่ 2 หน้า 79 



บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

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 

5คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารระดบัสงู ซึง่ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินและผู้บริหารอ่ืนและยงัมีหน้าท่ีในการกําหนดหรืออนมุตัคิา่ตอบแทนของ

ผู้บริหารระดบัสงูด้วย โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในส่วนท่ีเก่ียวกบั

เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด โดยการประเมินในครัง้นีจ้ะเป็นปัจจยัท่ีใช้ในการกําหนดคา่ตอบแทนประจําปีของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึง่รวมถงึเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น คณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทนจะประเมินประสิทธิผลของปัจจยัท่ีมีความแตกต่างกนัของคา่ตอบแทนของผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ และรายงานตอ่

คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเตมิได้เผยแพร่อยู่ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนบนเวบ็ไซต์ของบริษัท)    

 

คณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

คณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเสีย่ง 

รองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์  รองประธานฝ่ายกฎหมาย 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลาง  

รองประธานฝ่ายการเงิน  
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ในปี 2557 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดงันี ้

(1) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) คา่ตอบแทนกรรมการ   

 

 กรรมการ  เข้าประชมุ  ประเภทของ    คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท)  

  คณะกรรมการ  คา่ตอบแทน  คณะกรรมการ  คณะกรรมการ  คณะกรรมการ  คณะกรรมการ  คา่ตอบแทน  รวม  

  (ครัง้)   บริษัท ตรวจสอบ  กําหนด  สรรหาและกํากบั กรรมการอ่ืน  

     คา่ตอบแทน  ดแูลกิจการ  จากบริษัทย่อย  

1. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  6/8  คา่ตอบแทนรายปี  200,000  -  -  -  180,000  380,000  

และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 1/8  

2. นายเคนเนธ ลี ไวท์  8/8  รวมคา่ตอบแทน  1,300,000  440,000  125,000  150,000  -  2,015,000  

  คา่ตอบแทนรายปี  -  200,000  100,000  100,000  -  400,000  

คา่ประชมุประจําไตรมาส    1,200,000  240,000  -  -  -  1,440,000  

  คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ  100,000  -  25,000  50,000  -  175,000  

3. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม  8/8  รวมคา่ตอบแทน  1,300,000  260,000  125,000  150,000  -  1,835,000  

  คา่ตอบแทนรายปี  -  100,000  100,000  100,000  -  300,000  

คา่ประชมุประจําไตรมาส   1,200,000  160,000  -  -  -  1,360,000  

  คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ  100,000  -  25,000  50,000  -  175,000  

4. นายพาที สารสนิ  6/8  รวมคา่ตอบแทน  700,000  140,000  -  -  -  840,000  

  คา่ตอบแทนรายปี  -  100,000  -  -  -  100,000  

คา่ประชมุประจําไตรมาส   600,000  40,000  -  -  -  640,000  

  คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ  100,000  -  -  -  -  100,000  

5. นายอานิล ธาดาน่ี  2/8  รวมคา่ตอบแทน  675,000  -  125,000  125,000  180,000  1,105,000  

และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 3/8  คา่ตอบแทนรายปี   -  -  100,000  100,000  180,000  380,000  

คา่ประชมุประจําไตรมาส   600,000  -  -  -  -  600,000  

  คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ  75,000  -  25,000  25,000  -  125,000  

6. นายธีรพงศ์ จนัศริิ  5/8  รวมคา่ตอบแทน  700,000  -  125,000  -  -  825,000  

และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 1/8  คา่ตอบแทนรายปี  -  -  100,000  -  -  100,000  

คา่ประชมุประจําไตรมาส   600,000  -  -  -  -  600,000  

  คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ  100,000  -  25,000  -  -  125,000  

7. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี  6/8  คา่ตอบแทนรายปี  200,000  -  -  -  -  200,000  

และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 2/8  

8. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด  7/8  คา่ตอบแทนรายปี  200,000  -  -  -  180,000  380,000  

ดลิปิรัจ ราชากาเรีย  

และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 1/8  

9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค  8/8  คา่ตอบแทนรายปี  200,000  -  -  -  -  200,000 

 
* การประชมุทางโทรศพัท์ ไม่นบัรวมเป็นองค์ประชมุ 

(ข) คา่ตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 

  ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กบัผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2557 มีจํานวน 206.97 ล้านบาท และ 75.26 ล้านบาท ตามลําดบั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นผลประโยชน์

ระยะสัน้ ซึง่ได้แก่ เงินเดือน โบนสั และสวสัดกิารอ่ืน 
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(ค) คา่ตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

นอกจากคา่ตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้

บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ มลูคา่ 25,000 บาท/ปี/โรงแรม 

(ง) คา่ตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

- กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหาร 7 ราย จํานวน 2.33 ล้านบาท  

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

บริษัทจดัให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตัง้แต่ปี 2554 เพ่ือสร้างแรงจูงใจและ

ความรู้สกึมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กรและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทจะหกั

เงินเดือนพนกังานท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือนตามร้อยละท่ีผู้ เข้าร่วมโครงการแจ้งความประสงค์ไว้ ซึง่จะ

แตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัอายงุาน และตําแหน่งงาน ตัง้แต่ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 บริษัทจะสมทบเงินในจํานวน

ท่ีเทา่กนั เพ่ือนําไปซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทในเดือนถดัมา 

 ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไม่มีส่วนร่วมในโครงการดงักล่าว  

 

8.5 บุคลากร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีจํานวนพนกังานรวมทัง้สิน้ 53,280 คน โดยบริษัทจ่ายผลประโยชน์

ตอบแทนพนกังานประกอบด้วย เงินเดือน คา่แรง คา่พฒันาพนกังาน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ รวมทัง้สิน้ 7,968 ล้านบาท 
 โรงแรม ร้านอาหาร จดัจําหน่ายและผลิตสินค้า อ่ืนๆ 

รวม 18,292 32,774 1,924 290 

พนกังานประจํา 87.8% 36.5% 65.3% 100.0% 

พนกังานชัว่คราว 12.2% 63.5% 34.7% - 

หมายเหต:ุ  จํานวนพนกังานทัง้หมด รวมถงึพนกังานของโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารและแฟรนไชส์ 

 

นโยบายการพฒันาพนกังาน 

 บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการฝึกอบรมทกัษะ พฒันาความสามารถ และการเรียนรู้ในทกุระดบัของ

พนกังานอย่างตอ่เน่ือง บริษัทเน้นการเล่ือนตําแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพ่ือให้พนกังานได้รับการพฒันาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัสําหรับการเตบิโตของธุรกิจอย่างมัน่คงและแข็งแกร่ง ซึง่นโยบายการพฒันาอบรมดงักล่าว

สอดคล้องกบัลกัษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้องกบัการให้คําปรึกษาจากท่ีปรึกษา

ภายนอกองค์กร 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

1คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัปัจจยั

หนึง่ท่ีจะทําให้บริษัทบรรลถุงึเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและสร้างการเตบิโตให้บริษัทอย่างยัง่ยืนในระยะยาว  

1คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ดําเนินธุรกิจสําหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ทัง้นี ้ คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีทกุปี เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง ซึง่อาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย  

1บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือสร้างความเข้าใจ

และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานท่ีดีของพนกังานทกุระดบัชัน้ รวมถึงเพ่ือเป็นข้อมลูให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นได้เสีย นกัลงทนุ และ

ผู้สนใจอื่นๆ และเพ่ือเป็นการกําหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้กําหนดให้

พนกังานทกุคนเซน็รับทราบถงึจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมนิเทศก่อนการเร่ิมทํางาน ทัง้นี ้ จะมีการตดิตามการปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณดงักล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน  

1ทัง้นี ้ ในปี 2557 บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกํากบัดแูล

กิจการ โดยมีการปรับปรุงให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัสากล  

1นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้รับรางวลั Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 - Icon on Corporate 

Governance จากนิตยสาร Corporate Governance Asia วารสารชัน้นําด้านธรรมาภิบาลแหง่เอเชีย โดยรางวลัดงักล่าวเป็นรางวลั

ท่ีมอบให้แก่องค์กร ในภมูิภาคเอเชียท่ียดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างตอ่เน่ืองและ

สม่ําเสมอ และบริษัทได้รับการประเมินการกํากบัดแูลกิจการในระดบัดีเลิศ จากผลสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ประจําปี 2557 ซึง่จดัโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

อนึง่ การกํากบัดแูลกิจการของบริษัทในปี 2557 แบง่ตาม 5 หมวดหลกั มีรายละเอียดท่ีสําคญัปรากฎในรายงานประจําปี 

2557 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

  โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ทัง้หมดจํานวน 3 ท่านดงันี ้ 

  1. นายเคนเนธ ลี ไวท์*  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  

2. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม* กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

3. นายพาที สารสิน   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และความเช่ียวชาญด้านบญัชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. 1ประชมุร่วมกบัผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ เพ่ือพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจําปี และงบการเงินสอบ

ทานรายไตรมาส รวมถงึพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทเก่ียวกบัการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และ

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2. 1ประชมุร่วมกบัผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระเทา่ท่ีเห็นสมควรเพ่ือพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูด้านผลการ

ดําเนินงานตอ่สาธารณะ รวมถงึแนวทางการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและผลการดําเนินงานตอ่นกัวเิคราะห์และสถาบนัจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ 
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3. 1คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เลือกกลบัเข้ามาใหม่และเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระเพ่ือให้ดําเนินการตรวจสอบบญัชี 

ระบบควบคมุ และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการคดัเลือก ประเมินผล พิจารณา

คา่ตอบแทน รวมถงึดแูลควบคมุงานท่ีเก่ียวกบับญัชีของบริษัทมหาชน ซึง่ได้แก่ วตัถปุระสงค์ในการจดัเตรียม หรือการนําเสนอ

รายงานการตรวจสอบ หรือการดําเนินงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบด้านอ่ืนๆ นอกจากนี ้ ยงัดแูลการรับบริการด้านอ่ืนของบริษัท 

(รวมถงึมตท่ีิเก่ียวกบัรายงาน ทางการเงิน ซึง่มีความเห็นแตกตา่งกนัระหวา่งผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชี ทัง้นี ้ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ

และบริษัทท่ีให้บริการด้านบญัชีทกุๆ บริษัท จะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอํานาจใน

การอนมุตัเิง่ือนไข และคา่บริการเบือ้งต้นสําหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการด้านอ่ืนท่ีเสนอโดยผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ และ

คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ

ของบริษัท รวมถงึคา่บริการตรวจสอบในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น  

4. 1ประชมุร่วมกบัผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระเทา่ท่ีเห็นสมควร ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา หรือข้อจํากดัใน

การตรวจสอบ และการดําเนินการของฝ่ายบริหารตอ่ปัญหาหรือข้อจํากดันัน้ๆ และการประเมินความเส่ียงของบริษัท รวมถงึ

นโยบายการบริหารความเส่ียงซึง่รวมถงึผลกระทบจากความเส่ียงด้านการเงินของบริษัทท่ีมีนยัสําคญั และมาตรการของฝ่ายบริหาร

ในการควบคมุ และลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว  

5. 1สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบญัชี หลกัเกณฑ์ และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของมาตรฐาน

บญัชี หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตั ิ รวมถงึการตดัสินใจด้านบญัชีท่ีสําคญั ท่ีส่งผลกระทบตอ่งบการเงินซึง่รวมถงึทางเลือก ความ

สมเหต ุสมผลของการตดัสินใจดงักล่าว  

6. 1สอบทานและอนมุตักิารทํางานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึง่รวมถงึ  

• 1วตัถปุระสงค์ อํานาจ และสายการบงัคบับญัชา  

• 1แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานด้านบคุคลากรประจําปี และ  

• 1การแตง่ตัง้ การกําหนดคา่ตอบแทน รวมถงึการหมนุเวียนผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน  

7. 1สอบทานร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเหน็สมควร เพ่ือพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคมุภายในด้านการเงิน รวมถงึผลการ

ตรวจสอบภายใน  

8. 1สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบด้วยแนวทางการตรวจสอบ

ภายในของบริษัท ตรวจสอบบญัชี ความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบญัชี และประเดน็สําคญัท่ีได้ถกูนําเสนอในช่วงเวลา 5 ปีท่ี

ผ่านมา ไม่ว่าจะ เป็นประเดน็จากบริษัทตรวจสอบบญัชีเร่ืองการตรวจสอบการควบคมุภายใน ผลการสอบทานการควบคมุภายใน 

ผลการสอบทาน เม่ือเทียบเคียงกบักลุ่มอตุสาหกรรม หรือประเดน็ท่ีร้องขอโดยหน่วยงานราชการ หรือข้อร้องขออ่ืน หรือข้อสงัเกตท่ี

เก่ียวกบั การตรวจสอบซึง่ดําเนินการโดยบริษัท ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขัน้ตอนตามท่ีบริษัทตรวจสอบบญัชี

ได้ตรวจ พบตามท่ีได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี ้ เพ่ือสอบทานความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบ

ทาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ตรวจสอบบญัชีกบับริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

9. 1สอบทานให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

10. 1กําหนดนโยบายในการวา่จ้างพนกังานหรือพนกังานท่ีเคยเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระของบริษัท 

11. 1สอบทานและตรวจสอบรายการที่เก่ียวข้องกบัความสจุริตของผู้บริหาร ซึง่รวมถึงรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือรายการใดที่เก่ียวข้องกบัจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดงักลา่วรวมถึงการสอบทานระบบ 

ตรวจสอบอยา่งสม่ําเสมอ การดําเนินการสอบทานดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนดัประชมุกบัที่ปรึกษาทัว่ไปและเจ้าหน้าที่หรือ

พนกังานของบริษัทตามที่เห็นสมควร  

12. 1กําหนดและควบคมุขัน้ตอนการรับเร่ืองดแูล และดาํเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกบับญัชี การควบคมุภายใน หรือการ

ตรวจสอบบญัชี รวมถึงเก็บรักษาข้อมลูที่ได้รับเป็นความลบัและไมร่ะบช่ืุอพนกังานของบริษัทที่แจ้งข้อร้องเรียน ที่เก่ียวกบัข้อสงสยัด้านบญัชี

หรือการตรวจสอบบญัชี  

13. 1ดําเนินการแก้ไขความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกบักรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู  
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14. 1สอบทานและอนมุตั ิ หรือให้สตัยาบรรณรายการระหวา่งบริษัทกบับคุคลที่เก่ียวโยง ซึง่เป็นรายการที่ถกูกําหนดให้เปิดเผย

ข้อมลูตาม กฎเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. 

15. 1จดัเตรียมและนําเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปีของบริษัท โดยรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

• 1ความเห็นเก่ียวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท  

• 1ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  

• 1ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

• 1ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี  

• 1ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

• 1จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น  

• 1ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร  

• 1รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท  

16. 1รายงานเหตกุารณ์ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทต่อ

คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้ 

• 1รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

• 1การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน  

• 1การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ของบริษัท  

17. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงในเวบ็ไซต์ของบริษัท) 

 

9.2.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. นายเคนเนธ ลี ไวท์  ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

2. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม  กรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

3. นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

4. นายธีรพงศ์ จนัศริิ  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

1. ร่วมกบัคณะกรรมการบริษัทในการพฒันาและพิจารณาผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ซึง่รวมถงึ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และดแูลการพฒันาแผนผู้ สืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดบัสงู  

2. ทบทวนและอนมุตัเิป้าหมายและวตัถปุระสงค์ประจําปีของบริษัทเพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในส่วนท่ีเก่ียวกบัเป้าหมายและ

วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด โดยการประเมินในครัง้นีจ้ะเป็นปัจจยัท่ีใช้ในการกําหนดคา่ตอบแทนประจําปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ซึง่รวมถงึเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น  

3. ทบทวนและอนมุตัขิัน้ตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจําปีของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทตามการ

แนะนําเบือ้งต้นของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจะประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงูของ

บริษัท และจะพิจารณาอนมุตัผิลตอบแทนประจําปีของผู้บริหารระดบัสงู ซึง่รวมถงึเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ใน
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รูปแบบ ท่ีเป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น นอกจากนี ้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะดแูลการตดัสินใจของผู้บริหารในส่วนท่ีเก่ียวกบัผล 

การดําเนินงานและคา่ตอบแทนของพนกังานบริษัท  

4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีอยู่ในรูปแบบของหุ้น และแผนคา่ตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหุ้น รวมถงึให้คําแนะนํา

ในการปรับปรุง แผนคา่ตอบแทนดงักล่าวตอ่คณะกรรมการบริษัทตามท่ีเหน็สมควร โดยคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้

ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารแผนคา่ตอบแทนดงักล่าว  

5. ดําเนินการร่วมกนัอย่างตอ่เน่ืองกบัผู้บริหารของบริษัท ในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผู้บริหาร การพิจารณาข้อมลู

จากความเห็น ของพนกังาน และการพิจารณาผลของขัน้ตอนในการประเมินผู้บริหารประจําปี 

6. ทบทวนและประสานงานกบัผู้บริหารในการพิจารณาและวเิคราะห์คา่ตอบแทนของบริษัท และนําเสนอคําแนะนําตอ่

คณะกรรมการ บริษัท  

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนท่ีแสดงในเวบ็ไซต์ของบริษัท) 

 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1.  คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

2.  นายเคนเนธ ลี ไวท์  กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

3.   นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ  

1.  สรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท และคดัเลือกเพ่ือนําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

อนมุตั ิ ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะคดัเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสตัย์ทัง้ใน

ด้านส่วนตวั และด้านการทํางาน เป็นบคุคลท่ีมีความสามารถและมีการตดัสินใจท่ีดีเลิศ อีกทัง้เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีจะ

ปฏิบตัหิน้าท่ี ร่วมกบักรรมการบริษัทท่านอ่ืนๆ ทัง้นี ้เพ่ือผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ ถือหุ้น  

2.  กําหนดหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการในการพิจารณาอนมุตั ิโดยทบทวน

หลกัเกณฑ์ การสรรหาดงักล่าวเป็นระยะๆ  

3.  พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชดุย่อยและให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมี

คณุวฒุแิละประสบการณ์เพ่ือดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะคณะ โดยทกุปี

คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะพิจารณาและเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือ

ทดแทนตําแหน่งท่ีวา่งลงตามความจําเป็น  

4.  กําหนดและให้คําแนะนําคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการสรร

หาและกํากบัดแูลกิจการจะพิจารณาหรือแนะนําเพิ่มเตมิแก้ไขนโยบายดงักล่าวทกุปีหรือตามความจําเป็น  

5.  กําหนดและให้คําแนะนําเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทํางานประจําปีของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะดแูลการประเมินประจําปีดงักล่าว  

6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจําปี และแนะนําให้มีการเปล่ียนแปลงได้ตามเห็นสมควร  

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการท่ีแสดงในเวบ็ไซต์ของบริษัท) 

9.2.4 คณะกรรมการกํากับโครงการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หวัหน้าของแตล่ะหน่วยธุรกิจ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบคุคล ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนกลาง ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียงขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการกํากบัโครงการ (Steering Committee) รับผิดชอบในการสอบทานการดําเนินงานโดยรวมของการบริหาร

ความเส่ียงของทัง้กลุ่มบริษัทเพ่ือให้มัน่ใจวา่ความเส่ียงท่ีสําคญัได้รับการบริหารจดัการเพ่ือลดทอนความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญตับิริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 โดยการคดัเลือกจะดําเนินการดงันี ้

(1) กรรมการอิสระ 

นิยามความเป็นอิสระ  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึง่เข้มกวา่ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยบุคคลท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทต้องมี คณุสมบตัดิงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจําหรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส 

พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอ

ให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้

ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจ ควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัท

หรือคู่สญัญามีภาระหนี ้ ท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่

ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใด จะตํ่ากวา่ ทั ้งนี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าว ให้เป็นไปตามวิธี การคํานวณม ูลค่า

ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั

โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าว มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่

ได้รับ คา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
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ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะ

ได้พ้นจาก การมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วน ท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนั ท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสงูสดุ 

1ในแตล่ะปี คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ จะสรรหาบุคคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผ่านทางการเสนอ

บคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการโดยผู้ ถือหุ้นและจากแหล่งข้อมลูภายนอกอ่ืนๆ เช่น สมาคมกรรมการไทย เป็นต้น 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะพิจารณาคดัเลือกเบือ้งต้นและนําเสนอช่ือตอ่คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

แตง่ตัง้ การนําเสนอช่ือตอ่คณะกรรมการจะขึน้อยู่กบัคณุสมบตัขิองผู้ถูกเสนอช่ือ ซึง่ต้องเป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ี

ดีของบริษัท พระราชบญัญตั ิบริษัทมหาชนและพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

1กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตอ่ืุนนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ

พิจารณา แตง่ตัง้บคุคลซึง่มีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการใน

คราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการท่ี พ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน

ตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้ มตกิารแตง่ตัง้บคุคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าว

ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่ นอกจากนี ้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้

พิจารณาถงึทกัษะท่ีจําเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ และให้มีความสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือ

กําหนดคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องการสรรหาและได้ใช้ฐานข้อมลู กรรมการเป็นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่อีกด้วย  

1ในขณะท่ีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุดของบริษัท รายละเอียดหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

 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 
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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 2557 บริษัทได้แตง่ตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

โดยบริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนค่าสอบบญัชีในส่วนของบริษัทจํานวน 1.89 ล้านบาท และบริษัทย่อยจํานวน 41.22 ล้านบาท ไม่มี

คา่ตอบแทนสําหรับคา่บริการอ่ืนๆ  

 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ  

- ไม่มี – 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

บริษัทมุ่งหน้าขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศเพ่ือยกระดบัสู่การเป็นบริษัทระดบัโลกอย่างแท้จริง ซึง่ความสามารถและ

ความสําเร็จดงักล่าวช่วยให้บริษัทก้าวขึน้มาเป็นผู้ประกอบการแนวหน้าของอตุสาหกรรม บริษัทขยายฐานธุรกิจเพ่ิมจาก 26 ประเทศ

ในปี 2556 เป็น 32 ประเทศ ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วสิอพาร์ทเมนท์ กวา่ 110 แหง่ และมีร้านอาหารกวา่ 

1,700 สาขา ในทวีปแอฟริกา เอเชีย รวมถงึภมูิภาคตะวนัออกกลางและมหาสมทุรอินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จากการขยาย

ตวัอย่างรวดเร็วของบริษัท ประกอบกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจสงัคม และสถานการณ์ทางการเมืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีมี

การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพฒันาอย่างยัง่ยืนของธุรกิจ โดยคํานงึถงึความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้เสียและผลกระทบตอ่ผู้ มี

ส่วนได้เสียของบริษัท จงึเป็นปัจจยัสําคญัย่ิงท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กร  

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืนเป็นส่วนหนึง่ของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 5 ปีของบริษัท ซึง่มีการอภิปราย

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการจดัทําแผนงานสําหรับโครงการต่างๆ ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม และ

สร้างความยัง่ยืนให้แก่ธุรกิจและผู้ มีส่วนได้เสียทกุระดบัชัน้ มีคณะกรรมการเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนเป็นผู้ กําหนดนโยบาย และฝ่าย

บริหารความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นคณะปฏิบตั ิ  (แสดงไว้ในแผนผงั คณะทํางาน การกํากบัดแูลการพฒันาอย่างยัง่ยืน หน้า 20 ใน

รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2557) มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน วธีิการประเมินผล และรายงานความคืบหน้าและผลสําเร็จของ

โครงการตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส บริษัทได้กําหนดให้พนกังานทกุคนเซน็รับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมนิเทศ

ก่อนการเร่ิมทํางาน ทัง้นี ้ จะมีการติดตามการปฏิบตัติามจรรยาบรรณดงักล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน นอกจากนีบ้ริษัทได้มี

การจดัทํารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน แยกออกมาจากรายงานประจําปี ตัง้แตปี่ 2555 จนถงึปัจจุบนั 

 ในปี 2557 บริษัทได้จดัทํารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ตามแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือวา่ด้วยการ

รายงานสากลด้านความยัง่ยืน (Global Reporting Initiative) รุ่นท่ี 4 (GRI G4) – Core Option โดยแสดงข้อมลูในรอบปีบญัชี 2557 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีขัน้ตอนการจดัทําโดยมีการระบกุลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย วธีิการมีส่วนร่วม ระบุ

ความต้องการหรือความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้เสีย และมีวธีิการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผล รายละเอียดแสดงไว้ใน กระบวนการมี

ส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย หน้า 13-17 ในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 และได้มีการจดัทํา กระบวนการกําหนดประเด็น

ท่ีสําคญั และผงัแสดงประเด็นสําคญัท่ีนําเสนอในรายงาน (Materiality Assessment Process and Materiality Matrix) โดยระบ3ุ

ประเดน็สําคญัด้านความยัง่ยืนท่ีมีนยัสําคญัตอ่บริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย 10 ประเดน็ท่ีนําเสนอไว้ในรายงาน ได้แก่ 3ผลประกอบการ

ของธุรกิจ ความเป็นท่ีรู้จกัในตลาด การจดัซือ้จดัจ้าง การจดัการด้านพลงังาน การจดัการนํา้ การปฏิบตัิตามกฎหมาย การจ้างงาน 

มาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั การจดัฝึกอบรมและให้การศกึษา ความปลอดภยัและสขุอนามยัของลกูค้า  ซึง่ได้จดัทํา

ตามแนวทางการกําหนดประเด็นสําคญัตามกรอบของ GRI-G4 และได้รับการตรวจทานและเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดบัสงูของ

บริษัท 

3ทัง้นี ้ กลยทุธ์การพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัท ก่อร่างขึน้จากรากฐานคา่นิยมองค์กร ซึง่ให้ความสําคญักบัการเอาใจใส่

ลกูค้า ผลงานการทํางาน การพฒันาบคุลากร การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การประสานพนัธมิตร และลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ภายใต้

ธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการ และการสร้างจิตสํานกึรับผิดชอบต่อสงัคมให้แก่ทรัพยากรบคุคล โดยคํานงึถงึผลกระทบจากการ

ดําเนินงานตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย รายละเอียดใน3รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน หน้า 21 หวัข้อ แนวทางสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

บริษัทได้ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกํากบัดแูลกิจการ โดยมีการ

ปรับปรุงให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัสากล บริษัทได้มีการประเมินความเส่ียงทัง้ในด้านเศรษฐกิจ  สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม โดยมีการทําแผนการจดัการปัจจยัความเส่ียง (Risk Map) และกําหนดแนวปฏิบตัเิพ่ือรองรับปัจจยัความเส่ียงต่างๆ 

การส่ือสารกบัพนกังานและลกูจ้าง และการตรวจสอบการปฏิบตัไิว้ในรายงานประจําปี 2557 หน้า 256-260  

นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้รับรางวลั Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 - Icon on Corporate 

Governance จากนิตยสาร Corporate Governance Asia โดยรางวลัดงักล่าวเป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่องค์กรในภมูิภาคเอเซียท่ียดึ

สว่นที่ 2 หน้า 90 

 



บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

มัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ และบริษัทยงัได้รับคะแนนในระดบั

ดีเลิศ จากผลสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2557 ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยหนึง่ในหลกัการท่ีสําคญั

คือการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย

อย่างเทา่เทียม ดงัรายงานไว้ในรายงานประจําปี หน้า 266-268 รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน หน้า 13 และ 66 และเวบไซต์

ของบริษัท อาท ิ 

- การปฏิบตัติอ่พนกังานและลกูจ้าง: บริษัทมีนโยบายในการดแูลเร่ืองความปลอดภยั ให้ผลตอบแทนและสวสัดกิารท่ี

ดี อย่างเป็นธรรม รวมทัง้มีการประเมินการทํางานท่ีเป็นระบบและตรวจสอบได้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัเน้นการพฒันา

ศกัยภาพของบคุลากรให้มีทกัษะท่ีได้มาตรฐานระดบัสงูและเป็นสากล รายละเอียดปรากฏในรายงานการพฒันา

เพ่ือความยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 28 – 29 

- การปฏิบตัติอ่ลกูค้า: บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคณุภาพสินค้าและบริการอย่างตอ่เน่ือง รวมถงึการพฒันามาตรฐาน

ความปลอดภยัของสินค้า และบริการ เพ่ือความปลอดภยัและความพอใจสงูสดุของลกูค้า บริษัทให้ความสําคญักบั

การนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการ ท่ีสร้างความพงึพอใจ 100% ให้กบัลกูค้า 

- การปฏิบตัติอ่ 4คูค้่า: บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัติอ่คูค้่าอย่างเสมอภาคและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดย

คํานงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนั และเปิดโอกาสให้คูค้่าทําการแข่งขนับนข้อมลูท่ีได้รับอย่างเท่าเทียมกนั จดัทํารูปแบบ

สญัญากบัคูค้่าอย่างเป็นมาตรฐานโดยคํานงึถงึผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย บริษัทจดัให้มีระบบการ

จดัการและตดิตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่ มีการปฏิบตัติามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน และป้องกนัการทจุริต

ประพฤตมิิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบายไม่สนบัสนนุคูค้่าท่ีประพฤตมิิชอบ มี

ความเก่ียวข้องในการทจุริตคอร์รัปชนั หรือมีการละเมิดสิทธิมนษุยชนอีกด้วย 

- การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้น: คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั

อย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั โดยได้กําหนดนโยบายในการดแูลและปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้นและสนบัสนนุให้ผู้ ถือ

หุ้นทกุรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั   

- 4การปฏิบตัติอ่เจ้าหนี:้ บริษัทจะปฏิบตัติอ่เจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรมและจะชําระหนีคื้นตอ่เจ้าหนีต้รงตอ่เวลาตามเง่ือนไข

ท่ีกําหนด โดยจะปฏิบตัติามเง่ือนไข ข้อกําหนดสญัญาและพนัธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด 

- 4การปฏิบตัติอ่คูแ่ข่ง: บริษัทจะปฏิบตัติามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล สนบัสนนุนโยบายการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

ไม่ทําลายช่ือเสียงของคูแ่ข่ง ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึง่มลูความจริง 

 

(2) การต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ัน 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยได้จดัทําแนวทางการปฏิบตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ใน

จรรยาบรรณของบริษัท ซึง่ได้ผ่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

 บริษัทได้ระบไุว้อย่างชดัเจนในรายงานประจําปี รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน และเวบไซต์ของบริษัท โดยบริษัทดําเนิน

ธุรกิจโดยยึดมัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ จดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงและตรวจสอบเพ่ือป้องกนัและปราบปราม

การทจุริตและการประพฤตมิิชอบ ตลอดจนสนบัสนนุการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ยดึมัน่ในความซ่ือสตัย์และความถูกต้องชอบ

ธรรม การจดัทํานโยบายการตอ่ต้านการคอรัปชัน่ ซึง่มีการชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบั ขอบเขต ความหมายของการคอรัปชัน่ การ

กําหนดความรับผิดชอบ และช่องทางการร้องเรียนไว้ด้วย โดยระบขุ้อควรปฏิบตัเิบือ้งต้นตอ่การตอ่ต้านการทจุริตและคอรัปชัน่ ใน

ประเดน็คา่ใช้จ่ายในการเลีย้งรับรอง การช่วยเหลือทางการเมืองและการให้เงินสนบัสนนุและการบริจาคเพ่ือการกศุลดรูายละเอียด

สว่นที่ 2 หน้า 91 

 



บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

ในเร่ืองดงักล่าวได้ในเวบไซต์ของบริษัท http://www.minorinternational.com/Sustain/Corruption.php และรายงานการพฒันา

อย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 66 หวัข้อ หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 ทัง้นี ้ นบัตัง้แต่ปี 2556 จนถงึปัจจุบนั บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายช่ือบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนว

ร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ซึง่เป็นความร่วมมือกนัระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

หอการค้านานาชาต ิ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย จากการเข้าร่วมประกาศ

เจตนารมณ์ดงักล่าว บริษัทมีพนัธะผกูพนัในการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตภายในบริษัท รวมถงึการนํานโยบายการ

ตอ่ต้านการทจุริตและแผนการกํากบัดแูลไปปฏิบตั ิ เพ่ือป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทจุริต ตลอดจนการกําหนดแนวทาง

ในการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต   

 นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้ส่ือสารไปทัง้ระดบักรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน โดยกําหนดให้การดําเนินการทกุกระบวนการ

อยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิ

ในการตอ่ต้านการทจุริตของบริษัท โดยในปี 2557 บริษัทได้จดัอบรมภายใต้หวัข้อ “Happy Money in Happy Workplace” โดย

บริษัทเช่ือว่า การส่งเสริมการลงทนุ และการออมเงินในระยะยาว จะเป็นรากฐานทางการเงินท่ีมัน่คงในอนาคต ซึง่มีสว่นช่วยลด

ความเหล่ือมลํา้ทางสงัคมและทําให้ลดปัญหาการทจุริตลงได้  

บริษัทสนบัสนนุให้ผู้ มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทํา

ผิดเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน  ระบบควบคมุภายใน  สิทธิมนษุยชน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลถงึ

กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบท่ี complaintMINT@minor.com โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะพิจารณาเร่ือง

ร้องเรียนก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ ข้อมลูร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็น

ความลบั โดยจะดําเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข (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 ิ บริษัทและบริษัทในเครือ

คาดหวงัว่าพนกังานทกุคนจะปฏิบตัแิละสนบัสนนุให้เกิดมาตรฐานด้านจริยธรรมและความถกูต้อง 

- รายละเอียดของระเบียบวา่ด้วยจริยธรรมท่ีสําคญัท่ีพนกังานควรปฏิบตั ิสามารถดไูด้จาก 

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

ในปี 2557 เราไม่พบวา่มีกรณีท่ีมีการกระทําผิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชนัแตอ่ย่างใด 

  

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

 บริษัทและธุรกิจในเครือ ให้ความสําคญักบัการบริหารกิจการภายใต้หลกัจริยธรรมและคณุธรรมในวชิาชีพ ซึง่จริยธรรม

หนึง่คือการเคารพสิทธิมนษุยชน 4บริษัทยดึมัน่ในการปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วนด้วยความเคารพตอ่สิทธิมนษุยชนและ

ความตา่งในเชิงวฒันธรรมอนัหลากหลาย บริษัทมีพนัธสญัญาท่ีจะปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความเสมอภาค ยตุธิรรม และให้เกียรติ

ตอ่กนั พนกังานจะได้รับสิทธิในสถานท่ีทํางาน ท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา การกระทําในแง่ของสิทธิ

และเสรีภาพของลกูจ้าง ทัง้นี ้การปฏิบตัใิดๆ ของบริษัทจะต้องไม่ละเมดิสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานของบคุคลและชมุชน อาท ิการไม่

ละเมิดทรัพย์สิน สิทธิทางปัญญา สิทธิในการแสดงความคดิเหน็ การปฏิบตัท่ีิเทา่เทียม ไม่พิจารณาถงึความแตกตา่งด้านเพศ 

ศาสนา เชือ้ชาติ และความคดิเหน็ทางการเมือง และการละเมิดสิทธิทางเพศ ในด้านการคดัเลือกคูค้่า บริษัทจะพิจารณาคูค้่าของ
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทท่ีมีการดําเนินธุรกิจท่ีคํานงึถึงหลกัสิทธิมนษุยชนในการดําเนินกิจการ โดยระบไุว้ในรายงานประจําปี 2557 หน้า 269 ในหวัข้อ 

“สิทธิมนษุยชน” 

4 บริษัทยงัมีนโยบาย4ให้พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท และกิจกรรมจิตอาสา รวมถงึสิทธิในการนําเสนอโครงการ

ท่ีเป็นประโยชน์ตา่งๆ สิทธิในการแสดงความคดิเห็น มีสิทธิในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของบริษัทอย่างเท่าเทียมกนั และหากมีกรณีท่ี

เกิดความขดัแย้ง บริษัทมีนโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนกังาน โดยแยกรายละเอียดดงันี ้

- หวัข้อระเบียบปฏิบตั ิ ข้อ 1. เช่ือฟังและปฏิบตัติามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถงึกฎหมายและระเบียบ

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัสิ่งเสพตดิ ความมัน่คงตอ่สถานการณ์ของบริษัทและตอ่ประเทศ ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สิทธิ

มนษุยชน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม ตลาดหลกัทรัพย์ ภาษีอากร และความปลอดภยัของ

ระบบสารสนเทศ ข้อ 2. ปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความเสมอภาค ยุตธิรรม และให้เกียรต ิ พนกังานจะได้รับสิทธิของ

การทํางานในสถานทํางานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทํา รวมทัง้การ

ละเมิดสิทธิทางเพศ ข้อ 4. ปฏิบตัติอ่ลกูค้า แขก ผู้ประกอบการและหุ้นส่วนในการดําเนินธุรกิจอย่างซ่ือสตัย์และ

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 ชีเ้บาะแสจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท 

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

 

(4) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษัทมีความเช่ือวา่ เราอยู่ในธุรกิจท่ีเก่ียวกบั “คน” คนเป็นฟันเฟืองหลกัท่ีผลกัดนัองค์กรในการพฒันากลยทุธ์ทางธุรกิจ 

และขบัเคล่ือนการดําเนินกิจการไปสู่ความสําเร็จ ทัง้ในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิต บริษัท

จงึมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิตอ่บคุลากรอย่างเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองของโอกาสทางอาชีพ คา่จ้างแรงงาน ค่าตอบแทนการฝึกอบรม คา่

รักษาพยาบาล สวสัดกิารตา่งๆ เงินช่วยเหลือบตุร-ธิดาของพนกังาน การเตรียมความพร้อมหลงัเกษียณ และสภาพแวดล้อมท่ีดีใน

การทํางาน บริษัทยงัเช่ือมัน่ด้วยว่า บคุลากรไม่เพียงแตเ่ป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสดุของบริษัทเทา่นัน้ หากยงัเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่า

ตอ่ครอบครัวและชมุชนของเขาเหล่านัน้ด้วย ความสําเร็จของบริษัท ความยัง่ยืนของชมุชนและความสามารถทางการแข่งขนัทาง

ภาคเศรษฐกิจของบริษัท ซึง่ในท้ายท่ีสดุคือความแข็งแกร่งของประเทศชาต ิ ล้วนขึน้อยู่กบัคณุภาพของทรัพยากรบุคคลทัง้สิน้ ดงันัน้ 

นอกจากนโยบายการปฏิบตัติอ่แรงงานอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยงัสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรทัง้ของบริษัทเองและสําหรับสงัคม

อีกด้วย 

ข้อมลูเก่ียวกบัการปฏิบตัติอ่แรงงานอย่างเป็นธรรมและการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ท่ีบริษัทได้เปิดเผยไว้ มีดงันี ้

- ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อ 2. ปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความเสมอภาค ยตุธิรรม และให้เกียรต ิพนกังานจะได้รับสิทธิของการ

ทํางานในสถานท่ีทํางานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทํา รวมทัง้การละเมิด

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

- เวบไซต์ของบริษัทหวัข้อ การพฒันาสู่ความยัง่ยืน นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนกังาน ได้กล่าวถงึองค์ประกอบใน

การแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน กระบวนการดําเนินการหลงัได้รับข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้

ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดใน http://www.minorinternational.com/Sustain/Whistle.php 
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทมีช่องทางในการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งพนกังาน และส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสานความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังาน

ของบริษัทในทกุประเทศทัว่โลก โดยใช้อีเมล CSR คลบั และโซเชียลเน็ตเวร์ิค เช่น เฟสบุ๊ค ตวัอย่างใน  Anantara 

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

- การจดัการฝึกอบรมพนกังาน และส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน โดยมีโครงการพฒันาทกัษะ

ตา่งๆ และโครงการพฒันาผู้ นํา รายละเอียดในรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนปี 2557  หน้า 28-33 

- พนกังานของบริษัททัง้ชายและหญิงได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกนัในเร่ืองของอตัราเงินเดือน สวสัดกิาร และการ

ฝึกอบรมตา่งๆ จากการประเมินของบริษัท อตัราคา่จ้างสําหรับพนกังานระดบัแรกเข้าในประเทศไทย จะสงูกวา่อตัรา

คา่จ้างขัน้ตํ่าของประเทศท่ีเดือนละ 9,000 บาท อยู่ประมาณร้อยละ 4 ถงึร้อยละ 66 ขึน้อยู่กบัประเภทของงานและ

ท่ีตัง้ของธุรกิจ รายละเอียดปรากฏในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 28-29 

- การตอบสนองตอ่ความต้องการและความคาดหวงัของพนกังาน ด้วยการให้ผลตอบแทนการทํางานท่ีเหมาะสมและ

เป็นธรรม การสร้างสิ่งแวดล้อมการทํางานท่ีดี และให้สวสัดกิารต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานมีสขุภาพท่ีดีและมี

ความสะดวกสบายในการเดนิทางมาทํางาน ปรากฏในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หวัข้อ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย - พนกังาน หน้า 15 

- ข้อมลูสถิตขิองพนกังาน สดัส่วนการวา่จ้าง สดัส่วนของพนกังานแยกตามพืน้ท่ี สดัส่วนของพนกังานแยกตามระดบั

ของพนกังาน จํานวนอบุตัเิหตใุนธุรกิจโรงงาน สดัส่วนพนกังานแยกตามเพศ สดัส่วนของพนกังานแยกตามอาย ุอตัรา

การลาออกของพนกังานแยกตามอาย ุและเพศ ปรากฏอยู่ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2557 หน้า 72-75 

 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 

บริษัทมุ่งมัน่สร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ผู้บริโภค โดยมี3แนวคดิของบริษัทในการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 100% 

ซึง่ครอบคลมุเกินกวา่เพียงแคก่ารจําหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ลกูค้าตามปกติ บริษัทให้ความสําคญัเร่ืองความปลอดภยัของ

อาหารและสินค้าท่ีจําหน่ายโดยการพยายามตรวจสอบไปถงึแหล่งผลิตวตัถดุิบและสินค้าวา่มีความปลอดภยั โดยคํานงึถงึปัจจยั

ตา่งๆ อาท ิ คณุภาพของสินค้าและบริการ และมาตรฐานด้านความปลอดภยัของผู้บริโภค มีการตรวจสอบคณุภาพผู้จดัจําหน่าย

ตลอดสายโซอ่ปุทาน และมีการลงนาม Supplier Code of Conduct เพ่ือทําให้มัน่ใจว่าคูค้่าของบริษัทมีจรรยาบรรณ มีการควบคมุ

คณุภาพ และมาตรฐานของสินค้า ซึง่เร่ืองเหล่านีป้รากฏอยู่ในเวบไซต์ของบริษัท และรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2557  หน้า 

14-15 หวัข้อ ลกูค้า และหน้า 34-36 ในหวัข้อ สร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกค้า 

- เร่ืองมาตรฐานความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety) และการตรวจสอบต้นทางของอาหาร (Food Traceability) 

โดยทัง้สองเร่ืองนี ้ ไม่เพียงยํา้ถงึความสําคญัของคณุภาพผลิตภณัฑ์อาหารสําหรับลกูค้าเทา่นัน้ แตย่งัเป็นเคร่ืองมือ

สําคญัในการสร้างความตระหนกัด้านสขุนิสยัของพนกังานและครอบครัวพนกังานอีกด้วย ข้อมลูเพิ่มเตมิในรายงาน

การพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 34-36  หวัข้อ สร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลกูค้า และแผนภาพแสดง

ปรัชญา “จากฟาร์มสู่ผู้บริโภค” หน้า 35 

- สร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้าถงึคณุภาพของวตัถดุบิท่ีใช้วา่เป็นมิตรกบัผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เช่น วตัถดุบิและ

ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในร้านซซิซ์เลอร์ กวา่ 150 ชนิด เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดผงชรูสและได้รับการทดสอบเร่ืองการแพ้

อาหาร 3การปลกูผกัและพืชสมนุไพรไร้ดนิหรือไม่ใช้สารเคมีในโครงการ “Chef’s garden” รายละเอียดปรากฏใน

รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน  หน้า 36 

- 3บริษัทให้ความสําคญักบัการส่ือสารด้านการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิของข้อมลูของลกูค้า 

โดยเฉพาะกิจกรรมประชาสมัพนัธ์หรือการส่ือสารผ่านทางระบบสงัคมออนไลน์ตา่งๆ โดยให้ความเคารพตอ่ความ

เป็นส่วนตวัของลกูค้า และให้ทางเลือกแก่ลกูค้าในการปฏิเสธการรับข่าวสารและข้อมลูจากแบรนด์ตา่งๆ ของบริษัท 
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และดแูลเพ่ือให้แน่ใจว่าเนือ้หาสาระของข้อมลูเป็นไปตามข้อเทจ็จริง รายละเอียดอยู่ในหน้า 37 ของรายงานเพ่ือการ

พฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 

- มอบประสบการณ์ท่ีดีแก่ลกูค้า ด้วยการจดักิจกรรมสง่เสริมความรู้ด้านสขุภาพ นิเวศวิทยา ชมุชน วฒันธรรมและภมูิ

ปัญญาท้องถ่ิน รวมถงึธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ให้แก่แขกท่ีมาพกัในโรงแรมของบริษัททัว่โลก รายละเอียดปรากฏ

ในหน้า38-39 ของรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หวัข้อ สร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีดีแก่ลกูค้า 

- หากมีเร่ืองท่ีขดัแย้งหรือเกิดความไม่พอใจ ผู้บริโภคสามารถส่งเร่ืองร้องเรียนมาได้ท่ีเวบไซต์ของบริษัท

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

ในปี 2557 บริษัทไม่พบผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัของอาหารและสขุอนามยั และ3ไม่

พบกรณีท่ีมีการทําผิดหรือละเมิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารเพ่ือการตลาด และไม่พบวา่มีการร้องเรียนท่ีมีนยัสําคญัท่ี

เก่ียวข้องกบัการละเมิดความเป็นส่วนตวัของลกูค้าเช่นกนั 

 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

การท่ีบริษัทมีธุรกิจในพืน้ท่ีท่ีมีความงดงามทางธรรมชาตทิัว่โลก ทําให้ต้องคํานงึถงึการบริหารจดัการด้านผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมตัง้แตก่ารเลือกทําเลท่ีตัง้ของธุรกิจอย่างระมดัระวงั เพ่ือให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสดุตอ่สภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่เดมิ

ในระหว่างการก่อสร้างในพืน้ท่ีนัน้ และยงัออกแบบสิ่งปลกูสร้างโดยใช้วสัดแุละงานศลิปะท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ให้เป็นส่วนหนึง่ของ

ทัง้โครงสร้างและการตกแตง่โรงแรม และปลกูพืชพรรณไม้ท้องถ่ินไว้ในพืน้ท่ีของโรงแรม นอกจากนี ้ บริษัทมีระบบการจดัการด้าน

พลงังาน การจดัการนํา้ การกําจดัของเสียและจดัการความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนบัสนนุและส่งเสริมให้มีการ

อนรัุกษ์สตัว์และพรรณไม้ท้องถ่ินเพ่ือคงความสวยงามตามธรรมชาตขิองพืน้ท่ีเหล่านัน้ไว้ด้วย  รายละเอียดได้รายงานไว้ใน รายงาน

เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2557 หวัข้อ มุ่งมัน่ลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม หน้า 48-53 

- โครงการและกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพ่ืออนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสตัว์ป่า อนรัุกษ์

พนัธุ์สตัว์ป่า หลายพืน้ท่ีทัง้ในเอเชีย เอเชียใต้ ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 

2557 หวัข้อ แผนท่ีการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มไมเนอร์ หน้า 54 

- รายงานการจดัการด้านพลงังาน ซึง่รวมถงึการใช้พลงังานทดแทนต่างๆ การจดัการนํา้และของเสีย รวมทัง้มาตรฐาน

อตุสาหกรรมตา่งๆ ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หวัข้อ มุ่งมัน่สู่การเป็นโรงงานสีเขียว หน้า 56-59 และ

ข้อมลูเร่ืองการใช้พลงังานและนํา้ หน้า 71 

- รางวลัประกาศนียบตัรในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม Green Globe แก่โรงแรมในเครืออนนัตรา 18 แหง่ ในรายงานเพ่ือ

การพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 11 

- มลูนิธิเพ่ืออนรัุกษ์สตัว์ 2 มลูนิธิของบริษัท คือ มลูนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่น จงัหวดัเชียงราย เพ่ืออนรัุกษ์

และให้อาชีพแก่ช้างไทยและครอบครัวควาญช้าง และมลูนิธิเพ่ือการอนรัุกษ์เตา่ทะเลหาดไม้ขาวจงัหวดัภเูก็ต เพ่ือ

ร่วมอนรัุกษ์พนัธุ์เต่าทะเลและช่วยเหลือเตา่บาดเจ็บจากการประมงท้องถ่ิน มีการทําโครงการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่

ธรรมชาตร่ิวมกบั3กองบญัชาการทพัเรือภาคท่ี 3 เป็นประจําทกุปี ซึง่ทัง้สองมลูนิธิได้ให้ประโยชน์ทัง้ในด้านอนรัุกษ์

สิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชมุชนและหน่วยงานภาครัฐ ขณะเดียวกนัก็สร้างความยัง่ยืนให้กบั

ธุรกิจท่ีได้เข้าไปดําเนินกิจการในพืน้ท่ีเหล่านัน้ รายละเอียดจากรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2557 หน้า 52-53 

- โครงการอนนัตรา 365 วนัแหง่การทําความดี เป็นกิจกรรมท่ีพนกังานโรงแรมของบริษัททําความดีในหลายมิติ 

รวมทัง้มิตด้ิานสิ่งแวดล้อม อาท ิ การทําความสะอาดชายหาด ปลูกป่าชายเลน โครงการอนรัุกษ์และฟืน้ฟปูะการัง 

การให้ความรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ทะเล โดยนกัชีววิทยาทางทะเลของบริษัทเป็นผู้ให้ความรู้แก่แขกและผู้ ท่ีสนใจ และ
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การความสะอาดถนน ทางเท้าในชมุชนในประเทศไทยและประเทศตา่งๆ ท่ีบริษัทมีธุรกิจอยู่ เพ่ือรักษา

สภาพแวดล้อม รายละเอียดในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2557 หน้า 52-53 และหน้า 62 

- ร้านอาหารและร้านจําหน่ายสินค้าแฟชัน่  ได้พยายามติดตัง้อปุกรณ์หรือใช้วสัดแุละของตกแตง่ร้านท่ีช่วยในการ

ประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ซึง่รวมถงึการใช้หลอดประหยดัไฟ LED การเปล่ียนสเปคของตู้ เย็นให้

ประหยดัไฟมากขึน้ และการออกแบบชัน้แสดงสินค้าท่ีลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และทําด้วยวสัดท่ีุนํากลบัมาใช้ใหม่

ได้ รายละเอียดใน รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2557 หน้า 50 

 

บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานและลกูค้ามีจิตสํานึกในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด “คดิใหม่ ลดการใช้งาน มีการ

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

เกิดขึน้จากการดําเนินงานในแตล่ะหน่วยธุรกิจ และนําผลการศกึษาเหล่านัน้มาประมวลผล เกิดเป็นการพฒันานโยบายด้าน

สิ่งแวดล้อมของบริษัท 

ในปี 2557 บริษัทไม่พบวา่มีกรณีท่ีมีการกระทําผิดกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมแตอ่ย่างใด 

 

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมทศันคตคิวามรับผิดชอบตอ่สงัคมให้แก่พนกังาน จงึมีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ

ชมุชนอย่างตอ่เน่ือง โดยบริษัทปลกูฝังแนวคดิความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้แก่พนกังานตัง้แตเ่ร่ิมปฐมนิเทศ ซึง่จะกล่าวถงึค่านิยม

องค์กร วสิยัทศัน์ของผู้บริหาร และกลยทุธ์ในการพฒันาสู่ความยัง่ยืนของบริษัท หลงัจากนัน้ พนกังานจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม

มากมายท่ีเก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างตอ่เน่ืองตลอดการทํางานกบับริษัท ปัจจบุนั กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการทํางาน

เป็นทีมของฝ่ายธุรกิจตา่งๆ หลายกิจกรรม ล้วนมุ่งเน้นเร่ืองการทําความดีเพ่ือสงัคมและชมรม CSR ของบริษัทจะมีการจดักิจกรรม

เพ่ือสงัคมตลอดทัง้ปี ตวัอย่างกิจกรรมเพ่ือสงัคม อาท ิ

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

กิจกรรมการกศุลตา่งๆ อาท ิโครงการ English for Kids โดยการจ้างครูเจ้าของภาษามาสอนการส่ือสาร

ภาษาองักฤษให้นกัเรียนในโรงเรียนท่ีบริษัทให้การอปุถมัภ์ 2 แหง่ โครงการ3ส่งเสริมรักการอ่าน3 Book Club โดย 

เดอะ พิซซา่ คอมปะนี การบริจาคโลหติรายไตรมาส การระดมทนุในโครงการตา่งๆเพ่ือมอบแก่ผู้ ด้อยโอกาสและร่วม

แรงเพ่ือซอ่มแซมโรงเรียน รายละเอียดและในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2557 หน้า 60-65 หวัข้อ การ

สร้างจิตสํานกึความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

- โครงการอนนัตรา 365 วนัแหง่การทําความดี โดยโรงแรมในเครืออนนัตราทัว่โลก ได้ทํากิจกรรมด้านการช่วยเหลือชมุชน

ท้องถ่ินและสภาพแวดล้อมใกล้เคียง อาท ิ การทําความสะอาดชายหาด การส่งทีมแพทย์ออกไปตรวจรักษาชมุชน

ใกล้เคียง การทํากิจกรรมสงัคมสงเคราะห์ต่างๆ รายละเอียดในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2557 หน้า 62 

- การบริจาครูปแบบต่างๆ ทัง้เงินและสิ่งของ  รณรงค์หาเงินกองทนุหรือจดักิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ อาทิ 

ศนูย์สมเดจ็พระเทพรัตนฯ เพ่ือแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มลูนิธิ Make a Wish  รายละเอียดใน

รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2557 หน้า 51-53 

- การสร้างความยัง่ยืนโดยการส่งเสริมคณุภาพทรัพยากรบคุคลผ่านความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษา บริษัทได้ลงนาม

บนัทกึความเข้าใจ (MOU) กบัสถานศกึษาในประเทศไทย 100 แหง่ มีนกัเรียนร่วมโครงการกว่า 6,000 คน  ตัง้แตปี่ 

2555 จนถงึปัจจบุนั เพ่ือสนบัสนนุให้นกัศกึษามีรายได้ในระหว่างเรียนและได้เข้าฝึกงานกบับริษัท รวมถงึมอบโอกาส 

ในการบรรจเุข้าเป็นพนกังานของบริษัทในอนาคต และมีโครงการสร้างผู้ นําในระดบัชมุชนและสงัคม ดงัปรากฏใน 

รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 ผงัแสดงเส้นทางการพฒันาคนของบริษัท หน้า 26 และในหวัข้อ มุ่งมัน่

พฒันาทรัพยากรมนษุย์ หน้า 28-29 
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- ส่งเสริมและร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในระดบัรากหญ้าผ่านการศกึษา โดยบริษัทมีความเช่ือ

วา่ สงัคมจะดีได้ด้วยคณุภาพของพลเมืองในสงัคม และการสร้างพลเมืองท่ีดีและมีคณุภาพ ย่อมส่งผลในการพฒันา

อย่างยัง่ยืนทัง้แก่ธุรกิจ ชมุชนและในระดบัประเทศ บริษัทให้การสนบัสนนุโรงเรียนในประเทศไทย 9 แหง่ทัว่ประเทศ 

ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน และมอบทนุการศกึษาผ่านมลูนิธิ ไฮเน็ค รายละเอียดในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 32-33 

 

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ

ผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัท มีการนํานวตักรรมด้านต่างๆ ซึง่บริษัทได้นํามาใช้ให้เหมาะสมกบัธุรกิจ อาท ิ 

- นวตักรรมด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม โรงงาน 2 แหง่ คือ ไมเนอร์ แดร่ี และ ไมเนอร์ ชีส ได้ใช้ระบบ Solar Hot 

Water เพ่ือเก็บพลงังานความร้อนท่ีสามารถควบคมุอณุหภมูิให้คงท่ี ท่ีระดบั 60 องศาเซลเซียส และส่งผ่านความ

ร้อนให้แก่นํา้ใช้ภายในโรงงานเพ่ือลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและแก๊ส LPG ปัจจบุนั โรงงานตดิตัง้แผงโซลาร์จํานวน 

90 แผง คดิเป็นการลดการใช้พลงังานโดยรวมลงประมาณร้อยละ 13 รายละเอียดในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 58 

- การแก้ปัญหาเร่ืองกลิ่น จากบอ่บําบดันํา้เสียของโรงงาน และบอ่ปรับสภาพสมดลุ 3 บอ่ ซึง่เคยมีปัญหาเร่ืองกลิ่นใน

ระหวา่งรอการบม่เพาะให้เป็นปุ๋ ยอินทรีย์ ทางโรงงานได้ลงทนุทําการคลมุหลงัคาครอบด้วยแผ่น HDPE หรือ EQ 

Cover Lagoon Project ซึง่จะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2558 เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองกลิ่นรบกวนชมุชน 

รายละเอียดในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 58 

- กากตะกอนท่ีได้จากบอ่บําบดันํา้เสียจากโรงงานไมเนอร์ ชีส และไมเนอร์ แดร่ี ได้นําไปผลิตเป็นปุ๋ ยอินทรีย์ เพ่ือขาย

ให้ผู้ รับซือ้ทัว่ไปและแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในชมุชน จากเดมิโรงงานมีกากตะกอนจากนํา้เสียท่ีเกิดจากบ่อบําบดันํา้

เสียประมาณ 20 ตนัตอ่เดือน และต้องจดัจ้างบริษัทรับกําจดักากของเสีย คดิเป็นคา่ใช้จ่ายเกือบ 1 ล้านบาทตอ่ปี 

โครงการปุ๋ ยอินทรีย์นี ้ จงึช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กบัองค์กร และช่วยส่งเสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชมุชน รายละเอียดใน

รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 59 

- โครงการนําร่องเพ่ือตดิตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใน

ระหวา่งการขนส่งสินค้าและผลิตภณัฑ์ของบริษัท (Green Logistic) โดยมีการรายงานไว้ในรายงานเพ่ือการพฒันา

อย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 32 และ 42-43 

- โครงการฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์แนวปะการัง โดยให้แขกผู้ เข้าพกัในโรงแรมในเครืออนนัตราในมลัดีฟส์ ร่วมอนรัุกษ์และ

ฟืน้ฟปูะการัง ช่วยอนรัุกษ์และเพิ่มจํานวนปะการัง และสร้างคณุคา่ให้กบัการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศแก่แขกท่ีมาพกักบั

โรงแรม โดยแขกท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถตดิตามการเจริญเตบิโตของปะการังได้ผ่านทางเวบไซต์ของโรงแรม 

รายละเอียดในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 50 และ 53 

- นวตักรรมด้านสงัคม โดยโครงการพฒันาผู้ นําเพ่ือความยัง่ยืนของบริษัท ซึง่เป็นโครงการนําร่องในการพฒันาให้ผู้ นํา

ในองค์กร มีจิตสํานกึในการสร้างความยัง่ยืนให้เกิดขึน้จากงานท่ีพวกเขารับผิดชอบ กลุ่มผู้ นําท่ีมีศกัยภาพท่ีได้รับคดั

สรรมานัน้ จะได้รับมอบหมายภารกิจในการนําเสนอโครงการท่ีสร้างคณุคา่ร่วม ท่ีจะส่งผลดีตอ่ธุรกิจ สงัคมและ 

สิ่งแวดล้อมในระยะยาว รายละเอียดในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 32  หวัข้อ การสร้างผู้ นําเพ่ือ

ความยัง่ยืน 

สําหรับกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม (After process) บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหวัข้อ การ

สร้างจิตสํานกึความรับผิดชอบตอ่สงัคม หน้า 60 ในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 

 

สว่นที่ 2 หน้า 97 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

 
7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 4,201.63 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,201.63 ล้านหุ้น มลูค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นท่ีออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว 4,001.56 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,001.56 ล้านหุ้น      

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

 
 
หลักทรัพย์อ่ืน 

 หุ้นกู้  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหุ้นกู้ ท่ีบริษัทยงัไม่ได้ไถ่ถอน จํานวน 10 รุ่น มียอดหนีค้งค้างรวมจํานวน 16,800 

ล้านบาท 

ประเภทหุ้นกู้ มลูคา่ที่ออก 

(ล้านบาท) 

อาย ุ ครบกําหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละตอ่ปี) 

ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

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 ธันวาคม 2558 3.99 500 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,800 5 ปี 9 สิงหาคม 2560 4.25 1,800 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

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

หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไมมี่ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,500 7 ปี 18 มีนาคม 2561 4.57 1,500 

หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไมมี่ประกนั และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

500 7 ปี 3 ตลุาคม 2561 4.80 500 

หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไมมี่ประกนั และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

300 10 ปื 3 ตลุาคม 2564 5.00 300 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

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

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,500 5 ปี 21 ธันวาคม 2560 4.2 1,500 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

4,500 5 ปี 14 มีนาคม 2562 อตัราดอกเบีย้แท้จริง 4.17 

(ปีที่ 1 อตัราดอกเบีย้คงที่ 3.70  

ปีที่ 2-4 อตัราดอกเบีย้คงที่ 4.25  

ปีที่ 5 อตัราดอกเบีย้คงที่ 4.46 )  

4,500 
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• ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีออกให้ผู้ ถือหุ้นเดมิ 

อายโุครงการ (ปี)       3 ปี 

วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ      4 พฤศจิกายน 2557  

วนัครบกําหนดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ    3 พฤศจิกายน 2560    

อตัราการใช้สิทธิ       1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

ราคาใช้สิทธิ       40 บาทตอ่หุ้น 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออก     200,063,948 หน่วย 

จํานวนหุ้นสามญัรองรับ      200,063,948 หุ้น 

จํานวนหน่วยท่ีใช้สิทธิแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2557    0 หน่วย 

จํานวนหน่วยท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2557    200,063,948 หน่วย 

จํานวนหุ้นสามญัรองรับคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2557   200,063,948 หุ้น 

 

7.2  ผู้ถือหุ้น  

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันท่ี 30 มกราคม 2558 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ 

1 กลุม่นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 1 1,330,181,072  33% 

1.1 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 667,996,606  17% 

1.2 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากดั 661,606,982  17% 

1.3 นางแค๊ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค 4,728  0% 

1.4 มลูนิธิ ไฮเน็ค 572,756  0% 

2 นาย นิติ โอสถานเุคราะห์ 315,086,452  8% 

3 UBS AG SINGAPORE BRANCH 303,082,638  8% 

4 บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 257,489,063  6% 

5 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 118,668,233  3% 

6 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 87,689,741  2% 

7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 48,069,438  1% 

8 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 44,830,346  1% 

9 กองทนุ  บาํเหน็จบํานาญข้าราชการ (EQ-TH)  44,370,340  1% 

10 สํานกังานประกนัสงัคม (2 กรณี) 43,775,875  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 
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³ ผู้ลงทนุใน NVDR จะได้รับสทิธิประโยชน์ทางการเงินตา่งๆ (Financial Benefits) เช่น เงินปันผลและสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุ เสมือนการลงทนุในหุ้น แต่

จะไม่มีสทิธิในการออกเสียงในท่ีประชมุของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เว้นแตก่รณีการใช้สทิธิออกเสียงเพ่ือลงมตเิก่ียวกบัการเพิกถอน

หุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ทําให้จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึง่จะมีผลให้สทิธิ

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

 
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

 คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดประจําปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อยดงันี ้

1) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศกัยภาพการเตบิโตของผลการดําเนินงาน 

แผนการลงทนุ การขยายงาน ข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถงึความจําเป็นและความ

เหมาะสมในอนาคต เพ่ือสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กําหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ี

แน่นอนในแตล่ะปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจงึพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลกั 

ในปี 2557 บริษัทจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาของปี 2556 ในอตัรา 0.35 บาทตอ่หุ้น คดิเป็นร้อยละ 

33.50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม 

 

2) ประวตักิารจ่ายเงินปันผล 

 

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น 0.56 0.43 0.38 0.88 0.94 1.04 1.10 

เงินปันผลตอ่หุ้น (หุ้นสามญั) 0.31  0.15  0.15  0.25  0.30 0.35 0.35 

อตัราการจ่ายเงินปันผล* (ร้อยละ) 55.07  35.01  39.49 28.39 32.00 33.50 31.82 

*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 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 9 ท่านดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/

จาํนวนครัง้การประชุม 

1. นายวลิเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 6/8 
8และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 1/8 

2. นายเคนเนธ ลี ไวท์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

8/8 

3. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

8/8 

4. นายพาที สารสิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 6/8 

5. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

2/8 
8และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 3/8 

6. นายธีรพงศ์ จนัศริิ กรรมการ 5/8 
8และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 1/8 

7. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี กรรมการ 6/8 
8และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 2/8 

8. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 7/8 
8และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 1/8 

9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ 8/8 

* การประชมุทางโทรศพัท์ ไม่นบัรวมเป็นองค์ประชมุ 

 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้แก่ นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ และนางจฑุาทพิ อดลุพนัธุ์ 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

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

กรรมการสองในส่ีคนเป็นผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

   

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  

1. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน

กรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน

เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ๆได้ คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้กรรมการคนหนึง่เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ือ

สว่นที่ 2 หน้า 78 



บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

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 หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผดิในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน

หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพ่ือ

ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

6. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้  

 

 

8.2 ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทมีจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้

1.  นายวลิเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2.  นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ  ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนกลาง  

3.  นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์   รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์  

4.  นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ  รองประธานฝ่ายการเงิน  

5.  นายศภุสิทธ์ิ ชนะสงคราม  รองประธานฝ่ายกฎหมาย 

  
  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 

 ในส่วนของการอนุมัติการทํารายการทัว่ไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

16/2541 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดขอบเขต
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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 

5คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารระดบัสงู ซึง่ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินและผู้บริหารอ่ืนและยงัมีหน้าท่ีในการกําหนดหรืออนมุตัคิา่ตอบแทนของ

ผู้บริหารระดบัสงูด้วย โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในส่วนท่ีเก่ียวกบั

เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด โดยการประเมินในครัง้นีจ้ะเป็นปัจจยัท่ีใช้ในการกําหนดคา่ตอบแทนประจําปีของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึง่รวมถงึเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น คณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทนจะประเมินประสิทธิผลของปัจจยัท่ีมีความแตกต่างกนัของคา่ตอบแทนของผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ และรายงานตอ่

คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเตมิได้เผยแพร่อยู่ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนบนเวบ็ไซต์ของบริษัท)    

 

คณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

คณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเสีย่ง 

รองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์  รองประธานฝ่ายกฎหมาย 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลาง  

รองประธานฝ่ายการเงิน  
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ในปี 2557 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดงันี ้

(1) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) คา่ตอบแทนกรรมการ   

 

 กรรมการ  เข้าประชมุ  ประเภทของ    คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท)  

  คณะกรรมการ  คา่ตอบแทน  คณะกรรมการ  คณะกรรมการ  คณะกรรมการ  คณะกรรมการ  คา่ตอบแทน  รวม  

  (ครัง้)   บริษัท ตรวจสอบ  กําหนด  สรรหาและกํากบั กรรมการอ่ืน  

     คา่ตอบแทน  ดแูลกิจการ  จากบริษัทย่อย  

1. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  6/8  คา่ตอบแทนรายปี  200,000  -  -  -  180,000  380,000  

และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 1/8  

2. นายเคนเนธ ลี ไวท์  8/8  รวมคา่ตอบแทน  1,300,000  440,000  125,000  150,000  -  2,015,000  

  คา่ตอบแทนรายปี  -  200,000  100,000  100,000  -  400,000  

คา่ประชมุประจําไตรมาส    1,200,000  240,000  -  -  -  1,440,000  

  คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ  100,000  -  25,000  50,000  -  175,000  

3. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม  8/8  รวมคา่ตอบแทน  1,300,000  260,000  125,000  150,000  -  1,835,000  

  คา่ตอบแทนรายปี  -  100,000  100,000  100,000  -  300,000  

คา่ประชมุประจําไตรมาส   1,200,000  160,000  -  -  -  1,360,000  

  คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ  100,000  -  25,000  50,000  -  175,000  

4. นายพาที สารสนิ  6/8  รวมคา่ตอบแทน  700,000  140,000  -  -  -  840,000  

  คา่ตอบแทนรายปี  -  100,000  -  -  -  100,000  

คา่ประชมุประจําไตรมาส   600,000  40,000  -  -  -  640,000  

  คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ  100,000  -  -  -  -  100,000  

5. นายอานิล ธาดาน่ี  2/8  รวมคา่ตอบแทน  675,000  -  125,000  125,000  180,000  1,105,000  

และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 3/8  คา่ตอบแทนรายปี   -  -  100,000  100,000  180,000  380,000  

คา่ประชมุประจําไตรมาส   600,000  -  -  -  -  600,000  

  คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ  75,000  -  25,000  25,000  -  125,000  

6. นายธีรพงศ์ จนัศริิ  5/8  รวมคา่ตอบแทน  700,000  -  125,000  -  -  825,000  

และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 1/8  คา่ตอบแทนรายปี  -  -  100,000  -  -  100,000  

คา่ประชมุประจําไตรมาส   600,000  -  -  -  -  600,000  

  คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ  100,000  -  25,000  -  -  125,000  

7. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี  6/8  คา่ตอบแทนรายปี  200,000  -  -  -  -  200,000  

และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 2/8  

8. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด  7/8  คา่ตอบแทนรายปี  200,000  -  -  -  180,000  380,000  

ดลิปิรัจ ราชากาเรีย  

และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* : 1/8  

9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค  8/8  คา่ตอบแทนรายปี  200,000  -  -  -  -  200,000 

 
* การประชมุทางโทรศพัท์ ไม่นบัรวมเป็นองค์ประชมุ 

(ข) คา่ตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 

  ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กบัผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2557 มีจํานวน 206.97 ล้านบาท และ 75.26 ล้านบาท ตามลําดบั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นผลประโยชน์

ระยะสัน้ ซึง่ได้แก่ เงินเดือน โบนสั และสวสัดกิารอ่ืน 
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(ค) คา่ตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

นอกจากคา่ตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้

บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ มลูคา่ 25,000 บาท/ปี/โรงแรม 

(ง) คา่ตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

- กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหาร 7 ราย จํานวน 2.33 ล้านบาท  

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

บริษัทจดัให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตัง้แต่ปี 2554 เพ่ือสร้างแรงจูงใจและ

ความรู้สกึมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กรและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทจะหกั

เงินเดือนพนกังานท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือนตามร้อยละท่ีผู้ เข้าร่วมโครงการแจ้งความประสงค์ไว้ ซึง่จะ

แตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัอายงุาน และตําแหน่งงาน ตัง้แต่ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 บริษัทจะสมทบเงินในจํานวน

ท่ีเทา่กนั เพ่ือนําไปซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทในเดือนถดัมา 

 ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไม่มีส่วนร่วมในโครงการดงักล่าว  

 

8.5 บุคลากร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีจํานวนพนกังานรวมทัง้สิน้ 53,280 คน โดยบริษัทจ่ายผลประโยชน์

ตอบแทนพนกังานประกอบด้วย เงินเดือน คา่แรง คา่พฒันาพนกังาน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ รวมทัง้สิน้ 7,968 ล้านบาท 
 โรงแรม ร้านอาหาร จดัจําหน่ายและผลิตสินค้า อ่ืนๆ 

รวม 18,292 32,774 1,924 290 

พนกังานประจํา 87.8% 36.5% 65.3% 100.0% 

พนกังานชัว่คราว 12.2% 63.5% 34.7% - 

หมายเหต:ุ  จํานวนพนกังานทัง้หมด รวมถงึพนกังานของโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารและแฟรนไชส์ 

 

นโยบายการพฒันาพนกังาน 

 บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการฝึกอบรมทกัษะ พฒันาความสามารถ และการเรียนรู้ในทกุระดบัของ

พนกังานอย่างตอ่เน่ือง บริษัทเน้นการเล่ือนตําแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพ่ือให้พนกังานได้รับการพฒันาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัสําหรับการเตบิโตของธุรกิจอย่างมัน่คงและแข็งแกร่ง ซึง่นโยบายการพฒันาอบรมดงักล่าว

สอดคล้องกบัลกัษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้องกบัการให้คําปรึกษาจากท่ีปรึกษา

ภายนอกองค์กร 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

1คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัปัจจยั

หนึง่ท่ีจะทําให้บริษัทบรรลถุงึเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและสร้างการเตบิโตให้บริษัทอย่างยัง่ยืนในระยะยาว  

1คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ดําเนินธุรกิจสําหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ทัง้นี ้ คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีทกุปี เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง ซึง่อาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย  

1บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือสร้างความเข้าใจ

และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานท่ีดีของพนกังานทกุระดบัชัน้ รวมถึงเพ่ือเป็นข้อมลูให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นได้เสีย นกัลงทนุ และ

ผู้สนใจอื่นๆ และเพ่ือเป็นการกําหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้กําหนดให้

พนกังานทกุคนเซน็รับทราบถงึจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมนิเทศก่อนการเร่ิมทํางาน ทัง้นี ้ จะมีการตดิตามการปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณดงักล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน  

1ทัง้นี ้ ในปี 2557 บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกํากบัดแูล

กิจการ โดยมีการปรับปรุงให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัสากล  

1นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้รับรางวลั Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 - Icon on Corporate 

Governance จากนิตยสาร Corporate Governance Asia วารสารชัน้นําด้านธรรมาภิบาลแหง่เอเชีย โดยรางวลัดงักล่าวเป็นรางวลั

ท่ีมอบให้แก่องค์กร ในภมูิภาคเอเชียท่ียดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างตอ่เน่ืองและ

สม่ําเสมอ และบริษัทได้รับการประเมินการกํากบัดแูลกิจการในระดบัดีเลิศ จากผลสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ประจําปี 2557 ซึง่จดัโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

อนึง่ การกํากบัดแูลกิจการของบริษัทในปี 2557 แบง่ตาม 5 หมวดหลกั มีรายละเอียดท่ีสําคญัปรากฎในรายงานประจําปี 

2557 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

  โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ทัง้หมดจํานวน 3 ท่านดงันี ้ 

  1. นายเคนเนธ ลี ไวท์*  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  

2. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม* กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

3. นายพาที สารสิน   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และความเช่ียวชาญด้านบญัชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. 1ประชมุร่วมกบัผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ เพ่ือพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจําปี และงบการเงินสอบ

ทานรายไตรมาส รวมถงึพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทเก่ียวกบัการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และ

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2. 1ประชมุร่วมกบัผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระเทา่ท่ีเห็นสมควรเพ่ือพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูด้านผลการ

ดําเนินงานตอ่สาธารณะ รวมถงึแนวทางการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและผลการดําเนินงานตอ่นกัวเิคราะห์และสถาบนัจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ 
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3. 1คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เลือกกลบัเข้ามาใหม่และเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระเพ่ือให้ดําเนินการตรวจสอบบญัชี 

ระบบควบคมุ และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการคดัเลือก ประเมินผล พิจารณา

คา่ตอบแทน รวมถงึดแูลควบคมุงานท่ีเก่ียวกบับญัชีของบริษัทมหาชน ซึง่ได้แก่ วตัถปุระสงค์ในการจดัเตรียม หรือการนําเสนอ

รายงานการตรวจสอบ หรือการดําเนินงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบด้านอ่ืนๆ นอกจากนี ้ ยงัดแูลการรับบริการด้านอ่ืนของบริษัท 

(รวมถงึมตท่ีิเก่ียวกบัรายงาน ทางการเงิน ซึง่มีความเห็นแตกตา่งกนัระหวา่งผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชี ทัง้นี ้ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ

และบริษัทท่ีให้บริการด้านบญัชีทกุๆ บริษัท จะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอํานาจใน

การอนมุตัเิง่ือนไข และคา่บริการเบือ้งต้นสําหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการด้านอ่ืนท่ีเสนอโดยผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ และ

คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ

ของบริษัท รวมถงึคา่บริการตรวจสอบในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น  

4. 1ประชมุร่วมกบัผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระเทา่ท่ีเห็นสมควร ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา หรือข้อจํากดัใน

การตรวจสอบ และการดําเนินการของฝ่ายบริหารตอ่ปัญหาหรือข้อจํากดันัน้ๆ และการประเมินความเส่ียงของบริษัท รวมถงึ

นโยบายการบริหารความเส่ียงซึง่รวมถงึผลกระทบจากความเส่ียงด้านการเงินของบริษัทท่ีมีนยัสําคญั และมาตรการของฝ่ายบริหาร

ในการควบคมุ และลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว  

5. 1สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบญัชี หลกัเกณฑ์ และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของมาตรฐาน

บญัชี หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตั ิ รวมถงึการตดัสินใจด้านบญัชีท่ีสําคญั ท่ีส่งผลกระทบตอ่งบการเงินซึง่รวมถงึทางเลือก ความ

สมเหต ุสมผลของการตดัสินใจดงักล่าว  

6. 1สอบทานและอนมุตักิารทํางานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึง่รวมถงึ  

• 1วตัถปุระสงค์ อํานาจ และสายการบงัคบับญัชา  

• 1แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานด้านบคุคลากรประจําปี และ  

• 1การแตง่ตัง้ การกําหนดคา่ตอบแทน รวมถงึการหมนุเวียนผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน  

7. 1สอบทานร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเหน็สมควร เพ่ือพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคมุภายในด้านการเงิน รวมถงึผลการ

ตรวจสอบภายใน  

8. 1สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบด้วยแนวทางการตรวจสอบ

ภายในของบริษัท ตรวจสอบบญัชี ความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบญัชี และประเดน็สําคญัท่ีได้ถกูนําเสนอในช่วงเวลา 5 ปีท่ี

ผ่านมา ไม่ว่าจะ เป็นประเดน็จากบริษัทตรวจสอบบญัชีเร่ืองการตรวจสอบการควบคมุภายใน ผลการสอบทานการควบคมุภายใน 

ผลการสอบทาน เม่ือเทียบเคียงกบักลุ่มอตุสาหกรรม หรือประเดน็ท่ีร้องขอโดยหน่วยงานราชการ หรือข้อร้องขออ่ืน หรือข้อสงัเกตท่ี

เก่ียวกบั การตรวจสอบซึง่ดําเนินการโดยบริษัท ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขัน้ตอนตามท่ีบริษัทตรวจสอบบญัชี

ได้ตรวจ พบตามท่ีได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี ้ เพ่ือสอบทานความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบ

ทาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ตรวจสอบบญัชีกบับริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

9. 1สอบทานให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

10. 1กําหนดนโยบายในการวา่จ้างพนกังานหรือพนกังานท่ีเคยเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระของบริษัท 

11. 1สอบทานและตรวจสอบรายการที่เก่ียวข้องกบัความสจุริตของผู้บริหาร ซึง่รวมถึงรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือรายการใดที่เก่ียวข้องกบัจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดงักลา่วรวมถึงการสอบทานระบบ 

ตรวจสอบอยา่งสม่ําเสมอ การดําเนินการสอบทานดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนดัประชมุกบัที่ปรึกษาทัว่ไปและเจ้าหน้าที่หรือ

พนกังานของบริษัทตามที่เห็นสมควร  

12. 1กําหนดและควบคมุขัน้ตอนการรับเร่ืองดแูล และดาํเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกบับญัชี การควบคมุภายใน หรือการ

ตรวจสอบบญัชี รวมถึงเก็บรักษาข้อมลูที่ได้รับเป็นความลบัและไมร่ะบช่ืุอพนกังานของบริษัทที่แจ้งข้อร้องเรียน ที่เก่ียวกบัข้อสงสยัด้านบญัชี

หรือการตรวจสอบบญัชี  

13. 1ดําเนินการแก้ไขความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกบักรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู  
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14. 1สอบทานและอนมุตั ิ หรือให้สตัยาบรรณรายการระหวา่งบริษัทกบับคุคลที่เก่ียวโยง ซึง่เป็นรายการที่ถกูกําหนดให้เปิดเผย

ข้อมลูตาม กฎเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. 

15. 1จดัเตรียมและนําเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปีของบริษัท โดยรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

• 1ความเห็นเก่ียวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท  

• 1ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  

• 1ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

• 1ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี  

• 1ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

• 1จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น  

• 1ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร  

• 1รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท  

16. 1รายงานเหตกุารณ์ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทต่อ

คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้ 

• 1รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

• 1การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน  

• 1การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ของบริษัท  

17. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงในเวบ็ไซต์ของบริษัท) 

 

9.2.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. นายเคนเนธ ลี ไวท์  ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

2. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม  กรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

3. นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

4. นายธีรพงศ์ จนัศริิ  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

1. ร่วมกบัคณะกรรมการบริษัทในการพฒันาและพิจารณาผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ซึง่รวมถงึ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และดแูลการพฒันาแผนผู้ สืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดบัสงู  

2. ทบทวนและอนมุตัเิป้าหมายและวตัถปุระสงค์ประจําปีของบริษัทเพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในส่วนท่ีเก่ียวกบัเป้าหมายและ

วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด โดยการประเมินในครัง้นีจ้ะเป็นปัจจยัท่ีใช้ในการกําหนดคา่ตอบแทนประจําปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ซึง่รวมถงึเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น  

3. ทบทวนและอนมุตัขิัน้ตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจําปีของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทตามการ

แนะนําเบือ้งต้นของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจะประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงูของ

บริษัท และจะพิจารณาอนมุตัผิลตอบแทนประจําปีของผู้บริหารระดบัสงู ซึง่รวมถงึเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ใน
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รูปแบบ ท่ีเป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น นอกจากนี ้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะดแูลการตดัสินใจของผู้บริหารในส่วนท่ีเก่ียวกบัผล 

การดําเนินงานและคา่ตอบแทนของพนกังานบริษัท  

4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีอยู่ในรูปแบบของหุ้น และแผนคา่ตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหุ้น รวมถงึให้คําแนะนํา

ในการปรับปรุง แผนคา่ตอบแทนดงักล่าวตอ่คณะกรรมการบริษัทตามท่ีเหน็สมควร โดยคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้

ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารแผนคา่ตอบแทนดงักล่าว  

5. ดําเนินการร่วมกนัอย่างตอ่เน่ืองกบัผู้บริหารของบริษัท ในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผู้บริหาร การพิจารณาข้อมลู

จากความเห็น ของพนกังาน และการพิจารณาผลของขัน้ตอนในการประเมินผู้บริหารประจําปี 

6. ทบทวนและประสานงานกบัผู้บริหารในการพิจารณาและวเิคราะห์คา่ตอบแทนของบริษัท และนําเสนอคําแนะนําตอ่

คณะกรรมการ บริษัท  

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนท่ีแสดงในเวบ็ไซต์ของบริษัท) 

 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1.  คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

2.  นายเคนเนธ ลี ไวท์  กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

3.   นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ  

1.  สรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท และคดัเลือกเพ่ือนําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

อนมุตั ิ ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะคดัเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสตัย์ทัง้ใน

ด้านส่วนตวั และด้านการทํางาน เป็นบคุคลท่ีมีความสามารถและมีการตดัสินใจท่ีดีเลิศ อีกทัง้เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีจะ

ปฏิบตัหิน้าท่ี ร่วมกบักรรมการบริษัทท่านอ่ืนๆ ทัง้นี ้เพ่ือผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ ถือหุ้น  

2.  กําหนดหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการในการพิจารณาอนมุตั ิโดยทบทวน

หลกัเกณฑ์ การสรรหาดงักล่าวเป็นระยะๆ  

3.  พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชดุย่อยและให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมี

คณุวฒุแิละประสบการณ์เพ่ือดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะคณะ โดยทกุปี

คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะพิจารณาและเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือ

ทดแทนตําแหน่งท่ีวา่งลงตามความจําเป็น  

4.  กําหนดและให้คําแนะนําคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการสรร

หาและกํากบัดแูลกิจการจะพิจารณาหรือแนะนําเพิ่มเตมิแก้ไขนโยบายดงักล่าวทกุปีหรือตามความจําเป็น  

5.  กําหนดและให้คําแนะนําเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทํางานประจําปีของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะดแูลการประเมินประจําปีดงักล่าว  

6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจําปี และแนะนําให้มีการเปล่ียนแปลงได้ตามเห็นสมควร  

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการท่ีแสดงในเวบ็ไซต์ของบริษัท) 

9.2.4 คณะกรรมการกํากับโครงการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หวัหน้าของแตล่ะหน่วยธุรกิจ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบคุคล ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนกลาง ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียงขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการกํากบัโครงการ (Steering Committee) รับผิดชอบในการสอบทานการดําเนินงานโดยรวมของการบริหาร

ความเส่ียงของทัง้กลุ่มบริษัทเพ่ือให้มัน่ใจวา่ความเส่ียงท่ีสําคญัได้รับการบริหารจดัการเพ่ือลดทอนความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญตับิริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 โดยการคดัเลือกจะดําเนินการดงันี ้

(1) กรรมการอิสระ 

นิยามความเป็นอิสระ  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึง่เข้มกวา่ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยบุคคลท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทต้องมี คณุสมบตัดิงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจําหรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส 

พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอ

ให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้

ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจ ควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัท

หรือคู่สญัญามีภาระหนี ้ ท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่

ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใด จะตํ่ากวา่ ทั ้งนี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าว ให้เป็นไปตามวิธี การคํานวณม ูลค่า

ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั

โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าว มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่

ได้รับ คา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
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ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะ

ได้พ้นจาก การมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วน ท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนั ท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสงูสดุ 

1ในแตล่ะปี คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ จะสรรหาบุคคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผ่านทางการเสนอ

บคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการโดยผู้ ถือหุ้นและจากแหล่งข้อมลูภายนอกอ่ืนๆ เช่น สมาคมกรรมการไทย เป็นต้น 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะพิจารณาคดัเลือกเบือ้งต้นและนําเสนอช่ือตอ่คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

แตง่ตัง้ การนําเสนอช่ือตอ่คณะกรรมการจะขึน้อยู่กบัคณุสมบตัขิองผู้ถูกเสนอช่ือ ซึง่ต้องเป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ี

ดีของบริษัท พระราชบญัญตั ิบริษัทมหาชนและพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

1กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตอ่ืุนนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ

พิจารณา แตง่ตัง้บคุคลซึง่มีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการใน

คราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการท่ี พ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน

ตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้ มตกิารแตง่ตัง้บคุคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าว

ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่ นอกจากนี ้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้

พิจารณาถงึทกัษะท่ีจําเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ และให้มีความสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือ

กําหนดคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องการสรรหาและได้ใช้ฐานข้อมลู กรรมการเป็นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่อีกด้วย  

1ในขณะท่ีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุดของบริษัท รายละเอียดหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

 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 
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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 2557 บริษัทได้แตง่ตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

โดยบริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนค่าสอบบญัชีในส่วนของบริษัทจํานวน 1.89 ล้านบาท และบริษัทย่อยจํานวน 41.22 ล้านบาท ไม่มี

คา่ตอบแทนสําหรับคา่บริการอ่ืนๆ  

 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ  

- ไม่มี – 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

บริษัทมุ่งหน้าขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศเพ่ือยกระดบัสู่การเป็นบริษัทระดบัโลกอย่างแท้จริง ซึง่ความสามารถและ

ความสําเร็จดงักล่าวช่วยให้บริษัทก้าวขึน้มาเป็นผู้ประกอบการแนวหน้าของอตุสาหกรรม บริษัทขยายฐานธุรกิจเพ่ิมจาก 26 ประเทศ

ในปี 2556 เป็น 32 ประเทศ ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วสิอพาร์ทเมนท์ กวา่ 110 แหง่ และมีร้านอาหารกวา่ 

1,700 สาขา ในทวีปแอฟริกา เอเชีย รวมถงึภมูิภาคตะวนัออกกลางและมหาสมทุรอินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จากการขยาย

ตวัอย่างรวดเร็วของบริษัท ประกอบกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจสงัคม และสถานการณ์ทางการเมืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีมี

การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพฒันาอย่างยัง่ยืนของธุรกิจ โดยคํานงึถงึความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้เสียและผลกระทบตอ่ผู้ มี

ส่วนได้เสียของบริษัท จงึเป็นปัจจยัสําคญัย่ิงท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กร  

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืนเป็นส่วนหนึง่ของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 5 ปีของบริษัท ซึง่มีการอภิปราย

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการจดัทําแผนงานสําหรับโครงการต่างๆ ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม และ

สร้างความยัง่ยืนให้แก่ธุรกิจและผู้ มีส่วนได้เสียทกุระดบัชัน้ มีคณะกรรมการเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนเป็นผู้ กําหนดนโยบาย และฝ่าย

บริหารความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นคณะปฏิบตั ิ  (แสดงไว้ในแผนผงั คณะทํางาน การกํากบัดแูลการพฒันาอย่างยัง่ยืน หน้า 20 ใน

รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2557) มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน วธีิการประเมินผล และรายงานความคืบหน้าและผลสําเร็จของ

โครงการตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส บริษัทได้กําหนดให้พนกังานทกุคนเซน็รับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมนิเทศ

ก่อนการเร่ิมทํางาน ทัง้นี ้ จะมีการติดตามการปฏิบตัติามจรรยาบรรณดงักล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน นอกจากนีบ้ริษัทได้มี

การจดัทํารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน แยกออกมาจากรายงานประจําปี ตัง้แตปี่ 2555 จนถงึปัจจุบนั 

 ในปี 2557 บริษัทได้จดัทํารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ตามแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือวา่ด้วยการ

รายงานสากลด้านความยัง่ยืน (Global Reporting Initiative) รุ่นท่ี 4 (GRI G4) – Core Option โดยแสดงข้อมลูในรอบปีบญัชี 2557 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีขัน้ตอนการจดัทําโดยมีการระบกุลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย วธีิการมีส่วนร่วม ระบุ

ความต้องการหรือความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้เสีย และมีวธีิการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผล รายละเอียดแสดงไว้ใน กระบวนการมี

ส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย หน้า 13-17 ในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 และได้มีการจดัทํา กระบวนการกําหนดประเด็น

ท่ีสําคญั และผงัแสดงประเด็นสําคญัท่ีนําเสนอในรายงาน (Materiality Assessment Process and Materiality Matrix) โดยระบ3ุ

ประเดน็สําคญัด้านความยัง่ยืนท่ีมีนยัสําคญัตอ่บริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย 10 ประเดน็ท่ีนําเสนอไว้ในรายงาน ได้แก่ 3ผลประกอบการ

ของธุรกิจ ความเป็นท่ีรู้จกัในตลาด การจดัซือ้จดัจ้าง การจดัการด้านพลงังาน การจดัการนํา้ การปฏิบตัิตามกฎหมาย การจ้างงาน 

มาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั การจดัฝึกอบรมและให้การศกึษา ความปลอดภยัและสขุอนามยัของลกูค้า  ซึง่ได้จดัทํา

ตามแนวทางการกําหนดประเด็นสําคญัตามกรอบของ GRI-G4 และได้รับการตรวจทานและเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดบัสงูของ

บริษัท 

3ทัง้นี ้ กลยทุธ์การพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัท ก่อร่างขึน้จากรากฐานคา่นิยมองค์กร ซึง่ให้ความสําคญักบัการเอาใจใส่

ลกูค้า ผลงานการทํางาน การพฒันาบคุลากร การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การประสานพนัธมิตร และลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ภายใต้

ธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการ และการสร้างจิตสํานกึรับผิดชอบต่อสงัคมให้แก่ทรัพยากรบคุคล โดยคํานงึถงึผลกระทบจากการ

ดําเนินงานตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย รายละเอียดใน3รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน หน้า 21 หวัข้อ แนวทางสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

บริษัทได้ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกํากบัดแูลกิจการ โดยมีการ

ปรับปรุงให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัสากล บริษัทได้มีการประเมินความเส่ียงทัง้ในด้านเศรษฐกิจ  สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม โดยมีการทําแผนการจดัการปัจจยัความเส่ียง (Risk Map) และกําหนดแนวปฏิบตัเิพ่ือรองรับปัจจยัความเส่ียงต่างๆ 

การส่ือสารกบัพนกังานและลกูจ้าง และการตรวจสอบการปฏิบตัไิว้ในรายงานประจําปี 2557 หน้า 256-260  

นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้รับรางวลั Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 - Icon on Corporate 

Governance จากนิตยสาร Corporate Governance Asia โดยรางวลัดงักล่าวเป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่องค์กรในภมูิภาคเอเซียท่ียดึ
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มัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ และบริษัทยงัได้รับคะแนนในระดบั

ดีเลิศ จากผลสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2557 ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยหนึง่ในหลกัการท่ีสําคญั

คือการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย

อย่างเทา่เทียม ดงัรายงานไว้ในรายงานประจําปี หน้า 266-268 รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน หน้า 13 และ 66 และเวบไซต์

ของบริษัท อาท ิ 

- การปฏิบตัติอ่พนกังานและลกูจ้าง: บริษัทมีนโยบายในการดแูลเร่ืองความปลอดภยั ให้ผลตอบแทนและสวสัดกิารท่ี

ดี อย่างเป็นธรรม รวมทัง้มีการประเมินการทํางานท่ีเป็นระบบและตรวจสอบได้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัเน้นการพฒันา

ศกัยภาพของบคุลากรให้มีทกัษะท่ีได้มาตรฐานระดบัสงูและเป็นสากล รายละเอียดปรากฏในรายงานการพฒันา

เพ่ือความยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 28 – 29 

- การปฏิบตัติอ่ลกูค้า: บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคณุภาพสินค้าและบริการอย่างตอ่เน่ือง รวมถงึการพฒันามาตรฐาน

ความปลอดภยัของสินค้า และบริการ เพ่ือความปลอดภยัและความพอใจสงูสดุของลกูค้า บริษัทให้ความสําคญักบั

การนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการ ท่ีสร้างความพงึพอใจ 100% ให้กบัลกูค้า 

- การปฏิบตัติอ่ 4คูค้่า: บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัติอ่คูค้่าอย่างเสมอภาคและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดย

คํานงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนั และเปิดโอกาสให้คูค้่าทําการแข่งขนับนข้อมลูท่ีได้รับอย่างเท่าเทียมกนั จดัทํารูปแบบ

สญัญากบัคูค้่าอย่างเป็นมาตรฐานโดยคํานงึถงึผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย บริษัทจดัให้มีระบบการ

จดัการและตดิตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่ มีการปฏิบตัติามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน และป้องกนัการทจุริต

ประพฤตมิิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบายไม่สนบัสนนุคูค้่าท่ีประพฤตมิิชอบ มี

ความเก่ียวข้องในการทจุริตคอร์รัปชนั หรือมีการละเมิดสิทธิมนษุยชนอีกด้วย 

- การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้น: คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั

อย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั โดยได้กําหนดนโยบายในการดแูลและปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้นและสนบัสนนุให้ผู้ ถือ

หุ้นทกุรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั   

- 4การปฏิบตัติอ่เจ้าหนี:้ บริษัทจะปฏิบตัติอ่เจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรมและจะชําระหนีคื้นตอ่เจ้าหนีต้รงตอ่เวลาตามเง่ือนไข

ท่ีกําหนด โดยจะปฏิบตัติามเง่ือนไข ข้อกําหนดสญัญาและพนัธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด 

- 4การปฏิบตัติอ่คูแ่ข่ง: บริษัทจะปฏิบตัติามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล สนบัสนนุนโยบายการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

ไม่ทําลายช่ือเสียงของคูแ่ข่ง ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึง่มลูความจริง 

 

(2) การต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ัน 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยได้จดัทําแนวทางการปฏิบตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ใน

จรรยาบรรณของบริษัท ซึง่ได้ผ่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

 บริษัทได้ระบไุว้อย่างชดัเจนในรายงานประจําปี รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน และเวบไซต์ของบริษัท โดยบริษัทดําเนิน

ธุรกิจโดยยึดมัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ จดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงและตรวจสอบเพ่ือป้องกนัและปราบปราม

การทจุริตและการประพฤตมิิชอบ ตลอดจนสนบัสนนุการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ยดึมัน่ในความซ่ือสตัย์และความถูกต้องชอบ

ธรรม การจดัทํานโยบายการตอ่ต้านการคอรัปชัน่ ซึง่มีการชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบั ขอบเขต ความหมายของการคอรัปชัน่ การ

กําหนดความรับผิดชอบ และช่องทางการร้องเรียนไว้ด้วย โดยระบขุ้อควรปฏิบตัเิบือ้งต้นตอ่การตอ่ต้านการทจุริตและคอรัปชัน่ ใน

ประเดน็คา่ใช้จ่ายในการเลีย้งรับรอง การช่วยเหลือทางการเมืองและการให้เงินสนบัสนนุและการบริจาคเพ่ือการกศุลดรูายละเอียด
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ในเร่ืองดงักล่าวได้ในเวบไซต์ของบริษัท http://www.minorinternational.com/Sustain/Corruption.php และรายงานการพฒันา

อย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 66 หวัข้อ หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 ทัง้นี ้ นบัตัง้แต่ปี 2556 จนถงึปัจจุบนั บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายช่ือบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนว

ร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ซึง่เป็นความร่วมมือกนัระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

หอการค้านานาชาต ิ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย จากการเข้าร่วมประกาศ

เจตนารมณ์ดงักล่าว บริษัทมีพนัธะผกูพนัในการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตภายในบริษัท รวมถงึการนํานโยบายการ

ตอ่ต้านการทจุริตและแผนการกํากบัดแูลไปปฏิบตั ิ เพ่ือป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทจุริต ตลอดจนการกําหนดแนวทาง

ในการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต   

 นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้ส่ือสารไปทัง้ระดบักรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน โดยกําหนดให้การดําเนินการทกุกระบวนการ

อยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิ

ในการตอ่ต้านการทจุริตของบริษัท โดยในปี 2557 บริษัทได้จดัอบรมภายใต้หวัข้อ “Happy Money in Happy Workplace” โดย

บริษัทเช่ือว่า การส่งเสริมการลงทนุ และการออมเงินในระยะยาว จะเป็นรากฐานทางการเงินท่ีมัน่คงในอนาคต ซึง่มีสว่นช่วยลด

ความเหล่ือมลํา้ทางสงัคมและทําให้ลดปัญหาการทจุริตลงได้  

บริษัทสนบัสนนุให้ผู้ มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทํา

ผิดเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน  ระบบควบคมุภายใน  สิทธิมนษุยชน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลถงึ

กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบท่ี complaintMINT@minor.com โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะพิจารณาเร่ือง

ร้องเรียนก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ ข้อมลูร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็น

ความลบั โดยจะดําเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข (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 ิ บริษัทและบริษัทในเครือ

คาดหวงัว่าพนกังานทกุคนจะปฏิบตัแิละสนบัสนนุให้เกิดมาตรฐานด้านจริยธรรมและความถกูต้อง 

- รายละเอียดของระเบียบวา่ด้วยจริยธรรมท่ีสําคญัท่ีพนกังานควรปฏิบตั ิสามารถดไูด้จาก 

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

ในปี 2557 เราไม่พบวา่มีกรณีท่ีมีการกระทําผิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชนัแตอ่ย่างใด 

  

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

 บริษัทและธุรกิจในเครือ ให้ความสําคญักบัการบริหารกิจการภายใต้หลกัจริยธรรมและคณุธรรมในวชิาชีพ ซึง่จริยธรรม

หนึง่คือการเคารพสิทธิมนษุยชน 4บริษัทยดึมัน่ในการปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วนด้วยความเคารพตอ่สิทธิมนษุยชนและ

ความตา่งในเชิงวฒันธรรมอนัหลากหลาย บริษัทมีพนัธสญัญาท่ีจะปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความเสมอภาค ยตุธิรรม และให้เกียรติ

ตอ่กนั พนกังานจะได้รับสิทธิในสถานท่ีทํางาน ท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา การกระทําในแง่ของสิทธิ

และเสรีภาพของลกูจ้าง ทัง้นี ้การปฏิบตัใิดๆ ของบริษัทจะต้องไม่ละเมดิสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานของบคุคลและชมุชน อาท ิการไม่

ละเมิดทรัพย์สิน สิทธิทางปัญญา สิทธิในการแสดงความคดิเหน็ การปฏิบตัท่ีิเทา่เทียม ไม่พิจารณาถงึความแตกตา่งด้านเพศ 

ศาสนา เชือ้ชาติ และความคดิเหน็ทางการเมือง และการละเมิดสิทธิทางเพศ ในด้านการคดัเลือกคูค้่า บริษัทจะพิจารณาคูค้่าของ
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทท่ีมีการดําเนินธุรกิจท่ีคํานงึถึงหลกัสิทธิมนษุยชนในการดําเนินกิจการ โดยระบไุว้ในรายงานประจําปี 2557 หน้า 269 ในหวัข้อ 

“สิทธิมนษุยชน” 

4 บริษัทยงัมีนโยบาย4ให้พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท และกิจกรรมจิตอาสา รวมถงึสิทธิในการนําเสนอโครงการ

ท่ีเป็นประโยชน์ตา่งๆ สิทธิในการแสดงความคดิเห็น มีสิทธิในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของบริษัทอย่างเท่าเทียมกนั และหากมีกรณีท่ี

เกิดความขดัแย้ง บริษัทมีนโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนกังาน โดยแยกรายละเอียดดงันี ้

- หวัข้อระเบียบปฏิบตั ิ ข้อ 1. เช่ือฟังและปฏิบตัติามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถงึกฎหมายและระเบียบ

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัสิ่งเสพตดิ ความมัน่คงตอ่สถานการณ์ของบริษัทและตอ่ประเทศ ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สิทธิ

มนษุยชน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม ตลาดหลกัทรัพย์ ภาษีอากร และความปลอดภยัของ

ระบบสารสนเทศ ข้อ 2. ปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความเสมอภาค ยุตธิรรม และให้เกียรต ิ พนกังานจะได้รับสิทธิของ

การทํางานในสถานทํางานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทํา รวมทัง้การ

ละเมิดสิทธิทางเพศ ข้อ 4. ปฏิบตัติอ่ลกูค้า แขก ผู้ประกอบการและหุ้นส่วนในการดําเนินธุรกิจอย่างซ่ือสตัย์และ

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 ชีเ้บาะแสจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท 

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

 

(4) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษัทมีความเช่ือวา่ เราอยู่ในธุรกิจท่ีเก่ียวกบั “คน” คนเป็นฟันเฟืองหลกัท่ีผลกัดนัองค์กรในการพฒันากลยทุธ์ทางธุรกิจ 

และขบัเคล่ือนการดําเนินกิจการไปสู่ความสําเร็จ ทัง้ในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิต บริษัท

จงึมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิตอ่บคุลากรอย่างเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองของโอกาสทางอาชีพ คา่จ้างแรงงาน ค่าตอบแทนการฝึกอบรม คา่

รักษาพยาบาล สวสัดกิารตา่งๆ เงินช่วยเหลือบตุร-ธิดาของพนกังาน การเตรียมความพร้อมหลงัเกษียณ และสภาพแวดล้อมท่ีดีใน

การทํางาน บริษัทยงัเช่ือมัน่ด้วยว่า บคุลากรไม่เพียงแตเ่ป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสดุของบริษัทเทา่นัน้ หากยงัเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่า

ตอ่ครอบครัวและชมุชนของเขาเหล่านัน้ด้วย ความสําเร็จของบริษัท ความยัง่ยืนของชมุชนและความสามารถทางการแข่งขนัทาง

ภาคเศรษฐกิจของบริษัท ซึง่ในท้ายท่ีสดุคือความแข็งแกร่งของประเทศชาต ิ ล้วนขึน้อยู่กบัคณุภาพของทรัพยากรบุคคลทัง้สิน้ ดงันัน้ 

นอกจากนโยบายการปฏิบตัติอ่แรงงานอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยงัสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรทัง้ของบริษัทเองและสําหรับสงัคม

อีกด้วย 

ข้อมลูเก่ียวกบัการปฏิบตัติอ่แรงงานอย่างเป็นธรรมและการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ท่ีบริษัทได้เปิดเผยไว้ มีดงันี ้

- ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อ 2. ปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความเสมอภาค ยตุธิรรม และให้เกียรต ิพนกังานจะได้รับสิทธิของการ

ทํางานในสถานท่ีทํางานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทํา รวมทัง้การละเมิด

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

- เวบไซต์ของบริษัทหวัข้อ การพฒันาสู่ความยัง่ยืน นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนกังาน ได้กล่าวถงึองค์ประกอบใน

การแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน กระบวนการดําเนินการหลงัได้รับข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้

ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดใน http://www.minorinternational.com/Sustain/Whistle.php 
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทมีช่องทางในการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งพนกังาน และส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสานความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังาน

ของบริษัทในทกุประเทศทัว่โลก โดยใช้อีเมล CSR คลบั และโซเชียลเน็ตเวร์ิค เช่น เฟสบุ๊ค ตวัอย่างใน  Anantara 

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

- การจดัการฝึกอบรมพนกังาน และส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน โดยมีโครงการพฒันาทกัษะ

ตา่งๆ และโครงการพฒันาผู้ นํา รายละเอียดในรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนปี 2557  หน้า 28-33 

- พนกังานของบริษัททัง้ชายและหญิงได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกนัในเร่ืองของอตัราเงินเดือน สวสัดกิาร และการ

ฝึกอบรมตา่งๆ จากการประเมินของบริษัท อตัราคา่จ้างสําหรับพนกังานระดบัแรกเข้าในประเทศไทย จะสงูกวา่อตัรา

คา่จ้างขัน้ตํ่าของประเทศท่ีเดือนละ 9,000 บาท อยู่ประมาณร้อยละ 4 ถงึร้อยละ 66 ขึน้อยู่กบัประเภทของงานและ

ท่ีตัง้ของธุรกิจ รายละเอียดปรากฏในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 28-29 

- การตอบสนองตอ่ความต้องการและความคาดหวงัของพนกังาน ด้วยการให้ผลตอบแทนการทํางานท่ีเหมาะสมและ

เป็นธรรม การสร้างสิ่งแวดล้อมการทํางานท่ีดี และให้สวสัดกิารต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานมีสขุภาพท่ีดีและมี

ความสะดวกสบายในการเดนิทางมาทํางาน ปรากฏในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หวัข้อ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย - พนกังาน หน้า 15 

- ข้อมลูสถิตขิองพนกังาน สดัส่วนการวา่จ้าง สดัส่วนของพนกังานแยกตามพืน้ท่ี สดัส่วนของพนกังานแยกตามระดบั

ของพนกังาน จํานวนอบุตัเิหตใุนธุรกิจโรงงาน สดัส่วนพนกังานแยกตามเพศ สดัส่วนของพนกังานแยกตามอาย ุอตัรา

การลาออกของพนกังานแยกตามอาย ุและเพศ ปรากฏอยู่ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2557 หน้า 72-75 

 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 

บริษัทมุ่งมัน่สร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ผู้บริโภค โดยมี3แนวคดิของบริษัทในการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 100% 

ซึง่ครอบคลมุเกินกวา่เพียงแคก่ารจําหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ลกูค้าตามปกติ บริษัทให้ความสําคญัเร่ืองความปลอดภยัของ

อาหารและสินค้าท่ีจําหน่ายโดยการพยายามตรวจสอบไปถงึแหล่งผลิตวตัถดุิบและสินค้าวา่มีความปลอดภยั โดยคํานงึถงึปัจจยั

ตา่งๆ อาท ิ คณุภาพของสินค้าและบริการ และมาตรฐานด้านความปลอดภยัของผู้บริโภค มีการตรวจสอบคณุภาพผู้จดัจําหน่าย

ตลอดสายโซอ่ปุทาน และมีการลงนาม Supplier Code of Conduct เพ่ือทําให้มัน่ใจว่าคูค้่าของบริษัทมีจรรยาบรรณ มีการควบคมุ

คณุภาพ และมาตรฐานของสินค้า ซึง่เร่ืองเหล่านีป้รากฏอยู่ในเวบไซต์ของบริษัท และรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2557  หน้า 

14-15 หวัข้อ ลกูค้า และหน้า 34-36 ในหวัข้อ สร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกค้า 

- เร่ืองมาตรฐานความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety) และการตรวจสอบต้นทางของอาหาร (Food Traceability) 

โดยทัง้สองเร่ืองนี ้ ไม่เพียงยํา้ถงึความสําคญัของคณุภาพผลิตภณัฑ์อาหารสําหรับลกูค้าเทา่นัน้ แตย่งัเป็นเคร่ืองมือ

สําคญัในการสร้างความตระหนกัด้านสขุนิสยัของพนกังานและครอบครัวพนกังานอีกด้วย ข้อมลูเพิ่มเตมิในรายงาน

การพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 34-36  หวัข้อ สร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลกูค้า และแผนภาพแสดง

ปรัชญา “จากฟาร์มสู่ผู้บริโภค” หน้า 35 

- สร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้าถงึคณุภาพของวตัถดุบิท่ีใช้วา่เป็นมิตรกบัผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เช่น วตัถดุบิและ

ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในร้านซซิซ์เลอร์ กวา่ 150 ชนิด เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดผงชรูสและได้รับการทดสอบเร่ืองการแพ้

อาหาร 3การปลกูผกัและพืชสมนุไพรไร้ดนิหรือไม่ใช้สารเคมีในโครงการ “Chef’s garden” รายละเอียดปรากฏใน

รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน  หน้า 36 

- 3บริษัทให้ความสําคญักบัการส่ือสารด้านการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิของข้อมลูของลกูค้า 

โดยเฉพาะกิจกรรมประชาสมัพนัธ์หรือการส่ือสารผ่านทางระบบสงัคมออนไลน์ตา่งๆ โดยให้ความเคารพตอ่ความ

เป็นส่วนตวัของลกูค้า และให้ทางเลือกแก่ลกูค้าในการปฏิเสธการรับข่าวสารและข้อมลูจากแบรนด์ตา่งๆ ของบริษัท 

สว่นที่ 2 หน้า 94 
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และดแูลเพ่ือให้แน่ใจว่าเนือ้หาสาระของข้อมลูเป็นไปตามข้อเทจ็จริง รายละเอียดอยู่ในหน้า 37 ของรายงานเพ่ือการ

พฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 

- มอบประสบการณ์ท่ีดีแก่ลกูค้า ด้วยการจดักิจกรรมสง่เสริมความรู้ด้านสขุภาพ นิเวศวิทยา ชมุชน วฒันธรรมและภมูิ

ปัญญาท้องถ่ิน รวมถงึธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ให้แก่แขกท่ีมาพกัในโรงแรมของบริษัททัว่โลก รายละเอียดปรากฏ

ในหน้า38-39 ของรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หวัข้อ สร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีดีแก่ลกูค้า 

- หากมีเร่ืองท่ีขดัแย้งหรือเกิดความไม่พอใจ ผู้บริโภคสามารถส่งเร่ืองร้องเรียนมาได้ท่ีเวบไซต์ของบริษัท

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

ในปี 2557 บริษัทไม่พบผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัของอาหารและสขุอนามยั และ3ไม่

พบกรณีท่ีมีการทําผิดหรือละเมิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารเพ่ือการตลาด และไม่พบวา่มีการร้องเรียนท่ีมีนยัสําคญัท่ี

เก่ียวข้องกบัการละเมิดความเป็นส่วนตวัของลกูค้าเช่นกนั 

 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

การท่ีบริษัทมีธุรกิจในพืน้ท่ีท่ีมีความงดงามทางธรรมชาตทิัว่โลก ทําให้ต้องคํานงึถงึการบริหารจดัการด้านผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมตัง้แตก่ารเลือกทําเลท่ีตัง้ของธุรกิจอย่างระมดัระวงั เพ่ือให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสดุตอ่สภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่เดมิ

ในระหว่างการก่อสร้างในพืน้ท่ีนัน้ และยงัออกแบบสิ่งปลกูสร้างโดยใช้วสัดแุละงานศลิปะท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ให้เป็นส่วนหนึง่ของ

ทัง้โครงสร้างและการตกแตง่โรงแรม และปลกูพืชพรรณไม้ท้องถ่ินไว้ในพืน้ท่ีของโรงแรม นอกจากนี ้ บริษัทมีระบบการจดัการด้าน

พลงังาน การจดัการนํา้ การกําจดัของเสียและจดัการความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนบัสนนุและส่งเสริมให้มีการ

อนรัุกษ์สตัว์และพรรณไม้ท้องถ่ินเพ่ือคงความสวยงามตามธรรมชาตขิองพืน้ท่ีเหล่านัน้ไว้ด้วย  รายละเอียดได้รายงานไว้ใน รายงาน

เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2557 หวัข้อ มุ่งมัน่ลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม หน้า 48-53 

- โครงการและกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพ่ืออนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสตัว์ป่า อนรัุกษ์

พนัธุ์สตัว์ป่า หลายพืน้ท่ีทัง้ในเอเชีย เอเชียใต้ ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 

2557 หวัข้อ แผนท่ีการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มไมเนอร์ หน้า 54 

- รายงานการจดัการด้านพลงังาน ซึง่รวมถงึการใช้พลงังานทดแทนต่างๆ การจดัการนํา้และของเสีย รวมทัง้มาตรฐาน

อตุสาหกรรมตา่งๆ ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หวัข้อ มุ่งมัน่สู่การเป็นโรงงานสีเขียว หน้า 56-59 และ

ข้อมลูเร่ืองการใช้พลงังานและนํา้ หน้า 71 

- รางวลัประกาศนียบตัรในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม Green Globe แก่โรงแรมในเครืออนนัตรา 18 แหง่ ในรายงานเพ่ือ

การพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 11 

- มลูนิธิเพ่ืออนรัุกษ์สตัว์ 2 มลูนิธิของบริษัท คือ มลูนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่น จงัหวดัเชียงราย เพ่ืออนรัุกษ์

และให้อาชีพแก่ช้างไทยและครอบครัวควาญช้าง และมลูนิธิเพ่ือการอนรัุกษ์เตา่ทะเลหาดไม้ขาวจงัหวดัภเูก็ต เพ่ือ

ร่วมอนรัุกษ์พนัธุ์เต่าทะเลและช่วยเหลือเตา่บาดเจ็บจากการประมงท้องถ่ิน มีการทําโครงการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่

ธรรมชาตร่ิวมกบั3กองบญัชาการทพัเรือภาคท่ี 3 เป็นประจําทกุปี ซึง่ทัง้สองมลูนิธิได้ให้ประโยชน์ทัง้ในด้านอนรัุกษ์

สิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชมุชนและหน่วยงานภาครัฐ ขณะเดียวกนัก็สร้างความยัง่ยืนให้กบั

ธุรกิจท่ีได้เข้าไปดําเนินกิจการในพืน้ท่ีเหล่านัน้ รายละเอียดจากรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2557 หน้า 52-53 

- โครงการอนนัตรา 365 วนัแหง่การทําความดี เป็นกิจกรรมท่ีพนกังานโรงแรมของบริษัททําความดีในหลายมิติ 

รวมทัง้มิตด้ิานสิ่งแวดล้อม อาท ิ การทําความสะอาดชายหาด ปลูกป่าชายเลน โครงการอนรัุกษ์และฟืน้ฟปูะการัง 

การให้ความรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ทะเล โดยนกัชีววิทยาทางทะเลของบริษัทเป็นผู้ให้ความรู้แก่แขกและผู้ ท่ีสนใจ และ

สว่นที่ 2 หน้า 95 
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การความสะอาดถนน ทางเท้าในชมุชนในประเทศไทยและประเทศตา่งๆ ท่ีบริษัทมีธุรกิจอยู่ เพ่ือรักษา

สภาพแวดล้อม รายละเอียดในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2557 หน้า 52-53 และหน้า 62 

- ร้านอาหารและร้านจําหน่ายสินค้าแฟชัน่  ได้พยายามติดตัง้อปุกรณ์หรือใช้วสัดแุละของตกแตง่ร้านท่ีช่วยในการ

ประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ซึง่รวมถงึการใช้หลอดประหยดัไฟ LED การเปล่ียนสเปคของตู้ เย็นให้

ประหยดัไฟมากขึน้ และการออกแบบชัน้แสดงสินค้าท่ีลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และทําด้วยวสัดท่ีุนํากลบัมาใช้ใหม่

ได้ รายละเอียดใน รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2557 หน้า 50 

 

บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานและลกูค้ามีจิตสํานึกในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด “คดิใหม่ ลดการใช้งาน มีการ

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

เกิดขึน้จากการดําเนินงานในแตล่ะหน่วยธุรกิจ และนําผลการศกึษาเหล่านัน้มาประมวลผล เกิดเป็นการพฒันานโยบายด้าน

สิ่งแวดล้อมของบริษัท 

ในปี 2557 บริษัทไม่พบวา่มีกรณีท่ีมีการกระทําผิดกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมแตอ่ย่างใด 

 

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมทศันคตคิวามรับผิดชอบตอ่สงัคมให้แก่พนกังาน จงึมีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ

ชมุชนอย่างตอ่เน่ือง โดยบริษัทปลกูฝังแนวคดิความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้แก่พนกังานตัง้แตเ่ร่ิมปฐมนิเทศ ซึง่จะกล่าวถงึค่านิยม

องค์กร วสิยัทศัน์ของผู้บริหาร และกลยทุธ์ในการพฒันาสู่ความยัง่ยืนของบริษัท หลงัจากนัน้ พนกังานจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม

มากมายท่ีเก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างตอ่เน่ืองตลอดการทํางานกบับริษัท ปัจจบุนั กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการทํางาน

เป็นทีมของฝ่ายธุรกิจตา่งๆ หลายกิจกรรม ล้วนมุ่งเน้นเร่ืองการทําความดีเพ่ือสงัคมและชมรม CSR ของบริษัทจะมีการจดักิจกรรม

เพ่ือสงัคมตลอดทัง้ปี ตวัอย่างกิจกรรมเพ่ือสงัคม อาท ิ

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

กิจกรรมการกศุลตา่งๆ อาท ิโครงการ English for Kids โดยการจ้างครูเจ้าของภาษามาสอนการส่ือสาร

ภาษาองักฤษให้นกัเรียนในโรงเรียนท่ีบริษัทให้การอปุถมัภ์ 2 แหง่ โครงการ3ส่งเสริมรักการอ่าน3 Book Club โดย 

เดอะ พิซซา่ คอมปะนี การบริจาคโลหติรายไตรมาส การระดมทนุในโครงการตา่งๆเพ่ือมอบแก่ผู้ ด้อยโอกาสและร่วม

แรงเพ่ือซอ่มแซมโรงเรียน รายละเอียดและในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2557 หน้า 60-65 หวัข้อ การ

สร้างจิตสํานกึความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

- โครงการอนนัตรา 365 วนัแหง่การทําความดี โดยโรงแรมในเครืออนนัตราทัว่โลก ได้ทํากิจกรรมด้านการช่วยเหลือชมุชน

ท้องถ่ินและสภาพแวดล้อมใกล้เคียง อาท ิ การทําความสะอาดชายหาด การส่งทีมแพทย์ออกไปตรวจรักษาชมุชน

ใกล้เคียง การทํากิจกรรมสงัคมสงเคราะห์ต่างๆ รายละเอียดในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2557 หน้า 62 

- การบริจาครูปแบบต่างๆ ทัง้เงินและสิ่งของ  รณรงค์หาเงินกองทนุหรือจดักิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ อาทิ 

ศนูย์สมเดจ็พระเทพรัตนฯ เพ่ือแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มลูนิธิ Make a Wish  รายละเอียดใน

รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2557 หน้า 51-53 

- การสร้างความยัง่ยืนโดยการส่งเสริมคณุภาพทรัพยากรบคุคลผ่านความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษา บริษัทได้ลงนาม

บนัทกึความเข้าใจ (MOU) กบัสถานศกึษาในประเทศไทย 100 แหง่ มีนกัเรียนร่วมโครงการกว่า 6,000 คน  ตัง้แตปี่ 

2555 จนถงึปัจจบุนั เพ่ือสนบัสนนุให้นกัศกึษามีรายได้ในระหว่างเรียนและได้เข้าฝึกงานกบับริษัท รวมถงึมอบโอกาส 

ในการบรรจเุข้าเป็นพนกังานของบริษัทในอนาคต และมีโครงการสร้างผู้ นําในระดบัชมุชนและสงัคม ดงัปรากฏใน 

รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 ผงัแสดงเส้นทางการพฒันาคนของบริษัท หน้า 26 และในหวัข้อ มุ่งมัน่

พฒันาทรัพยากรมนษุย์ หน้า 28-29 
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- ส่งเสริมและร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในระดบัรากหญ้าผ่านการศกึษา โดยบริษัทมีความเช่ือ

วา่ สงัคมจะดีได้ด้วยคณุภาพของพลเมืองในสงัคม และการสร้างพลเมืองท่ีดีและมีคณุภาพ ย่อมส่งผลในการพฒันา

อย่างยัง่ยืนทัง้แก่ธุรกิจ ชมุชนและในระดบัประเทศ บริษัทให้การสนบัสนนุโรงเรียนในประเทศไทย 9 แหง่ทัว่ประเทศ 

ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน และมอบทนุการศกึษาผ่านมลูนิธิ ไฮเน็ค รายละเอียดในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 32-33 

 

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ

ผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัท มีการนํานวตักรรมด้านต่างๆ ซึง่บริษัทได้นํามาใช้ให้เหมาะสมกบัธุรกิจ อาท ิ 

- นวตักรรมด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม โรงงาน 2 แหง่ คือ ไมเนอร์ แดร่ี และ ไมเนอร์ ชีส ได้ใช้ระบบ Solar Hot 

Water เพ่ือเก็บพลงังานความร้อนท่ีสามารถควบคมุอณุหภมูิให้คงท่ี ท่ีระดบั 60 องศาเซลเซียส และส่งผ่านความ

ร้อนให้แก่นํา้ใช้ภายในโรงงานเพ่ือลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและแก๊ส LPG ปัจจบุนั โรงงานตดิตัง้แผงโซลาร์จํานวน 

90 แผง คดิเป็นการลดการใช้พลงังานโดยรวมลงประมาณร้อยละ 13 รายละเอียดในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 58 

- การแก้ปัญหาเร่ืองกลิ่น จากบอ่บําบดันํา้เสียของโรงงาน และบอ่ปรับสภาพสมดลุ 3 บอ่ ซึง่เคยมีปัญหาเร่ืองกลิ่นใน

ระหวา่งรอการบม่เพาะให้เป็นปุ๋ ยอินทรีย์ ทางโรงงานได้ลงทนุทําการคลมุหลงัคาครอบด้วยแผ่น HDPE หรือ EQ 

Cover Lagoon Project ซึง่จะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2558 เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองกลิ่นรบกวนชมุชน 

รายละเอียดในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 58 

- กากตะกอนท่ีได้จากบอ่บําบดันํา้เสียจากโรงงานไมเนอร์ ชีส และไมเนอร์ แดร่ี ได้นําไปผลิตเป็นปุ๋ ยอินทรีย์ เพ่ือขาย

ให้ผู้ รับซือ้ทัว่ไปและแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในชมุชน จากเดมิโรงงานมีกากตะกอนจากนํา้เสียท่ีเกิดจากบ่อบําบดันํา้

เสียประมาณ 20 ตนัตอ่เดือน และต้องจดัจ้างบริษัทรับกําจดักากของเสีย คดิเป็นคา่ใช้จ่ายเกือบ 1 ล้านบาทตอ่ปี 

โครงการปุ๋ ยอินทรีย์นี ้ จงึช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กบัองค์กร และช่วยส่งเสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชมุชน รายละเอียดใน

รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 59 

- โครงการนําร่องเพ่ือตดิตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใน

ระหวา่งการขนส่งสินค้าและผลิตภณัฑ์ของบริษัท (Green Logistic) โดยมีการรายงานไว้ในรายงานเพ่ือการพฒันา

อย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 32 และ 42-43 

- โครงการฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์แนวปะการัง โดยให้แขกผู้ เข้าพกัในโรงแรมในเครืออนนัตราในมลัดีฟส์ ร่วมอนรัุกษ์และ

ฟืน้ฟปูะการัง ช่วยอนรัุกษ์และเพิ่มจํานวนปะการัง และสร้างคณุคา่ให้กบัการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศแก่แขกท่ีมาพกักบั

โรงแรม โดยแขกท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถตดิตามการเจริญเตบิโตของปะการังได้ผ่านทางเวบไซต์ของโรงแรม 

รายละเอียดในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 50 และ 53 

- นวตักรรมด้านสงัคม โดยโครงการพฒันาผู้ นําเพ่ือความยัง่ยืนของบริษัท ซึง่เป็นโครงการนําร่องในการพฒันาให้ผู้ นํา

ในองค์กร มีจิตสํานกึในการสร้างความยัง่ยืนให้เกิดขึน้จากงานท่ีพวกเขารับผิดชอบ กลุ่มผู้ นําท่ีมีศกัยภาพท่ีได้รับคดั

สรรมานัน้ จะได้รับมอบหมายภารกิจในการนําเสนอโครงการท่ีสร้างคณุคา่ร่วม ท่ีจะส่งผลดีตอ่ธุรกิจ สงัคมและ 

สิ่งแวดล้อมในระยะยาว รายละเอียดในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 หน้า 32  หวัข้อ การสร้างผู้ นําเพ่ือ

ความยัง่ยืน 

สําหรับกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม (After process) บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหวัข้อ การ

สร้างจิตสํานกึความรับผิดชอบตอ่สงัคม หน้า 60 ในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2557 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

11.1  ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทโดยได้ซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารและอนมุตัิแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจดัทําและรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปวา่ จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ คือ 

การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และ

ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมคีวามเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้

จดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคมุภายใน ในเร่ืองการ

ติดตามควบคมุดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยให้สามารถป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทยอ่ยจากการท่ี

กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไมม่ีอํานาจรวมถึงการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งและ

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแล้ว 

11.2  บริษัทแตง่ตัง้ให้ นายประวินทร์ คโุรวาท ดํารงตําแหนง่หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตัง้แตปี่ 2554 

เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 10 ปี และเคยเข้ารับการ

อบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก ่

• เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาติสากล หมายเลข 88413 จาก สถาบนัผู้ตรวจสอบภายในสากล 

สหรัฐอเมริกา 

• เป็นผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศรับอนญุาติสากล 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 

สว่นที่ 2 หน้า 98 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

12. รายการระหว่างกัน  

 

12.1  รายละเอียดของรายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. เอ็มเจท็     

 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผู้ รับบริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

ความสมัพนัธ์ : มีกรรมการร่วมกนัคือ  นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค          

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมงซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

23,254,844.10 8,308,552.51 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 99.73 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 1 หน้าที ่99 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 

บจก. สมยุ บีช เรสซเิด้นท์ - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผู้ รับบริการ : บจก. สมยุ บีช เรสซเิด้นท์ 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บจก. สมยุ บีช เรสซเิด้นท์ เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 100 โดย บมจ. ไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล  

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท      

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด   

- 115,967.72 บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร 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 :  

1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป เป็นบริษัทยอ่ยถือหุ้นร้อยละ 99.73 โดย บมจ. ไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล  

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท         

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด   

1,623,921.00 5,922,614.18 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 :  

1. บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 100 โดย บมจ. ไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท          

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด   

42,328,576.76 12,795,287.93 บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดนิทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่100 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

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

3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Anantara Vacation Club (HK) 

อตัราร้อยละ 100 ใน Sanya Anantara Consulting Limited 

4. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท          

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

3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 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  โดยเป็นการให้ บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่101 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 

บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต  -  บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผู้ รับบริการ : บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 100 โดย บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล  

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท      

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

- 454,392.20 บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดนิทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

บจก. หวัหนิ รีซอร์ท -  บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ รับบริการ : บจก. หวัหนิ รีซอร์ท 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. หวัหนิ รีซอร์ท  

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท         

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

530,778.04 - 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 บจก.เอ็มไอ สแควร์ อตัราร้อยละ 

100 ใน บจก. ราชดําริ เรสซเิด้นท์ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท    

 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

- 1,871,286.19 บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดนิทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่102 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

ผู้ รับบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท 

ความสมัพนัธ์ :  

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

โซลชูัน่ส์ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท 

          

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. เอ็มเจ็ท 

โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

1,803,312.00 1,452,432.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

ผู้ เช่า :  บจก. เอ็มเจ็ท 

ความสมัพนัธ์ :  

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

โซลชูัน่ส์  

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท  

รายได้ค่าเช่า :  บจก. เอ็มเจ็ท จ่ายคา่เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่วเป็นอตัราท่ี บจก. ไมเนอร์ 

โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลสิซิง่ ซึง่เป็น

บคุคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการดําเนินงานจริง 

 

111,196.56 287,241.68 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซึง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า     
 

 

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 วิลลา่และ

ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 
2. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล และ บจก. ไม้ขาว เวเคชัน่ วลิลา่    

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี โดยคดิคา่บริการตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

630,000.00 600,000.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญมากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่103 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์     

 

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

ผู้ขาย :  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

ผู้ ซือ้ :  บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์  

 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. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล บมจ. เดอะ 

ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์   

รายได้จากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

จําหน่ายสนิค้าและผลติภณัฑ์ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส 

พาร์ทเนอร์ โดยคดิราคาในอตัราราคาตลาด ทัง้นี ้การ

ซือ้ขายดําเนินการภายใต้สญัญาท่ีชดัเจน 

10,489,778.69 8,190,503.85 บริษัทย่อยจําหน่ายสนิค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกตท่ีิบริษัทย่อยดําเนินอยู่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

  

  

  

บจก. ไมเนอร์ ดีควิ  - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ผู้ขาย :  บจก. ไมเนอร์ ดีควิ  

ผู้ ซือ้ :   บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ : 

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

หุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีควิ และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส 

พาร์ทเนอร์ 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล บจก. ไมเนอร์ 

ดีควิ และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

รายได้จากการขาย : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ  

จําหน่ายไอศกรีม ภาชนะบรรจภุณัฑ์และวสัดอุปุกรณ์

ท่ีใช้ในร้านอาหาร ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

โดยคดิราคาในอตัราราคาตลาด ทัง้นี ้การซือ้ขาย

ดําเนินการภายใต้สญัญาท่ีชดัเจน 

19,098,765.26 14,275,974.85 บริษัทย่อยจําหน่ายสนิค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกตท่ีิบริษัทย่อยดําเนินอยู่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 1 หน้าที ่104 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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

ผู้ขาย :  บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)  

ผู้ ซือ้ :  บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ : 

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

หุ้นร้อยละ 95 ใน บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค 

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล บจก. เบอร์

เกอร์ (ประเทศไทย) และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

รายได้จากการขาย : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศ

ไทย)  จําหน่ายสนิค้าประเภทแฮมเบอร์เกอร์ให้ บจก. 

ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคดิราคาในอตัราราคา

ตลาด ทัง้นี ้การซือ้ขายดําเนินการภายใต้สญัญาท่ี

ชดัเจน 

  

99,365,201.83 92,364,877.37 บริษัทย่อยจําหน่ายสนิค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกตท่ีิบริษัทย่อยดําเนินอยู่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

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

ผู้ขาย :  บจก. สเวเซน่ส์  (ไทย)  

ผู้ ซือ้ :  บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ : 

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

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

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล บจก สเวน

เซน่ส์  (ไทย) และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์  

 

รายได้จากการขาย : บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย)  

จําหน่ายสนิค้าประเภทไอศกรีม ให้ บจก. ซีเลค 

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคดิราคาในอตัราราคาตลาด 

ทัง้นี ้การซือ้ขายดําเนินการภายใต้สญัญาท่ีชดัเจน 

  

1,248,497.27 1,417,156.51 บริษัทย่อยจําหน่ายสนิค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกตท่ีิบริษัทย่อยดําเนินอยู่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่105 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 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  ถือ

หุ้นร้อยละ  51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 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 

2,493,964.52 2,107,703.28 เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

 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 เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือ

หุ้นร้อยละ  51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2.    นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 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 

40,799,288.89 40,798,933.33 เป็นผลจากการท่ี บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถือหุ้นใน 

บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ซึง่ถือเป็นลงทนุประเภทหนึง่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว  

  

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

ผู้ ให้เช่า :      บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย)  

ผู้ เช่า :          บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ : 

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

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

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล บจก สเวน

เซน่ส์  (ไทย) และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์  

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. สเวนเซน่ส์  

(ไทย) ให้บริการด้านการบริหารจดัการและด้าน

การเงิน การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะ

ธุรกิจปกตทิัว่ไป และคดิอตัราคา่ธรรมเนียมบริหาร

จดัการตามลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัรา

คา่บริการดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และ

เป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุ

ราย 

 

88,284.62 87,356.86 เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่106 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

ผู้ รับบริการ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส 

พาร์ทเนอร์ ผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ 

โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บจก. 

ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน โดยคดิ

คา่บริการตามลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัรา

คา่บริการดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และ

เป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุ

ราย 

155,000.00 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญมากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)     

 บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 

ผู้ขาย :  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

ผู้ ซือ้ :  บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 

ความสมัพนัธ์ : 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 

ผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

รายได้จากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป

และบริษัทย่อย จําหน่ายสนิค้าและผลติภณัฑ์ให้ 

บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคดิราคาในอตัราราคา

ตลาด ทัง้นี ้การซือ้ขายดําเนินการภายใต้สญัญาท่ี

ชดัเจน 

137,904.80 - บริษัทย่อยจําหน่ายสนิค้าให้แก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 

เป็นรายการค้าตามปกตท่ีิบริษัทย่อยดําเนินอยู่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

 บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 

ผู้ขาย : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 

ผู้ ซือ้ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

ความสมัพนัธ์ : 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 

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

ซือ้สินค้า : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และบริษัท

ย่อย ซือ้ผลติภณัฑ์จาก บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 

ทัง้นี ้อตัราคา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและ

ใกล้เคียงกบัการซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บคุคลภายนอก 

104,974.39 - เน่ืองจาก บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เป็นผู้ผลติและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี เป็นราคาตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล และ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่107 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. บีทีเอ็ม (ไทย

แลนด์) ผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

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

โซลชูัน่ส์ และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. บีทีเอ็ม 

(ไทยแลนด์) โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการ

ลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของผู้ เช่ียวชาญจาก

ภายนอก 

226,779.00 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 

ผู้ ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ เช่า :  บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. บีทีเอ็ม (ไทย

แลนด์) ผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

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

โซลชูัน่ส์ และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

รายได้ค่าเช่า :  บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ่ายคา่

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่วเป็นอตัราท่ี บจก. 

ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลสิซิง่ 

ซึง่เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการดําเนินงาน

จริง 

 

21,325.81 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซึง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd.     

 MHG International Holding (Mauritius) – MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd. 

ผู้ ให้กู้  : MHG International Holding (Mauritius) 

ผู้กู้  : MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International 

Holding (Mauritius) ผ่าน บมจ. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน MHG Signity Asset 

Holding (Mauritius) Ltd. ผ่าน MHG International Holding (Mauritius) 

ดอกเบีย้รับ : MHG International Holding 

(Mauritius) ให้ MHG Signity Asset Holding 

(Mauritius) Ltd. กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ  โดยคดิ

ดอกเบีย้ในอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น และ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ โดยมี

สญัญาท่ีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน  

2,741.69 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่108 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 MHG International Holding (Mauritius) – MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd. 

ผู้ ให้กู้  : MHG International Holding (Mauritius) 

ผู้กู้  : MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International 

Holding (Mauritius) ผ่าน บมจ. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน MHG Signity Asset 

Holding (Mauritius) Ltd. ผ่าน MHG International Holding (Mauritius) 

เงนิให้กู้ยืม : MHG International Holding 

(Mauritius) ให้ MHG Signity Asset Holding 

(Mauritius) Ltd. กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และคดิ

อตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือ

หุ้นและอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  

ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี                           0.00     

การกู้ เพิม่                             8,240,750.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

กําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                            0.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี          8,240,750.00 

 

8,240,750.00 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

Eutopia Private Holding Limited     

 บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้กู้  : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล   

ผู้กู้  : Eutopia Private Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล  และ บจก.  อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Eutopia Private 

Holding Limited  

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ Eutopia Private Holding Limited 

  

เงนิให้กู้ยืม : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้  

Eutopia Private Holding Limited กู้ ยืมเงนิตาม

สญัญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่ว 

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  

สว่นที่ 1 หน้าที ่109 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

  

บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้กู้  : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล   

ผู้กู้  : Eutopia Private Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล  และ บจก.  อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Eutopia Private 

Holding Limited  

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ Eutopia Private Holding Limited 

ดอกเบีย้รับ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ Eutopia Private 

Holding Limited  กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดย

อตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดย

ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- 4,674,054.58 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 Lodging Mangement (Labuan) Limited  - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้บริการ : Lodging Management  (Labuan) Limited   

ผู้ รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging 

Mangement (Labuan) Limited ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บมจ. ไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน  Eutopia Private Holding Limited 

ผ่านบจก.  อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ Eutopia Private Holding Limited 

รายได้ค่าบริการจัดการ : Lodging Mangement 

(Labuan) Limited  ให้บริการจดัการด้านการบริหาร

โรงแรม  การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะ

สากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มี

การกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

253,664,302.54 148,174,914.51 เน่ืองจาก Lodging Mangement (Labuan) Limited  มีผู้ ท่ี

มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์มากกวา่ และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 1 หน้าที ่110 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 Lodging Mangement (Labuan) Limited  - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้บริการ : Lodging Management  (Labuan) Limited    

ผู้ รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging 

Mangement (Labuan) Limited ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บมจ. ไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน  Eutopia Private Holding Limited 

ผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 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 เน่ืองจาก Lodging Mangement (Labuan) Limited  มีผู้ ท่ี

มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์มากกวา่ และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 Lodging Management (Mauritius) - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้บริการ : Lodging Management (Mauritius) 

ผู้ รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging 

Management (Mauritius) ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บมจ. ไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน  Eutopia Private Holding Limited 

ผ่าน บจก.  อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ Eutopia Private Holding Limited 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : Lodging 

Management (Mauritius) เป็นตวัแทนในการ

ให้บริการด้าน...... การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปใน

ลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหาร

จดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

ทัง้นี ้มีการกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

160,446,681.54 - เน่ืองจาก Lodging Management (Mauritius)มีผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 1 หน้าที ่111 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (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 และ

ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล อตัราร้อยละ 50 ใน Eutopia 

Private Holding Limited 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ Eutopia Private Holding Limited 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม  การคดิ

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มีการกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

2,193,177.81 1,885,229.00 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 ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ

ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล อตัราร้อยละ 50 ใน Eutopia 

Private Holding Limited 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ Eutopia Private Holding Limited 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Eutopia 

Private Holding Limited การคดิคา่บริหารจดัการ

เป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียม

บริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคา

ตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

 

1,723,973.60 5,226,290.00 การจดัหาแหลง่เงินกู้จากสถาบนัการเงินให้แก่ Eutopia 

Private Holding Limited เป็นไปสญัญาร่วมทนุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 1 หน้าที ่112 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (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 และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน 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 

417,070.00 394,190.00 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 : 

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

หุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป อตัราร้อยละ 50 ใน MHG Deep Blue 

Financing   

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการทางการเงิน  การคดิคา่บริหารจดัการ

เป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียม

บริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคา

ตลาด ทัง้นี ้มีการกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

20,897,136.00 2,339,752.42 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  มีผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมีความเหน็วา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  -  MHG Deep Blue Financing 

ผู้ ให้บริการ :  บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ :  MHG Deep Blue Financing 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน MHG Deep Blue 

Financing ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  

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

โซลชูัน่ส์  และ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศแก่ MHG Deep Blue Financing การคดิ

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะธุรกิจปกตทิัว่ไป 

และคดิอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

40,950.00 - เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่113 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 Per Aquum Management Pty. Ltd.     

 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  -  Per Aquum Management Pty. Ltd. 

ผู้ ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผู้ รับบริการ : Per Aquum Management Pty. Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum 

Management Pty. Ltd. ผ่าน Lodging Management (Mauritius) 

2. บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน้แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging 

Management (Mauritius) ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Per Aquum 

Management Pty. Ltd. การคดิคา่บริหารจดัการ

เป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัรา

คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มีการกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

90,182.00 - เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - Per Aquum Management Pty. Ltd. 

ผู้ ให้ บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป   

ผู้ รับบริการ : Per Aquum Management Pty. Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum 

Management Pty. Ltd. ผ่าน Lodging Management (Mauritius) 

2. บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน้แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป.  

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม  การคดิ

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มีการกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

735,240.14 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

 Per Aquum Maldives Private Ltd.     

 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  -  Per Aquum Maldives Private Ltd. 

ผู้ ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผู้ รับบริการ : Per Aquum Maldives Private Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum 

Management Pty. Ltd. ผ่าน Lodging Management (Mauritius) 

2. บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน้แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging 

Management (Mauritius) ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Per Aquum 

Maldives Private Ltd. การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไป

ในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหาร

จดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

ทัง้นี ้มีการกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

 

131,796.00 - เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

สว่นที่ 1 หน้าที ่114 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - Per Aquum Maldives Private Ltd. 

ผู้ ให้ บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป   

ผู้ รับบริการ : Per Aquum Maldives Private Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum 

Management Pty. Ltd. ผ่าน Lodging Management (Mauritius) 

2. บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน้แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม  การคดิ

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มีการกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

2,150,977.78 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

 Rani Minor Holding Limited     

 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  -  Rani Minor Holding Limited 

ผู้ ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผู้ รับบริการ : Rani Minor Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Rani Minor Holding 

Limited ผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. 

2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International 

Holding (Singapore) PTE. LTD. ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป   

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Rani Minor 

Holding Limited การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปใน

ลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหาร

จดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

ทัง้นี ้มีการกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

 

40,653.00 - เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - Rani Minor Holding Limited 

ผู้ ให้ บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป   

ผู้ รับบริการ : Rani Minor Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Rani Minor Holding 

Limited ผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. 

2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International 

Holding (Singapore) PTE. LTD. ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป   

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม  การคดิ

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มีการกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

601,996.27 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

สว่นที่ 1 หน้าที ่115 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 Lodging Management (Labuan) Limited -  Rani Minor Holding Limited 

ผู้ ให้บริการ :  Lodging Management (Labuan) Limited 

ผู้ รับบริการ :  Rani Minor Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Rani Minor Holding 

Limited ผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. 

2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International 

Holding (Singapore) PTE. LTD. และ Lodging Management (Labuan) Limited 

ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป   

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : Lodging 

Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการ

บริหารโรงแรม  ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศแก่ Rani Minor Holding Limited การคดิ

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะธุรกิจปกตทิัว่ไป 

และคดิอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

 

 

4,500,299.98 - เน่ืองจาก Lodging Management (Labuan) Limited มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 MHG International Holding (Singapore) Pte.Ltd. - Rani Minor Holding Limited 

ผู้ ให้กู้  : MHG International Holding (Singapore) Pte.Ltd. 

ผู้กู้  : Rani Minor Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International 

Holding (Singapore) Pte.Ltd. ผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป   

2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Rani Minor Holding 

Limited ผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.  

เงนิให้กู้ยืม : MHG International Holding 

(Singapore) Pte.Ltd. ให้  Rani Minor Holding 

Limited กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ ทัง้นี ้สญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี                             0.00 

การกู้ เพิม่                          117,650,010.12 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                             0.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี       117,650,010.12 

 

 

 

 

 

117,650,010.12 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 1 หน้าที ่116 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 Rani Minor Holding II Limited     

 MHG International Holding (Mauritius) - Rani Minor Holding II Limited 

ผู้ ให้กู้  : MHG International Holding (Mauritius) 

ผู้กู้  : Rani Minor Holding II Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International 

Holding (Mauritius) ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49 ใน Rani Minor Holding II 

Limited ผ่าน MHG International Holding (Mauritius) 

เงนิให้กู้ยืม : MHG International Holding 

(Mauritius) ให้ Rani Minor Holding II Limited กู้ ยืม

เงินตามสญัญาร่วมทนุ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี                             0.00 

การกู้ เพิม่                       1,934,611,614.66 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                             0.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี    1,934,611,614.66 

 

1,934,611,614.66 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท  

 Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda.     

 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  -  Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. 

ผู้ ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผู้ รับบริการ : Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Cabo Delgado 

Hoteis & Resorts, Lda. ผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.  

2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International 

Holding (Singapore) PTE. LTD. ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป   

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Cabo 

Delgado Hoteis & Resorts, Lda.การคดิคา่บริหาร

จดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัรา

คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มีการกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

44,081.00 - เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

สว่นที่ 1 หน้าที ่117 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป   

ผู้ รับบริการ : Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. 

ความสมัพนัธ์ : 

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

2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Cabo Delgado 

Hoteis & Resorts, Lda. ผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.  

3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International 

Holding (Singapore) PTE. LTD. ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม  การคดิ

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

50,000.00 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหต ุ   สมผลเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

 Lodging Management (Labuan) Limited - Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. 

ผู้ ให้บริการ :  Lodging Management (Labuan) Limited 

ผู้ รับบริการ :  Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. 

ความสมัพนัธ์ : 

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

2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Cabo Delgado 

Hoteis & Resorts, Lda. ผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.  

3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging 

Management (Labuan) Limited ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

 

 

 

 

 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ 

Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. การคดิคา่

บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะธรุกิจปกตทิัว่ไป และ

คดิอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

คดิตามต้นทนุจริง และเป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคดิกบั

ผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

 

17,765,153.45 - เน่ืองจาก Lodging Management (Labuan) Limited มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่118 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 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 : 

1.  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

ร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนด

ร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้นและอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี          453,728,019.56 

การกู้ เพิม่                                           0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

กําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน              2,065,819.23 

ราคาตามบญัชีปลายปี     455,793,838.79 

 

 

 

455,793,838.79 453,728,019.56 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 Lodging Management (Mauritius) – O Plus E Holding Limited 

ผู้ ให้กู้  : Lodging Management (Mauritius) 

ผู้กู้  : O Plus E Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1.  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

ร่วมทนุ  โดยคดิดอกเบีย้ในอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดย

ผู้ ถือหุ้นและอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์ โดยมีสญัญาท่ีกําหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน  

27,320,141.02 2,676,384.59 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่119 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. ฮาเบอร์วิว     

 บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  - บจก. ฮาเบอร์วิว 

ผู้ ให้กู้  : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

ผู้กู้  : บจก. ฮาเบอร์ววิ 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่ 

      แนล และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 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 

 

เงนิให้กู้ยืม : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

ให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และ

คดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้

ถือหุ้นและอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี            50,400,843.01 

การกู้ เพิม่                                           0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

กําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                 229,474.54 

ราคาตามบญัชีปลายปี       50,630,317.55    

  

50,630,317.55 50,400,843.01 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  - บจก. ฮาเบอร์วิว 

ผู้ ให้กู้  : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผู้กู้  : บจก. ฮาเบอร์ววิ 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 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 

ดอกเบีย้รับ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

ให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ  โดย

คดิดอกเบีย้ในอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ถือหุ้นและ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ โดยมี

สญัญาท่ีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน  

3,199,990.87 1,975,755.93 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่120 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  -  บจก. ฮาเบอร์วิว 

ผู้ ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผู้ รับบริการ : บจก. ฮาเบอร์วิว 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30.39 ใน 

บจก. ฮาเบอร์วิว 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บจก. ฮาเบอร์วิว 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ บจก. ฮา

เบอร์วิว การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะ

สากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้

การกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

 

212,620.25 - เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

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. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บจก. ฮาเบอร์วิว    

รายได้ค่าบริการจดัการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม  การคดิ

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

2,805,442.33 2,676,269.77 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  - บจก. ฮาเบอร์วิว 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. ฮาเบอร์วิว 

ความสมัพนัธ์ : 

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

โซลชูัน่ส์ และ 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 

66,960.00 59,530.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่121 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited     

 Hospitality Investment International Limited  - Tanzania Tourism and Hospitality 

Investment Limited 

ผู้ ให้กู้  : Hospitality Investment International Limited  

ผู้กู้  : Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.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 ยืมเงินตาม

สญัญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี          146,304,524.99 

การกู้ เพิม่                          115,007,907.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

 อตัราแลกเปล่ียน                     666,123.07 

ราคาตามบญัชีปลายปี      261,978,555.06 

     

261,978,555.06 146,304,524.99 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

  

Hospitality Investment International Limited  - Tanzania Tourism and Hospitality 

Investment Limited 

ผู้ ให้กู้  : Hospitality Investment International Limited  

ผู้กู้  : Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. 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 ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

3,394,711.69 3,144,086.15 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่122 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited     

 Hospitality Investment International Limited  - Zanzibar Tourism and Hospitality 

Investment Limited 

ผู้ ให้กู้  : Hospitality Investment International Limited  

ผู้กู้  : Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. 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 ยืมเงินตาม

สญัญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักลา่ว มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี            15,464,130.90 

การกู้ เพิม่                                           0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                    70,408.04 

ราคาตามบญัชีปลายปี         15,534,538.94 

 

15,534,538.94 15,464,130.90 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

 

Hospitality Investment International Limited  - Zanzibar Tourism and Hospitality 

Investment Limited 

ผู้ ให้กู้  : Hospitality Investment International Limited 

ผู้กู้  : Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

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

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 ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

341,916.79 359,247.43 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่123 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

Rocky Hill Limited     

Hospitality Investment International Limited  - Rocky Hill Limited 

ผู้ ให้กู้  : Hospitality Investment International Limited  

ผู้กู้  : Rocky Hill Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 

100 ใน Rocky Hill Limited 

 

เงนิให้กู้ยืม : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Rocky Hill Limited กู้ ยืม

เงินตามสญัญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็น

อตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี           91,221,808.00 

การกู้ เพิม่                                           0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                 415,332.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี       91,637,140.00 

 

 

91,637,140.00 91,221,808.00 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

Hospitality Investment International Limited  - Rocky Hill Limited 

ผู้ ให้กู้  : Hospitality Investment International Limited 

ผู้กู้  : Rocky Hill Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 

100 ใน Rocky Hill Limited 

 

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Rocky Hill Limited. กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดย

อตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดย

ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

 

 

3,316,558.08 3,468,968.05 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่124 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

Sand River Eco Camp Limited     

Hospitality Investment International Limited  - Sand River Eco Camp Limited 

ผู้ ให้กู้  : Hospitality Investment International Limited  

ผู้กู้  : Sand River Eco Camp Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 

100 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             53,189,467.43 

การกู้ เพิม่                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                   242,171.12 

ราคาตามบญัชีปลายปี         53,431,638.55 

 

53,431,638.55 53,189,467.43 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

Hospitality Investment International Limited  - Sand River Eco Camp Limited 

ผู้ ให้กู้  : Hospitality Investment International Limited 

ผู้กู้  : Sand River Eco Camp Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

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

100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 

ใน Sand River Eco Camp Limited  

 

 

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Sand River Eco Camp Limited. กู้ ยืมเงนิตาม

สญัญาร่วมทนุ โดยอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้สญัญาเงนิกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

 

 

2,304,304.80 2,306,013.89 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่125 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

Elewana Afrika (T) Limited     

Hospitality Investment International Limited  - Elewana Afrika (T) Limited 

ผู้ ให้กู้  : Hospitality Investment International Limited 

ผู้กู้  : Elewana Afrika (T) Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน 

Elewana Afrika (T) Limited 

 

เงนิให้กู้ยืม : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Elewana Afrika (T) 

Limited กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และคดิอตัรา

ดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี                            0.00 

การกู้ เพิม่                            29,666,700.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                             0.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี         29,666,700.00 

 

29,666,700.00 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

Hospitality Investment International Limited  - Elewana Afrika (T) Limited 

ผู้ ให้กู้  : Hospitality Investment International Limited  

ผู้กู้  : Elewana Afrika (T) Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน 

Elewana Afrika (T) Limited 

 

 

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Elewana Afrika (T) Limited กู้ ยืมเงินตามสญัญา

ร่วมทนุ โดยอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนด

ร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

 

 

41,241.17 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่126 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. เอ็มเอชจี เอน็พาร์ค ดีเวลอปเม้นท์     

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล -  บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

ผู้ ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผู้ รับบริการ : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. หวัหนิ รีซอร์ท อตัราร้อยละ 

50 ใน บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอป

เม้นท์  

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ บจก. เอ็มเอช

จี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ การคดิคา่บริหารจดัการ

เป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัรา

คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มีการกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

331,986.00 - เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป   

ผู้ รับบริการ : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

ความสมัพนัธ์ : 

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

และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. หวัหนิ รีซอร์ท 

อตัราร้อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอป

เม้นท์ 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม  การคดิ

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

38,687,000.00 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

สว่นที่ 1 หน้าที ่127 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

ผู้ ให้เช่า :บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

ผู้ เช่า :  บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอชจี เอ็น

พาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผ่านบจก. หวัหนิ รีซอร์ท และ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไม

เนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอป

เม้นท์ 

รายได้ค่าเช่า :  บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอป

เม้นท์ จ่ายคา่เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไม

เนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่ว

เป็นอตัราท่ี บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริง

ให้แก่บริษัทลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วย

ต้นทนุการดําเนินงานจริง 

 

2,018.00 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซึง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. หวัหนิ รีซอร์ท – บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

ผู้ ให้กู้  : บจก. หวัหนิ รีสอร์ท 

ผู้กู้  : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. หวัหนิ รีซอร์ท และถือ

หุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผ่าน บจก. หวัหนิ 

รีซอร์ท 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอป

เม้นท์ 

 

 

เงนิให้กู้ยืม : บจก. หวัหนิ รีสอร์ท ให้ บจก. เอ็มเอช

จี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วม

ทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนด

ร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี                             0.00 

การกู้ เพิม่                             50,000,000,00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                  0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                              0.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี         50,000,000,00 

 

50,000,000,00 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 1 หน้าที ่128 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. หวัหนิ รีซอร์ท – บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

ผู้ ให้กู้  : บจก. หวัหนิ รีซอร์ท 

ผู้กู้  : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. หวัหนิ รีซอร์ท และถือ

หุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผ่าน บจก. หวั

หนิ รีซอร์ท 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวล

อปเม้นท์ 

ดอกเบีย้รับ : บจก. หวัหนิ รีซอร์ท ได้รับดอกเบีย้รับ

จากการให้ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์

กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดยอตัราดอกเบีย้

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้

สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

 

512,328.77 - 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  

ร้อยละ 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  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี            11,255,916.25 

การกู้ เพิม่                              9,454,420.89 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                  (4,089,354.43) 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                (582,312.62) 

ราคาตามบญัชีปลายปี        16,038,670.09 

 

16,038,670.09 11,255,916.25 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 1 หน้าที ่129 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (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  

ร้อยละ 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 

11,949,831.45 10,317,012.13 เป็นผลจากการท่ี Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้น

ใน Harbour Residences Oasks Limited ซึง่ถือเป็นลงทนุ

ประเภทหนึง่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว  

  

The Food Theory Group Pte. Ltd.     

MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. - The Food Theory Group Pte.Ltd

ผู้ให้กู้ : MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 

ผู้กู้  : The Food Theory Group Pte.Ltd 

ความสมัพนัธ์ : 

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

ร้อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited 

2. Primacy Investment Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MFG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน The Food Theory 

Group Pte.Ltd ผ่าน MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 

 

เงนิให้กู้ยืม : MFG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. ให้  The Food Theory 

Group Pte.Ltd. กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และคดิ

อตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือ

หุ้น  ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี                            0.00 

การกู้ เพิม่                            13,185,200.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                             0.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี         13,185,200.00 

 

13,185,200.00 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 1 หน้าที ่130 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. - The Food Theory Group Pte.Ltd

ผู้ให้กู้ : MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 

ผู้กู้  : The Food Theory Group Pte.Ltd 

ความสมัพนัธ์ : 

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

ร้อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited 

2. Primacy Investment Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MFG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน The Food Theory 

Group Pte.Ltd ผ่าน MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 

 

ดอกเบีย้รับ : MFG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

The Food Theory Group Pte.Ltd. กู้ ยืมเงินตาม

สญัญาร่วมทนุ โดยอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงนิกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

 

 

14,736.67 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

Liwa Minor Food & Beverages LLC     

Primacy Investment Limited - Liwa Minor Food & Beverages LLC 

ผู้ให้กู้ : Primacy Investment Limited 

ผู้กู้  : Liwa Minor Food & Beverages LLC 

ความสมัพนัธ์ : 

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited 

และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49 ใน Liwa Minor Food & Beverages LLC ผ่าน Primacy 

Investment Limited 

 

เงนิให้กู้ยืม : Primacy Investment Limited ให้  

Liwa Minor Food & Beverages LLC กู้ ยืมเงินตาม

สญัญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี                            0.00 

การกู้ เพิม่                            20,191,950.10 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                             0.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี         20,191,950.10 

 

20,191,950.10 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 1 หน้าที ่131 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

Primacy Investment Limited - Liwa Minor Food & Beverages LLC 

ผู้ให้กู้ : Primacy Investment Limited 

ผู้กู้  : Liwa Minor Food & Beverages LLC 

ความสมัพนัธ์ : 

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited 

และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49 ใน Liwa Minor Food & Beverages LLC ผ่าน Primacy 

Investment Limited 

ดอกเบีย้รับ : Primacy Investment Limited ได้รับ

ดอกเบีย้รับจากการให้ Liwa Minor Food & 

Beverages LLC กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดย

อตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดย

ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

 

58,951.54 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

Elewana Afrika Limited     

Hospitality Investment International Limited  - Elewana Afrika Limited 

ผู้ ให้กู้  : Hospitality Investment International Limited 

ผู้กู้  : Elewana Afrika Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Zanzibar  

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน   

Elewana Afrika Limited 

 

 

เงนิให้กู้ยืม : Hospitality Investment 

International Limited ให้  Elewana Afrika Limited 

กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่

เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้สญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี             85,283,924.57 

การกู้ เพิม่                          152,453,875.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                  388,296.88 

ราคาตามบญัชีปลายปี       238,126,096.45 

 

238,126,096.45 85,283,924.57 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 1 หน้าที ่132 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

Hospitality Investment International Limited  - Elewana Afrika Limited  

ผู้ ให้กู้  : Hospitality Investment International Limited 

ผู้กู้  : Elewana Afrika Limited 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Zanzibar 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน   

Elewana Afrika Limited 

 

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Elewana Afrika Limited. กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วม

ทนุ โดยอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนด

ร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

2,640,726.79 2,499,590.95 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. ซูม่า กรุงเทพ     

บจก.ราชดําริ ลอดจิง้ - บจก.ซูม่า กรุงเทพ 

ผู้ให้กู้  : บจก.ราชดําริ ลอดจิง้ 

ผู้กู้  : บจก.ซูม่า กรุงเทพ 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 51 แตมี่สทิธิในการออกเสียง ร้อยละ 35 

2. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ซูม่า กรุงเทพ และ 

บจก.ราชดําริ ลอดจิง้ 

 

เงนิให้กู้ยืม : บจก. ราชดําริ ลอดจิง้ ให้  บจก.ซูม่า 

กรุงเทพ กู้ ยืมเงินตาม และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็น

อตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

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 1 หน้าที ่133 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก.ราชดําริ ลอดจิง้ - บจก.ซูม่า กรุงเทพ 

ผู้ให้กู้  : บจก.ราชดําริ ลอดจิง้ 

ผู้กู้  : บจก.ซูม่า กรุงเทพ 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 51 แตมี่สทิธิในการออกเสียง ร้อยละ 35 

2. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ซูม่า กรุงเทพ และ 

บจก.ราชดําริ ลอดจิง้ 

ดอกเบีย้รับ : บจก.ราชดําริ ลอดจิง้ได้รับดอกเบีย้

รับจากการให้ บจก.ซูมา่ กรุงเทพ กู้ ยืมเงินตาม

สญัญาร่วมทนุ โดยอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงนิกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

3,461,649.05 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  - บจก.ซูม่า กรุงเทพ 

ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก.ซูม่า กรุงเทพ 

ความสมัพนัธ์ : 

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

โซลชูัน่ส์  

2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก.ซูม่า กรุงเทพ 

ผ่าน บจก.ราชดําริ ลอดจิง้ 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศแก่ บจก.ซูม่า กรุงเทพ การคดิคา่บริหาร

จดัการเป็นไปในลกัษณะธุรกิจปกตทิัว่ไป และคดิ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

คดิตามต้นทนุจริง และเป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคดิกบั

ผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

120,000.00 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  - บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

ความสมัพนัธ์ : 

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

และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอ

ลกุซ์ (ประเทศไทย) ผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

   

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศแก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย)

การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะธุรกิจปกติ

ทัว่ไป และคดิอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

796,425.00 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่134 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. ไมเนอร์ แดร่ี - บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

ผู้ขาย : บจก. ไมเนอร์ แดร่ี  
ผู้ ซือ้ : บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

ความสมัพนัธ์ : 

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

แดร่ี และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

รายได้จากการขาย : บจก. ไมเนอร์ แดร่ี จําหน่าย

ไอศกรีม ภาชนะบรรจภุณัฑ์และวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ใน

ร้านอาหาร ให้ บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย)

โดยคดิราคาในอตัราราคาตลาด ทัง้นี ้การซือ้ขาย

ดําเนินการภายใต้สญัญาท่ีชดัเจน 

624,369.83 - บริษัทย่อยจําหน่ายสนิค้าให้แก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ์ 

(ประเทศไทย) เป็นรายการค้าตามปกตท่ีิบริษัทย่อยดําเนิน

อยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

บจก. ไมเนอร์ แดร่ี - บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

ผู้ ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ แดร่ี  
ผู้ เช่า : บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

ความสมัพนัธ์ : 

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

แดร่ี และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

รายได้ค่าเช่า : บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศ

ไทย) เช่าอาคารจากบริษัทย่อย คือ บจก.ไมเนอร์ แดร่ี 

โดยมีกําหนดอตัราคา่เช่าท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

และมีกําหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 

 

1,080,000.00 - สญัญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. เดอะ ไทย คูซีน     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. เดอะ ไทย คซีูน 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. เดอะ ไทย คซีูน 

ความสมัพนัธ์ : 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. เดอะ ไทย คซีูน ผ่าน 

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. เดอะ ไทย 

คซีูน โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะ

และปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะ

เดียวกบัการให้บริการของผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 

92,400.00 - เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่135 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. เดอะ ไทย คซีูน 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. เดอะ ไทย คซีูน 

ความสมัพนัธ์ : 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. เดอะ ไทย คซีูน 

ผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์  

รายได้ค่าเช่า : บจก. เดอะ ไทย คซีูน จ่ายคา่เช่า

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่วเป็นอตัราท่ี บจก.

ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลสิซิง่ 

ซึง่เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการดําเนินงาน

จริง 

 

18,304.00 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบั บริษัทลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

Arabian Spa (Dubai) Limited     

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

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์  

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 

 

6,650,758.59 7,395,204.01 เน่ืองจาก บจก เอ็ม สปา เวนเจอร์ เป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 1 หน้าที ่136 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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

ผู้ ให้บริการ :  บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ 

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 

 

เงนิปันผลรับ : บจก. เอ็มสปา เวนเจอร์ รับเงินปัน

ผลจากการลงทนุใน  Arabian Spa (Dubai) Limited 

ในอตัราเดียวกบั Arabian Spa (Dubai) Limited 

จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป 

15,127,825.57 - เป็นผลจากการท่ี บจก.เอ็ม สปา เวนเจอร์ ถือหุ้นใน 

Arabian Spa (Dubai) Limited ซึง่ถือเป็นเงินลงทนุ

ประเภทหนึง่  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว 

บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น     

 บจก. แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท  - บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น 

ผู้ ให้เช่า : บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น  

ผู้ เช่า : บจก. แมริ่ม เทอเรซ รีซอร์ท  

ความสมัพนัธ์ : 

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

ศรีพฒัน์ การ์เด้น และถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  ซึง่ 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 71.04** ใน บจก. แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น 

 

รายได้ค่าเช่า : บจก. แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท  เช่า

ท่ีดนิของ บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น เพ่ือใช้ในการ

ก่อสร้างโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ รีสอร์ท เชียงใหม่ ทัง้นี ้

อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีคดิเป็นอตัราร้อยละของรายได้รวม 

ซึง่เป็นอตัราตลาด โดยมีสญัญาท่ีกําหนดระยะเวลา

และอตัราคา่เช่าท่ีชดัเจน 

 

 

 

18,554,225.71 18,573,886.19 การเช่าท่ีดนิเพ่ือสร้างโรงแรม และดําเนินกิจการโรงแรม 

เป็นรายการค้าตามปกต ิ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล 

สว่นที่ 1 หน้าที ่137 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 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 และ 

บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี ภาษี และการเงิน  การ

คดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะธุรกิจปกติ

ทัว่ไป และคดิอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

 

581,700.00 480,000.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญมากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย)     

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

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) 

ความสมัพนัธ์ : 

1.  บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

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 โฮล 

ดิง้ (ไทย) โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการ

ลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของผู้ เช่ียวชาญจาก

ภายนอก 

 

652,212.00 658,788.00 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 อินเตอร์เนชัน่แนล 

ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

2.   นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แน

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 

 

31,654.12 30,948.23 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบั บริษัทลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่138 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. พลหูลวง     

 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 

203,724.00 2,125.50 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. ภเูกต็ 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.ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บจก. ภเูก็ต เวสเซล โฮลดิง้ 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. ภเูก็ต เวส

เซล โฮลดิง้ โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการ

ลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของผู้ เช่ียวชาญจาก

ภายนอก 

 

137,820.00 60,000.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. เอ็ม เอ ยอชท์     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ – บจก. เอ็ม เอ ยอชท์ (ช่ือเดมิ บจก. แอร์ ชาร์เตอร์ ไฟท์)  

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. เอ็ม เอ ยอชท์ 

ความสมัพนัธ์ : 

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

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

    บจก. เอ็ม เอ ยอชท์ 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมายแก่ บจก. เอ็ม เอ 

ยอชท์ โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะ

และปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะ

เดียวกบัการให้บริการของผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 

 

- 938.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็

ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่139 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ไพรส์     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ – บจก. เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ความสมัพนัธ์ : 

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

โซลชูัน่ส์ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ไพรส์  

 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. เลเช่อร์ เอ็น

เตอร์ไพรส์ โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการ

ลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของผู้ เช่ียวชาญจาก

ภายนอก 

 

- 938.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็

ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

บจก. หวัหนิ 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 อินเตอร์เนชัน่แนล  

ซึง่ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ 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 

สว่นที่ 1 หน้าที ่140 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดิเคท      

 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  33.2 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

2.    นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  และบมจ. 

เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท  

เงนิปันผลรับ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

รับเงินปันผลจากการลงทนุใน บมจ. เอส แอนด์ พี 

ซนิดเิคท ในอตัราเดียวกบั บจก. เอส แอนด์ พี ซนิดิ

เคท จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป 

145,906,149.00 176,623,233.00 เป็นผลจากการท่ีบริษัทถือหุ้นใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ซึง่ถือเป็นลงทนุประเภทหนึง่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว  

  

 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  33.2 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

2.       นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  และ 

          บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท  

 

ซือ้สินค้า : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  ซือ้

ผลติภณัฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท ทัง้นี ้

อตัราคา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียง

กบัการซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บคุคลภายนอก 

18,214,487.16 21,139,314.00 เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคทเป็นผู้ผลติและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกต ิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล และ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 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  33.2 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท  

และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.73 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 

33,903,540.00 17,570,385.00 เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท เป็นผู้ผลติและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกต ิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล และ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่141 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. เอสแอลอาร์ที - บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ผู้ ซือ้ : บจก. เอสแอลอาร์ที 

ความสมัพนัธ์ : 

1.      บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  33.2 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท  

และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.73  ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน 

บจก. เอสแอลอาร์ที 

2.      นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

         บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท           

ซือ้สินค้า : บจก. เอสแอลอาร์ที ซือ้ผลติภณัฑ์จาก 

บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท ทัง้นี ้อตัราคา่สนิค้า

ดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการซือ้

ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจากบคุคลภายนอก 

2,750,341.00 8,492,444.00 เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท เป็นผู้ผลติและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกต ิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล และ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 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  33.2 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท  

และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.73 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 

12,654,240.00 9,470,745.00 เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท เป็นผู้ผลติและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกต ิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล และ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่142 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. เดอะคอฟฟ่ีคลบั (ประเทศไทย) - บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ผู้ ซือ้ : บจก. เดอะคอฟฟ่ีคลบั ( ประเทศไทย) 

ความสมัพนัธ์ : 

1.       บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  33.2 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท  

และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.73 ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน 

บจก. เดอะคอฟฟ่ีคลบั ( ประเทศไทย) 

2.       นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

         บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท          

ซือ้สินค้า : บจก. เดอะคอฟฟ่ีคลบั (ประเทศไทย) 

ซือ้ผลติภณัฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท ทัง้นี ้

อตัราคา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียง

กบัการซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บคุคลภายนอก 

146,850.00 - เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท เป็นผู้ผลติและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกต ิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล และ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ – บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ความสมัพนัธ์ :  

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ  33.2 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดิ

เคท ผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์  

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บมจ. เอส แอนด์ 

พี ซนิดเิคท โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการ

ลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของผู้ เช่ียวชาญจาก

ภายนอก 

1,020,000.00 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. เอ็มเจ็ท 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 

เมนเทนแนนซ์ โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการ

ลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของผู้ เช่ียวชาญจาก

ภายนอก 

 

719,340.00 624,852.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่143 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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 

 

41,111.86 109,826.64 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซึง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

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 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

บจก. เอ็มดีเจ็ท     

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 อินเตอร์เนชัน่แนล

และ บจก. เอ็มดีเจ็ท 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท

โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

7,308.00 19,428.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

สว่นที่ 1 หน้าที ่144 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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 จ่าย

คา่เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่วเป็นอตัราท่ี บจก.ไม

เนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลสิซิง่ ซึง่

เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการดําเนินงานจริง 

 

34,142.64 31,557.48 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ในปริมาณ

ท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 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 

104,604.00 35,460.00 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 99.72* และ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ 

คอร์ปอเรชัน่  และ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ ตามลําดบั 

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 

431,526.52 417,125.46 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่145 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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 99.92 และ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ 

คอร์ปอเรชัน่  และ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ ตามลําดบั 

2. บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

รายได้ค่าเช่า :  บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ที

เอช 

จ่ายคา่เช่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โก

ลบอล โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่วเป็นอตัราท่ี 

บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัท

ลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการ

ดําเนินงานจริง 

106,029.01 111,332.97 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ในปริมาณ

ท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่   

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 99.72 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  และ 

บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์

ปอเรชัน่ ให้บริการด้านบริหารจดัการ แก่ บจก. มาย

เซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช โดยคดิอตัราคา่บริการราย

เดือน ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิ

คา่บริการลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของ

ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 

326,400.00 1,706,100.00 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  มีบคุลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญในด้านการบริการจดัการ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

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

ผู้ให้กู้  : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ 

ผู้กู้  : บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

ความสมัพนัธ์ : 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 99.72 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  และ 

บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

 

เงนิให้กู้ยืม : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  ให้  บจก. 

มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช กู้ ยืมเงินตามสญัญา

ร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนด

ร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี               2,000,000.00 

การกู้ เพิม่                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                 (2,000,000.00) 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                             0.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี                        0.00 

 

- 2,000,000.00 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

สว่นที่ 1 หน้าที ่146 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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

ผู้ให้กู้  : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ 

ผู้กู้  : บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

ความสมัพนัธ์ : 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ99.72 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  และ 

บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

 

ดอกเบีย้รับ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ ได้รับ

ดอกเบีย้รับจากการให้ บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท 

ทีเอช กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดยอตัราดอกเบีย้

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้

สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

22,199.17 74,432.52 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

Minor DKL Food Group Pty. Ltd.     

Delicious Food Holding (Australia) Pty.Ltd. – Minor DKL Food Group Pty. Ltd. 

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

ผู้ จ่ายเงินปันผล : Minor DKL Food Group Pty. Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 99.73 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

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

(Australia) 

2. Delicious Food Holding (Australia) ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Minor DKL Food Group 

Pty. Ltd. 

 

เงนิปันผลรับ : Delicious Food Holding 

(Australia) Pty.Ltd. รับเงินปันผลจากการลงทนุใน 

Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ในอตัราเดียวกบั 

Minor DKL Food Group Pty. Ltd. จ่ายให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นทัว่ไป 

98,092,471.24 67,228,233.27 เป็นผลจากการท่ี Delicious Food Holding (Australia)ถือ

หุ้นใน Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ซึง่ถือเป็นลงทนุ

ประเภทหนึง่  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว  

  

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - Minor DKL Food Group Pty. Ltd. 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : Minor DKL Food Group Pty. Ltd. 

ความสมัพนัธ์ :  

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Minor DKL Food Group 

Pty. Ltd. ผ่าน Delicious Food Holding (Australia) และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไม

เนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ Minor DKL 

Food Group Pty. Ltd.โดยคดิอตัราคา่บริการราย

เดือน ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิ

คา่บริการลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของ

ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 

400,000.00 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

สว่นที่ 1 หน้าที ่147 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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 99.73 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 เป็นผลจากการท่ี Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้น

ใน Tidal Swell Pty.Ltd.ซึง่ถือเป็นลงทนุประเภทหนึง่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว  

 

บจก. อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส     

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และบริษัทย่อย – บจก. อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ 

โบรกเกอร์ส  

ผู้ ให้บริการ : บจก. อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส 

ผู้ รับบริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และบริษัทย่อย  

ความสมัพนัธ์ : มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค       . 

 

 

 

ค่าประกันภัย : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

และ บริษัทย่อย จ่ายคา่ประกนัภยั ให้ บจก. อินชวัร์

เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส ราคาประกนัภยั

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

1,408,346.48 13,618,219.83 เน่ืองจาก บริษัท อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรก

เกอร์ส จํากดั มีบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการ

ประกนัภยั และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

สว่นที่ 1 หน้าที ่148 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดักซ์      

 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 

2,175,540.60 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 เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บมจ. ไทยยู

เน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ซือ้สินค้า : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ ซือ้ผลติภณัฑ์จาก 

บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ ทัง้นี ้อตัราคา่

สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการซือ้

ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจากบคุคลภายนอก 

12,707,880.00 12,549,800.00 เน่ืองจาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคา

ตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 

 บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง - บจก. ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ 

ผู้ขาย : บมจ. ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ 

ผู้ ซือ้ : บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมใน บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง ผ่าน 

บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  

2. บจก. ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ เป็นบริษัทยอ่ยของ บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

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

เน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ซือ้สินค้า : บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง ซือ้

ผลติภณัฑ์จาก บมจ. ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ ทัง้นี ้

อตัราคา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียง

กบัการซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บคุคลภายนอก 

1,987,368.00 3,360,134.00 เน่ืองจาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคา

ตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 
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 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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

ผู้ขาย : บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ ซือ้ : บจก. เอส.แอล.อาร์.ที 

ความสมัพนัธ์ :  

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

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

2. 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 

25,492,214.25 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 

2,321,326.00 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 

81,215,126.00 112,974,015.43 เน่ืองจาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคา

ตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 
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 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) - บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ขาย : บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ ซือ้ : บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) 

ความสมัพนัธ์ :  

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

อตัราร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) 

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

เน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

 

ซือ้สินค้า : บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) ซือ้ผลติภณัฑ์

จาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ ทัง้นี ้อตัรา

คา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการ

ซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจากบคุคลภายนอก 

4,504,518.00 - เน่ืองจาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคา

ตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 

นายวิลเลี่ยม 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 

1,190,000.00 1,101,600.00 การจ่ายคา่บํารุงรักษารายปี เป็นการจ่ายตามราคาตลาด 

(อตัราเดียวกบัลกูค้าทัว่ไป) และเง่ือนไขปกต ิสําหรับผู้ ซือ้

โครงการท่ีพกัอาศยัของ  บจก. สมยุ บีช เรสซเิด้นท์  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล 

หมายเหตุ :  * บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 99.72 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ เป็นการรวมการถือหุ้นของ บมจ. ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํานวนร้อยละ 8.57 

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

 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ จะเป็นผู้ประเมินรายการดงักลา่วในขัน้ต้น โดยจะจดัหาข้อมลูและทําการวิเคราะห์วา่ รายการ

ดงักลา่วเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท และมีราคายตุิธรรมหรือไม ่เช่น การซือ้ทรัพย์สนิ ฝ่ายการ

ลงทนุจะต้องทําการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกเพ่ือให้ความเห็นเพ่ิมเติม 

จากนัน้จึงนําเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือขออนมุตัิ โดยผู้บริหารหรือกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีจะไม่มีสว่นในการอนมุตัิรายการ

ดงักลา่ว นอกจากนี ้กรรมการตรวจสอบจะร่วมกนัดแูลรายการระหว่างกนัดงักลา่วด้วยว่า จะเป็นรายการท่ีมีความจําเป็น

และเป็นไปในราคาท่ียตุิธรรมหรือไม ่

ในกรณีท่ีขนาดของรายการมีสาระสําคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้มีการ

ดําเนินการดังกล่าว เช่น การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ  การจัดส่งสารสนเทศแจ้งต่อผู้ ถือหุ้น การโฆษณาลง

หนงัสอืพิมพ์ จนถึงการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิรายการ  

และเพ่ือให้มัน่ใจวา่การทํารายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษัท และบริษัทยอ่ย มีการดําเนินการท่ีถกูต้อง เป็นไปตามประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้ข้อบังคบัของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนทัง้ในและต่างประเทศมี

ข้อความท่ีระบุถึงการปฏิบตัิให้การทํารายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยต้องเป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเร่ืองการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  และในระหว่างท่ีการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยบางบริษัทเพ่ือให้มีข้อความ

ดงักลา่วยงัไมแ่ล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศนโยบายเร่ืองการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือ

วา่จะต้องเป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในระหว่างปี 2557 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายการค้ากับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน รายการค้า

ดงักลา่วเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งกิจการตามปกติของดําเนินธุรกิจและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าตามปกติรายการ

ค้าท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

12.3  นโยบายการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

   

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกนัดแูลรายการระหวา่งกนัดงักลา่วท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตวา่จะเป็นรายการท่ีมีความ

จําเป็นและให้เป็นไปในราคาท่ียตุิธรรม ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสาํหรับการทํารายการระหวา่งกนั ดงันี ้
 

 นโยบายการคิดราคา 

รายได้จากการขายและการซือ้สินค้า ราคาปกตทิี่คิดกบับคุคลภายนอก 

รายได้จากการขายในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ราคาปกตทิี่คิดกบับคุคลภายนอก 

รายได้คา่เชา่ ราคาที่ตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติที่คิดกบับคุคลภายนอก 

คา่สิทธิแฟรนไชส์ ราคาที่ตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติที่คิดกบับคุคลภายนอก 

รายได้คา่บริการจดัการและรายได้อ่ืน ราคาที่ตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติที่คิดกบับคุคลภายนอก 

ดอกเบีย้รับ อตัราที่กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้นและอตัราซึง่อิงจากอตัรา 

 ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ 

คา่เชา่จา่ย ราคาที่ตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติที่คดิโดยบคุคลภายนอก 

คา่บริการจดัการจา่ย ราคาที่ตกลงกนัซึง่เป็นราคาต้นทนุบวกกบัคา่ดาํเนินการ 

คา่ลิขสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า ราคาที่ตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติที่คดิโดยบคุคลภายนอก 

ดอกเบีย้จา่ย อตัราซึง่อิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ 

คา่บริการทางวิชาชีพ ราคาที่ตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติที่คดิโดยบคุคลภายนอก 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ราคาที่ตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติที่คดิโดยบคุคลภายนอก 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

 

ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

 
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

  พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ   พันบาท ร้อยละ   

สินทรัพย์หมุนเวียน 
      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3,702,394  7.16% 3,370,479  6.52% 5,372,356  10.39% 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 2,954,819  5.71% 1,569,515  3.03% 1,700,411  3.29% 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 1,616,111  3.12% 1,675,064  3.24% 1,941,636  3.75% 

ที่ดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 1,046,573  2.02% 1,439,277  2.78% 946,194  1.83% 

ลกูหนีอ่ื้น 941,061  1.82% 1,813,513  3.51% 1,625,247  3.14% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน - 0.00% 815,838  1.58% 1,420,524  2.75% 

     รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 10,260,957  19.84% 10,683,686  20.66% 13,006,367  25.15% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
      

ลกูหนีก้ารค้าตามสญัญาระยะยาว 1,063,905  2.06% 2,553,869  4.94% 3,607,153  6.97% 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 629,535  1.22% 982,189  1.90% 3,430,057  6.63% 

เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย 197,120  0.38% 696,100  1.35% 1,301,183  2.52% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 4,013,920  7.76% 4,302,600  8.32% 5,519,035  10.67% 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 355,418  0.69% 860,370  1.66% 1,202,416  2.32% 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สทุธิ 100,014  0.19% 100,027  0.19% 100,027  0.19% 

ที่ดินและโครงการระหวา่งการพฒันา 1,303,594  2.52% 469,587  0.91% 1,118,951  2.16% 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 904,796  1.75% 1,217,719  2.35% 1,197,468  2.32% 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 18,197,539  35.18% 21,744,644  42.04% 24,106,915  46.61% 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 10,540,841  20.38% 11,990,939  23.18% 11,454,383  22.15% 

สิทธิการเชา่- สทุธิ 2,150,809  4.16% 2,028,812  3.92% 1,936,123  3.74% 

สินทรัพย์อ่ืน  2,002,228  3.87% 2,492,989  4.82% 6,299,069  12.18% 

     รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 41,459,719  80.16% 49,439,843  95.59% 61,272,780  118.47% 

รวมสินทรัพย์ 51,720,677 100.00% 60,123,529 116.25% 74,279,147 143.62% 

หนีสิ้นหมุนเวียน 
      

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 910,379  2.79% 1,158,223  3.55% 2,333,211  7.14% 

เจ้าหนีก้ารค้า 4,639,865  14.21% 4,997,768  15.30% 5,589,021  17.11% 

เงินกู้ยืมระยะยาวสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี   295,311  0.90% 1,539,830  4.71% 1,276,731  3.91% 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 64,867  0.20% 24,439  0.07% 10,470  0.03% 

รายได้รับลว่งหน้าที่ถึงกําหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี    68,798  0.21% 72,113  0.22% 76,190  0.23% 

หุ้นกู้สว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 2,000,000  6.12% 2,060,000  6.31% 3,000,000  9.19% 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 181,953  0.56% 384,463  1.18% 251,829  0.77% 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 776,769  2.38% 908,892  2.78% 1,035,467  3.17% 

      รวมหนีส้ินหมนุเวียน 8,937,943  27.37% 11,145,728  34.13% 13,572,919  41.56% 
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31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

  พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ   พันบาท ร้อยละ   

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
      

เงินกู้ยืมระยะยาว  6,497,325  19.89% 6,290,981  19.26% 13,639,041  41.76% 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิ  34,912  0.11% 11,424  0.03% 22,183  0.07% 

หุ้นกู้  14,360,000  43.97% 12,300,000  37.66% 13,800,000  42.26% 

หนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 179,780  0.55% 200,727  0.61% 240,495  0.74% 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,648,753  8.11% 3,300,001  10.10% 2,980,045  9.12% 

     รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 23,720,769  72.63% 22,103,133  67.68% 30,681,765  93.95% 

รวมหนีสิ้น 32,658,712 100.00% 33,248,861 101.81% 44,254,683 135.51% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

  ทนุจดทะเบียน - หุ้นสามญั 4,063,046  7.86% 4,018,326  6.68% 4,201,634  5.66% 

   ทนุที่ออกและชําระแล้ว - หุ้นสามญั 3,686,767  7.13% 4,001,355  6.66% 4,001,557  5.39% 

   สว่นเกินมลูคา่หุ้น - หุ้นสามญั 3,995,898  7.73% 7,331,863  12.19% 7,333,140  9.87% 

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 48,804  0.09% -    0.00% -    0.00% 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ออก โดยบริษัทย่อยที่หมดอายแุล้ว 104,789  0.20% 104,789  0.17% 104,789  0.14% 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น  (1,020,149) (1.97)%  (311,821) (0.52)%  (348,273) (0.47)% 

กําไรสะสม 
      

    จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 406,309  0.79% 406,309  0.68% 420,169  0.57% 

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร  10,641,187  20.57% 13,557,911  22.55% 16,545,331  22.27% 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 17,863,604  34.54% 25,090,407  41.73% 28,056,712  37.77% 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 1,198,361  2.32% 1,784,262  2.97% 1,967,752  2.65% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 19,061,965  36.86% 26,874,669  44.70% 30,024,463  40.42% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 51,720,677 100.00% 60,123,529 100.00% 74,279,147 100.00% 

 

งบกาํไรขาดทุน 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ  

รายได้ 
      

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการที่เก่ียวข้อง 11,905,492 36.58% 12,358,586 33.95% 12,943,382 33.22% 

รายได้คา่เชา่จากกิจการศนูย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ 440,137 1.35% 407,585 1.12% 407,719 1.05% 

รายได้จากกิจการบนัเทิง 150,363 0.46% 160,876 0.44% 146,539 0.38% 

รายได้จากการขายในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 2,898,522 8.91% 3,319,878 9.12% 2,750,490 7.06% 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 11,841,097 36.38% 13,798,574 37.90% 15,285,246 39.23% 

รายได้จากการจดัจําหน่ายและการผลติสินค้า 3,294,207 10.12% 3,592,858 9.87% 3,601,444 9.24% 

รายได้จากการบริหารจดัการ 355,215 1.09% 519,670 1.43% 1,265,179 3.25% 

รายได้จากการให้สิทธิแฟรนชายส์ 425,125 1.31% 510,694 1.40% 588,964 1.51% 

    รายได้จากการประกอบธุรกิจรวม 31,310,158 96.20% 34,668,721 95.23% 36,988,963 94.93% 

เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน 321 0.00% 8,779 0.02% 14,371 0.04% 

ดอกเบีย้รับ 80,775 0.25% 228,939 0.63% 323,018 0.83% 

รายได้อ่ืน 1,155,956 3.55% 1,499,896 4.12% 1,637,716 4.20% 
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ  

     รวมรายได้ 32,547,209 100.00% 36,406,335 100.00% 38,964,068 100.00% 

ค่าใช้จ่าย 
      

ต้นทนุโดยตรงของกิจการโรงแรม 6,328,592 19.44% 6,678,967 18.35% 7,202,167 18.48% 

ต้นทนุโดยตรงของการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 222,051 0.68% 205,339 0.56% 209,233 0.54% 

ต้นทนุโดยตรงของกิจการบนัเทิง 49,053 0.15% 57,167 0.16% 57,308 0.15% 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,194,997 3.67% 968,440 2.66% 761,998 1.96% 

ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 3,885,578 11.94% 4,468,846 12.27% 4,926,696 12.64% 

ต้นทนุขายการจดัจําหน่ายและการผลติสินค้า 2,109,960 6.48% 2,169,895 5.96% 2,163,586 5.55% 

     ต้นทนุในการประกอบธุรกิจรวม 13,790,230 42.37% 14,548,653 39.96% 15,320,988 39.32% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 14,315,270 43.98% 16,503,814 45.33% 18,422,328 47.28% 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี    (446,296) (1.37)% (529,903) (1.46)% (823,000) (2.11)% 

     รวมค่าใช้จ่าย 27,659,204 84.98% 30,522,564 83.84% 32,920,316 84.49% 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ 4,888,006 15.02% 5,883,771 16.16% 6,043,752 15.51% 

ดอกเบีย้จา่ย (1,085,377) (3.33)% (1,027,098) (2.82)% (1,145,173) (2.94)% 

ภาษีเงินได้ (555,587) (1.71)% (675,093) (1.85)% (396,950) (1.02)% 

กาํไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3,247,041 9.98% 4,181,580 11.49% 4,501,629 11.55% 

(กําไร) สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - สทุธิ (3,783) (0.01)% (80,197) (0.22)% (99,844) (0.26)% 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 3,243,258 9.96% 4,101,382 11.27% 4,401,786 11.30% 

 

งบกระแสเงนิสด 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 
พันบาท พันบาท พันบาท 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,045,832 5,180,949 4,784,996 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (6,329,050) (6,973,597) (12,771,307) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 4,834,112 1,444,914 10,026,521 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 2,550,894 (347,735) 2,040,210 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 1,138,648 3,690,758 3,361,398 

กําไร (ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน 1,216 18,375 (37,225) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด 3,690,758 3,361,398 5,364,383 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.15 0.97                0.96  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.74 0.61                0.52  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.46 0.52                0.39  

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า - รวม (เทา่) 13.80 8.61                6.16  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย - รวม (วนั) 26.09 41.83              58.42  

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 7.31 7.47                6.91  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 49.22 48.21              52.07  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า - รวม (เทา่) 8.86 8.00                7.37  

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย - รวม (วนั) 40.65 45.01              48.87  

Cash cycle (days) 34.66 45.04              61.62  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)   

 อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 55.96% 58.04% 58.58% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 11.66% 11.96% 11.00% 

อตัรากําไรอ่ืน 3.80% 4.77% 5.07% 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 110.82% 124.96% 117.61% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 9.96% 11.27% 11.30% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 19.08% 17.86% 15.47% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)   

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.95% 7.35% 6.55% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 31.01% 32.88% 31.67% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.70 0.65                0.58  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)   

 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.71 1.23                1.47  

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เทา่) 5.24 6.70                5.53  

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูผนั (เทา่) 0.22 0.43                0.34  

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 33.63% 33.50% 31.82% 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ   

ภาพรวมธุรกิจ 

ผลการดาํเนินงานในไตรมาส 4 และปี 2557   

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) รายงานผลกําไรสทุธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 ในไตรมาส 4 ปี 2557 และร้อยละ 

7 ในปี 2557 จากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของทัง้สามธุรกิจ ด้วยการเป็นผู้ นําตลาดภายในประเทศของบริษัท ประกอบกับกลยุทธ์การ

ขยายธุรกิจในต่างประเทศซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมรายได้และกําไรแล้วยังเป็นการกระจายธุรกิจของบริษัท และช่วยลดผลกระทบจาก

ความท้าทายจากภาวะการเมืองและการชะลอตวัของการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงการชะลอตวัของเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2557 

และเพ่ือเป็นการตอบแทนผู้ ถือหุ้น ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีจะเสนอการจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท และจ่าย

หุ้นปันผลในอตัราส่วน 10 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามัญใหม่ ซึ่งบริษัทจะเสนอการจ่ายเงินปันผลต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุัติในวนัท่ี 3 

เมษายน 2558 ตอ่ไป 

ในไตรมาส 4 ปี 2557 รายได้ของธุรกิจร้านอาหารเตบิโตในอตัราร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผลการดําเนินงานท่ี

แข็งแกร่งของสาขาร้านอาหารท่ีมีอยู่เดมิทัง้ของกลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและออสเตรเลีย ประกอบกบัการขยายสาขาร้านอาหารอย่างมี

วนิยั โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศจีน และการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการให้แฟรนไชส์ ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม 

(“ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ”) แสดงการเติบโตของรายได้ในอตัราร้อยละ 5 ในไตรมาส 4 ปี 2557 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก

ผลการดําเนินงานท่ีโดดเด่นของโรงแรมในต่างประเทศ โดยเฉพาะโอ๊คส์ ในประเทศออสเตรเลีย รวมทัง้ผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้อย่าง

ตอ่เน่ืองของโรงแรมในประเทศไทย โดยเฉพาะโรงแรมในกรุงเทพฯ ประกอบกบัธุรกิจการรับจ้างบริหารโรงแรม ส่วนรายได้จากธุรกิจจดั

จําหน่ายสินค้าและรับจ้างผลิตสินค้ามีอตัราการเติบโตของรายได้สูงท่ีสุด ในอตัราร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน อนัเป็นผลจาก

ยอดขายของธุรกิจแฟชัน่ท่ีสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญั 

ในไตรมาส 4 ปี 2557 รายได้จากธุรกิจร้านอาหารมีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้รวม ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆมีสดัส่วน

รายได้คดิเป็นร้อยละ 51 ขณะท่ีธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีสดัส่วนรายได้คดิเป็นร้อยละ 9  

รายได้จาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2556 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ร้านอาหาร 4,199 3,997 5% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 5,418 5,181 5% 

จดัจําหน่ายและผลิต 999 915 9% 

รายได้รวม 10,615 10,094 5% 

สําหรับปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมเพ่ิมขึน้ในอัตราร้อยละ 8 เม่ือเทียบกับปีก่อน จากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของธุรกิจ

ร้านอาหารและธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ สําหรับสดัส่วนรายได้ในปี 2557 ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มีสดัส่วนรายได้คิด

เป็นร้อยละ 42 และร้อยละ 49 ของรายได้รวมของบริษัท ตามลําดบั ขณะท่ีธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีสดัส่วนรายได้คิดเป็นร้อย

ละ 9 

รายได้จาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2557 ปี 2556 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ร้านอาหาร 16,760 15,343 9% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 19,328 17,977 8% 

จดัจําหน่ายและผลิต 3,699 3,616 2% 

รายได้รวม 39,787 36,936 8% 

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จํากดั 
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ในไตรมาส 4 ปี 2557 บริษัทมีกําไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือม (EBITDA) 2,773 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 

3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เตบิโตตํ่ากวา่อตัราการเติบโตของรายได้เล็กน้อย โดยการเติบโตของ EBITDA หลกัๆ มาจากการเตบิโต

ของ EBITDA ของธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิต จากยอดขายท่ีแข็งแกร่งขึน้ของธุรกิจแฟชั่น ประกอบกับมาตรการการประหยัด

ต้นทนุอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี EBITDA ของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ เติบโตขึน้เพียงเล็กน้อยในไตรมาส 4 ปี 

2557 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากโรงแรมในกรุงเทพฯได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะในช่วงสองเดือนแรกของไตรมาส 4 รวมถึงการลดลงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอัตราการทํากําไรท่ีสูงกว่า 

ประกอบกบัความสามารถในการทํากําไรท่ีลดลงของธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ ส่งผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA ลดลงจาก

ร้อยละ 27 ในไตรมาส 4 ปี 2556 เป็นร้อยละ 26 ในไตรมาส 4 ปี 2557 

ในไตรมาส 4 ปี 2557 ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มีสัดส่วน EBITDA คิดเป็นร้อยละ 28 และร้อยละ 67 

ตามลําดบั ในขณะท่ีธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีสดัส่วน EBITDA คดิเป็นร้อยละ 5 ของ EBITDA รวม 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือม  (EBITDA) 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2556 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ร้านอาหาร 762 761 0% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 1,865 1,847 1% 

จดัจําหน่ายและผลิต 146 90 62% 

รวม 2,773 2,699 3% 

EBITDA Margin 26% 27%   

ในปี 2557 บริษัทมี EBITDA เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 7 อยู่ท่ี 8,849 ล้านบาท เน่ืองมาจากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของธุรกิจ

โรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต ขณะท่ีอัตราการทํากําไร EBITDA คงท่ี อยู่ท่ีร้อยละ 22 เม่ือเทียบกับปีก่อน 

สดัส่วน EBITDA จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 64 ของ EBITDA รวม ในขณะท่ีธุรกิจร้านอาหารมีสดัส่วน EBITDA ร้อยละ 

32 และธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตอีกร้อยละ 4  

กําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือม  (EBITDA) 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2557 ปี 2556 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ร้านอาหาร 2,817 2,759 2% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 5,647 5,206 8% 

จดัจําหน่ายและผลิต 384 338 14% 

รวม 8,849 8,304 7% 

EBITDA Margin 22% 22%   

กําไรสทุธิในไตรมาส 4 ปี  2557 เตบิโตในอตัราร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการ

เพิ่มขึน้ของรายได้ อตัราการทํากําไรสทุธิในไตรมาส 4 ปี 2557 คงท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในปี 2557 กําไร

สทุธิของบริษัทเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัปีก่อน และอตัราทํากําไรสทุธิคงท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

กําไรสุทธิ 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2556 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

กําไรสทุธิ 1,619 1,556 4% 

อัตราการทาํกําไรสุทธิ 15% 15%   

หน่วย: ล้านบาท ปี 2557 ปี 2556 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

กําไรสทุธิ 4,402 4,101 7% 

อัตราการทาํกําไรสุทธิ 11% 11%   
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พัฒนาการท่ีสําคัญในไตรมาส 4 ปี 2557 

พัฒนาการ 

ร้านอาหาร 

• เปิดร้านอาหารสทุธิจํานวน 60 สาขา เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารภายใต้ 

แบรนด์เบร็ดทอล์ค จากการร่วมลงทนุในประเทศไทย รวมถงึเดอะ คอฟฟ่ี คลบั ในประเทศออสเตรเลียและ 

ริเวอร์ไซด์ ในประเทศจีน  

• เปิดร้านอาหารเดอะ คอฟฟ่ี คลบั สาขาแรกในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

• เข้าลงทนุในเงินกู้แปลงสภาพของบริษัท Grab Food Ltd. ซึ่งเป็นผู้ ดําเนินธุรกิจร้านอาหารไทยจํานวน 2 

สาขา ในลอนดอน ประเทศองักฤษ 

โรงแรมและอ่ืนๆ 

• เข้าซือ้กลุ่มโรงแรมของบริษัท Sun International เสร็จสมบูรณ์ ส่งผลให้บริษัทเป็นเจ้าของและได้รับสิทธิ

บริหารโรงแรมหกแหง่ในประเทศบอตสวานา เลโซโท นามิเบีย และแซมเบีย  

• เข้าร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 กบับริษัท แนเชอรัล พาร์ค จํากดั (มหาชน) เพ่ือพฒันาอนนัตรา เชียงใหม่ 

เซอร์วสิ สวีท ซึง่เป็นโครงการคอนโดมิเนียมกึง่รีสอร์ท ระดบับนใจกลางเมืองเชียงใหม ่

• เข้าบริหารโรงแรมในเมืองแซนซบิาร์ ประเทศแทนซาเนีย ซึง่จะเปล่ียนเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์เปอร์ อควมั 

ภายในสิน้ปี 2558 

•  โอนและบนัทกึการขายคอนโดมิเนียมโครงการ เซน็ต์ รีจิส เรสซเิดนซ์ ในสดัส่วนร้อยละ 2 ของพืน้ท่ีขาย  

ผลการดาํเนินงานจาํแนกรายธุรกิจ 

ธุรกิจร้านอาหาร 

ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีสาขาร้านอาหารทัง้สิน้ 1,708 สาขา แบ่งเป็นสาขาท่ีบริษัทลงทนุเอง 848 สาขา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

50 และสาขาแฟรนไชส์ 860 สาขา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,081 สาขา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 63 และ

เป็นสาขาในต่างประเทศ 627 สาขา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 37 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ จีน ภูมิภาคตะวนัออกกลาง 

มลัดีฟส์ อียิปต์ และประเทศอ่ืนๆ ในภมูิภาคเอเชีย ในไตรมาส 4 ปี 2557 บริษัทมีร้านเปิดใหม่สุทธิจํานวน 60 สาขา การร่วมทนุกบัเบร็ด

ทอล์คในประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทมีสาขาร้านอาหารในกลุ่มเพิ่มขึน้ 19 สาขา ขณะท่ีร้านอาหารเดอะ คอฟฟ่ี คลบั และริเวอร์ไซด์ เปิด

สาขาเพิ่มขึน้ 14 และ 9 สาขา ตามลําดบั ในไตรมาส 4 ปี 2557 

ร้านอาหารจาํแนกตามท่ีบริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์ 

จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

บริษัทลงทนุเอง 848 16 34 
-  ประเทศไทย 692 2 24 
-  ตา่งประเทศ 156 14 10 
สาขาแฟรนไชส์ 860 44 130 
-  ประเทศไทย 389 29 47 
-  ตา่งประเทศ 471 15 83 
รวมสาขาร้านอาหาร 1,708 60 164 

 

ร้านอาหารจาํแนกตามแบรนด์ 

จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

เดอะพิซซา่ คอมปะนี 322 2 19 
สเวนเซน่ส์ 306 2 8 
ซซิซ์เลอร์ 53 1 2 
แดร่ีควีน 387 5 19 
เบอร์เกอร์ คงิ 42 2 6 
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ร้านอาหารจาํแนกตามแบรนด์ 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 413 14 65 
ริบส์ แอนด์ รัมส์ 14 1 1 
ไทย เอ็กซ์เพรส 88 4 9 
ริเวอร์ไซด์ 44 9 13 
เบร็ดทอล์ค 19 19 19 
อ่ืนๆ* 20 1 3 
รวมสาขาร้านอาหาร 1,708 60 164 
* อ่ืนๆ รวมถึงร้านอาหารที่ดําเนินงานอยูใ่นสนามบิน ซึง่อยูภ่ายใต้บริษัทร่วมทนุในสดัสว่นร้อยละ 51 คือ บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร 

ในไตรมาส 4 ปี 2557 ยอดขายโดยรวมทกุสาขา (Total-System-Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส์ เพิ่มขึน้ในอตัราร้อย

ละ 16.5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากอตัราการเตบิโตของยอดขายตอ่ร้านเดมิ (Same-Store-Sales) ร้อยละ 0.4 เน่ืองจากการ

ฟืน้ตวัของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยอย่างตอ่เน่ืองและการดําเนินงานท่ีดีอย่างสม่ําเสมอของธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย ประกอบ

กบัการมีสาขาเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 11 ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา 

ในไตรมาส 4 ปี 2557 ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีอตัราการเตบิโตของยอดขายต่อร้านเดมิสูงท่ีสุด ในอตัราร้อยละ 3.3 

อันเป็นผลจากความสามารถทางการตลาดท่ีทําให้บริษัทยังคงความเป็นผู้ นําในอุตสาหกรรม รวมถึงการฟื้นตัวของการบริโภค

ภายในประเทศจากเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ส่งผลให้แบรนด์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมียอดขายตอ่ร้านเดิมเติบโตขึน้ในไตร

มาส 4 ปี 2557 โดยแบรนด์ท่ีมีอตัราการเตบิโตของยอดขายตอ่ร้านเดมิอย่างโดดเด่น คือ สเวนเซ่นส์ และ แดร่ีควีน จากการทําการตลาด

และรายการส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิผล ส่วนแบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มียอดขายต่อร้านเดิมลดลงเล็กน้อยในไตรมาส 4 ปี 

2557 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากบริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มจํานวนลูกค้าในไตรมาสท่ีผ่านมา ซึ่งจะเป็นฐานในการเพิ่ม

ยอดขายของแบรนด์ต่อไปได้ในอนาคต ทัง้นี ้การเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมและการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง เป็นผลให้ธุรกิจใน

ประเทศไทยมียอดขายโดยรวมทกุสาขาเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.8 ในไตรมาส 4 ปี 2557 

ธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนมีการเพ่ิมขึน้ของยอดขายโดยรวมทกุสาขาท่ีแข็งแกร่งในไตรมาส 4 ปี 2557 ในอัตราร้อยละ 

15.6 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการขยายสาขาของริเวอร์ไซต์ ซึง่เปิดสาขาใหม่จํานวน 13 สาขา หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 42 ในช่วง 12 เดือนท่ี

ผ่านมา ขณะท่ียอดขายต่อร้านเดิมลดลงในไตรมาส 4 ปี 2557 จากการขยายสาขาอย่างรวดเร็วของริเวอร์ไซด์โดยเฉพาะในเซ่ียงไฮ้ นบั

จากท่ีบริษัทได้เข้าซือ้กิจการในปี 2555 

ธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย มียอดขายโดยรวมทกุสาขาเพิ่มขึน้สูงท่ีสดุในไตรมาส 4 ปี 2557 โดยเพ่ิมขึน้ในอตัรา

ร้อยละ 27.6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผลการดําเนินงานท่ีดีอย่างสม่ําเสมอของร้านอาหารเดิม ซึง่มียอดขายต่อร้านเดิมเพิ่มขึน้ใน

อตัราร้อยละ 1 ในไตรมาส 4 ปี 2557 และการขยายสาขาของร้านอาหารแบรนด์เดิมและร้านใหม่ภายใต้แบรนด์ Veneziano ซึง่เป็นโรงคัว่

กาแฟ และแบรนด์ The Groove Train และ Coffee Hit ซึง่เพิ่มเข้ามาตัง้แตไ่ตรมาส 3 ปี 2557  

ในประเทศสิงคโปร์ อุตสาหกรรมร้านอาหารแบบนั่งทาน (“Casual Dining Restaurant”) ยังคงถูกกดดนัจากสภาวะทาง

เศรษฐกิจในประเทศสิงคโปร์ท่ีชะลอตวัลง ซึง่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลดลงของจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ 

โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีน ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในรสนิยมของผู้บริโภคท่ีเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลาอนัเน่ืองมาจากการแข่งขนัท่ี

รุนแรงของร้านอาหารคอนเซปต์ใหม่ ด้วยเหตุนี ้ยอดขายต่อร้านเดิมและยอดขายโดยรวมทุกสาขาของธุรกิจร้านอาหารในประเทศ

สิงคโปร์จึงลดลงในไตรมาส 4 ปี 2557 ดงันัน้ เพ่ือท่ีจะตอบสนองต่อความกดดนัในอุตสาหกรรมและในท่ีสุดเพ่ือเพ่ิมจํานวนลูกค้าและ

ยอดขายโดยรวม  ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป สิงคโปร์ จึงมีการเปิดตวัเมนอูาหารใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์หลกั ซึง่รวมถึง Thai Express และ Xin 

Wang พิจารณาการขยายสาขาในประเทศสิงคโปร์อย่างระมดัระวงั หาโอกาสในการรวมแบรนด์ย่อยๆ เข้าด้วยกนั พร้อมกบัใช้ประโยชน์

จากความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจร้านอาหารของบริษัทแม่ในประเทศไทย นอกจากนี ้ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ในประเทศสิงคโปร์ ถือ
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โอกาสในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวทําการปรับปรุงทัง้การตกแต่งและออกแบบร้านอาหารไทยเอ็กซ์เพรสใหม่ เพ่ือให้ลูกค้าได้รับ

ประสบการณ์ในการรับประทานอาหารท่ีดีขึน้ และเพ่ือเป็นการดงึดดูลกูค้าด้วย 

  ด้วยการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมอย่างต่อเน่ืองในช่วงสามไตรมาสหลังของปี 2557 ซึง่สามารถชดเชยการลดลงของ

ยอดขายต่อร้านเดิมในไตรมาสแรกปี 2557 จากการบริโภคภายในประเทศท่ีลดลงทัง้อุตสาหกรรมได้ทัง้หมด ส่งผลให้ปี 2557 บริษัทมี

อตัราการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมร้อยละ 0.4 และด้วยการขยายสาขาในอัตราร้อยละ 11 ยอดขายโดยรวมทุกสาขาของธุรกิจ

ร้านอาหารยงัคงเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่ง ในอตัราร้อยละ 13.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

หมายเหต:ุ การเติบโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายที่เป็นสกลุเงินท้องถ่ิน เพ่ือขจดัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 

ผลการดาํเนินงาน 

ในไตรมาส 4 ปี 2557 รายได้รวมของธุรกิจร้านอาหารเติบโตในอตัราร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทัง้จาก

รายได้จากการดําเนินงานและรายรับจากการให้สิทธิแฟรนไชส์ รายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากการเพ่ิมขึน้ของยอดขาย

ตอ่ร้านเดมิ ประกอบกบัการขยายสาขาท่ีบริษัทลงทนุเองเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 4  ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา ส่วนรายได้จากการให้สิทธิ 

แฟรนไชส์ปรับตวัสงูขึน้ในอตัราร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการเตบิโตของธุรกิจแฟรนไชส์อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

แบรนด์สเวนเซ่นส์และแดร่ีควีนในประเทศไทย สําหรับ EBITDA ของธุรกิจร้านอาหารในไตรมาส 4 ปี 2557 มีจํานวนใกล้เคียงเดิมเม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA ลดลงจากร้อยละ 19 ในไตรมาส 4 ปี 2556  เป็นร้อยละ 18 ในไตร

มาส 4 ปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของยอดขายของร้านเดิมในประเทศสิงคโปร์ซึง่กดดนัให้อัตราการทํากําไร EBITDA 

ของธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ลดลง  

รายได้รวมของธุรกิจร้านอาหารในปี 2557 เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากการเพิ่มขึน้ของยอดขายต่อร้านเดิม การ

ขยายสาขาท่ีลงทุนเองอย่างต่อเน่ืองและการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ ในปี 2557 ธุรกิจร้านอาหารมี EBITDA เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 ซึ่ง

เพิ่มขึน้น้อยกวา่การเตบิโตของรายได้รวมเน่ืองจากความสามารถในการทํากําไรท่ีลดลง จากการลดลงของยอดขายต่อร้านเดิมในประเทศ

ไทย ในไตรมาส 1 ปี 2557 และในประเทศสิงคโปร์ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2557 เน่ืองจากการชะลอตวัของการบริโภคภายในประเทศ ซึง่

กระทบตอ่ทัง้อตุสาหกรรมของทัง้สองประเทศ เป็นผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA อยู่ท่ีร้อยละ 17 ในปี 2557 เทียบกบัร้อยละ 18 ในปี 

2556 

ผลการดาํเนินงาน 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2556 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

รายได้จากการดําเนินงาน* 4,042 3,850 5% 

รายรับจากการให้แฟรนไชส์ 157 147 6% 

รวมรายได้ 4,199 3,997 5% 

EBITDA 762 761 0% 

EBITDA Margin 18% 19%  

    

ผลการดาํเนินงานธุรกิจร้านอาหาร 

% ไตรมาส 4 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 

อตัราเตบิโตของยอดขายตอ่ร้านเฉล่ีย          

Average Same-Store-Sales Growth 

0.4 0.9 0.4 1.5 

อตัราเตบิโตของยอดขายรวมเฉล่ีย           

Average Total-System-Sales  

16.5 14.3 13.1 13.8 
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ผลการดาํเนินงาน 

 ปี 2557 ปี 2556 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

รายได้จากการดําเนินงาน* 16,171 14,832 9% 

รายรับจากการให้แฟรนไชส์ 589 511 15% 

รวมรายได้ 16,760 15,343 9% 

EBITDA 2,817 2,759 2% 

EBITDA Margin 17% 18%   

*   รวมสว่นแบง่กําไรและรายได้อ่ืน  

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ธุรกิจโรงแรม 

ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของจํานวน 45 แหง่และมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีทท่ีรับจ้างบริหารอีก 74 แห่งใน 

18 ประเทศ มีจํานวนห้องพกัทัง้สิน้ 14,721 ห้อง ซึง่เป็นห้องท่ีบริษัทลงทนุเอง 5,045 ห้องและรับจ้างบริหาร 9,676 ห้อง ซึง่บริหารโดย

บริษัทและโอ๊คส์ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยเป็นห้องพกัในประเทศไทย 3,728 ห้อง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 25 และเป็นห้องพักใน

ต่างประเทศ 10,993 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มัลดีฟส์ จีน อินโดนีเซีย ศรีลังกา เวียดนาม 

มาเลเซีย  กมัพชูา แทนซาเนีย เคนยา โมซมับกิ แซมเบีย นามิเบีย เลโซโท บอตสวานา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   

ห้องพักจาํแนกตามท่ีบริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร 

จาํนวนห้องพัก ไตรมาส 4 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

บริษัทลงทนุเอง* 5,094 61 1,445 
-  ประเทศไทย 2,229 0 0 

-  ตา่งประเทศ 2,865 61 1,445 

จาํนวนห้องพัก ไตรมาส 4 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 
รับจ้างบริหาร 9,627 178 476 
-  ประเทศไทย 1,499 0 0 
-  ตา่งประเทศ 8,128 178 476 
รวมห้องพัก 14,721 239 1,921 
* จํานวนห้องพกัที่บริษัทลงทนุเองรวมโรงแรมที่บริษัทร่วมลงทนุ 

ห้องพักจาํแนกตามการลงทุน 

จาํนวนห้องพัก ไตรมาส 4 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

ลงทนุเอง 3,122 0 369 
ร่วมทนุ 1,923 12 1,027 
รับจ้างบริหาร 3,453 49 199 
MLR* 6,223 178 326 
รวมห้องพัก 14,721 239 1,921 
* การบริหารโรงแรมภายใต้สิทธิ Management Letting Rights ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

ผลประกอบการตามกลุ่มโรงแรม 

ในไตรมาส 4 ปี 2557 รายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืน (“Revenue per Available Room” – “RevPar”) ของโรงแรมทัง้หมด 

(“System-wide”) เตบิโตขึน้ในอตัราร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการฟืน้ตวัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยประกอบกบักลยทุธ์ในการกระจายธุรกิจของบริษัท รายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนของกลุ่มโรงแรมในประเทศไทยเตบิโตขึน้เป็นครัง้แรกใน

ไตรมาส 4 ปี 2557 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน หลงัจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยตัง้แต่ต้นปี 
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2557 แม้กลุ่มโรงแรมในประเทศไทยมีรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนท่ีลดลงตลอดทัง้ปีจนกระทัง่เดือนพฤศจิกายน แต่อัตราการลดลงก็

น้อยลงเร่ือยๆในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2557 จากท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนตํ่าท่ีสดุในเดือนมิถนุายนและกรกฎาคม เน่ืองจากเหตกุารณ์

การเข้ายดึอํานาจโดยทหาร และในเดือนธนัวาคม 2557 โรงแรมในประเทศไทยมีอตัราการเข้าพกัท่ีสูงขึน้และกลบัมาอยู่ท่ีระดบัปกติ อยู่

ท่ีมากกวา่ร้อยละ 70 ส่งผลให้รายได้ต่อห้องต่อคืนเติบโตขึน้เป็นครัง้แรกในปี 2557 ซึง่การเติบโตของรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนในเดือน

ธนัวาคมสามารถชดเชยการลดลงของรายได้เฉล่ียตอ่ห้องต่อคืนในเดือนตลุาคมและพฤศจิกายน 2557 ได้ทัง้หมด ส่งผลให้รายได้เฉล่ีย

ต่อห้องต่อคืนทัง้ไตรมาสมีการเติบโต นอกจากนี ้กลุ่มโรงแรมในประเทศไทยของบริษัทยังคงมีแนวโน้มท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ืองในเดือน

มกราคม 2558  สําหรับโรงแรมในต่างประเทศ (ไม่รวมโอ๊คส์) มีการเติบโตของรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนท่ีแข็งแกร่งอย่างต่อเน่ือง ใน

อตัราร้อยละ 6 สาเหตหุลกัมาจากโรงแรมในประเทศมาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  จีน และ มลัดีฟส์ 

สําหรับกลุ่มโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของ ซึง่มีสดัส่วนรายได้คดิเป็นร้อยละ 42 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ในไตรมาส 

4 ปี 2557 มีรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนเติบโตขึน้ ในอตัราร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน และด้วยผลการดําเนินงานซึ่ง

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัโรงแรมทัง้หมดดงัท่ีได้กล่าวข้างต้น รายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของโรงแรมในกรุงเทพฯท่ีบริษัทเป็นเจ้าของ

เติบโตขึน้อย่างโดดเด่นมากกว่าร้อยละ 30 ในเดือนธันวาคม เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมากพอท่ีจะชดเชยการลดลงของ

รายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนในเดือนตลุาคมและพฤศจิกายนได้ทัง้จํานวน ส่งผลให้รายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนของโรงแรมในกรุงเทพฯ ในไตร

มาส 4 ปี 2557 เติบโตขึน้ร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน นอกจากการกลบัมาเติบโตของโรงแรมในกรุงเทพฯ ท่ีบริษัท

ลงทนุเองแล้ว โรงแรมในตา่งประเทศท่ีบริษัทลงทนุเองยงัคงมีผลการดําเนินงานท่ีดีอย่างต่อเน่ือง โดยมีรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนในไตร

มาส 4 ปี 2557 เตบิโตขึน้ร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะท่ีโรงแรมใหม่เช่น อนนัตรา องักอร์ และ  อนนัตรา ฮอยอนั 

มีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนท่ีดีขึน้อย่างมีนยัสําคญัเม่ือเทียบกบัปีก่อน การเติบโตขึน้ของรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนในไตรมาส 4 ปี 2557 

ยงัคงมีสาเหตหุลกัมาจากการเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองของโรงแรม อนนัตรา คีฮาวาห์ วลิล่าส์ ในประเทศมลัดีฟส์   

โอ๊คส์ ซึง่มีสดัส่วนรายได้คดิเป็นร้อยละ 28 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ในไตรมาส 4 ปี 2557 มีผลการดําเนินงานท่ี

แข็งแกร่งอย่างสม่ําเสมอในค่าเงินเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอัตราการเข้าพักเฉล่ียท่ีสูงในอัตราร้อยละ 77 และค่าห้องเฉล่ียต่อคืน 

(Average Daily Rates – ADR) เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 เป็น 173 เหรียญออสเตรเลีย และด้วยผลกระทบจากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียน 

รายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนในสกลุเงินบาทของโอ๊คส์ลดลงร้อยละ  5 ในไตรมาส 4 ปี 2557 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรม มีสดัส่วนรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั จากร้อยละ 3 ในไตร

มาส 4 ปี 2556 เป็นร้อยละ 7 ในไตรมาส 4 ปี 2557 โดยกลุ่มโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารทัง้หมด (System-wide) มีรายได้เฉล่ียต่อห้อง

ตอ่คืนเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 11 ในไตรมาส 4 ปี 2557 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากโรงแรมในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

จีน และ สิเกา ในประเทศไทย รวมถงึได้รับประโยชน์จากสกลุเงินบาทท่ีแข็งคา่ในการแปลงรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนเป็นสกลุเงินบาท 

สําหรับปี 2557 รายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของโรงแรมทัง้หมด (“System-wide”) เติบโตขึน้ในอตัราร้อยละ 3 จากปีก่อน จาก

โรงแรมในตา่งประเทศและตา่งจงัหวดัในประเทศไทย ซึง่สามารถชดเชยผลกระทบจากเหตกุารณ์ทางการเมืองต่อโรงแรมในกรุงเทพฯได้

ทัง้จํานวน หากไม่นบัรวมโรงแรมในกรุงเทพฯ รายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนในปี 2557 เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัปีก่อน และรายได้เฉล่ีย

ต่อห้องต่อคืนของโรงแรมในต่างประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมอนนัตรา เพิ่มขึน้ร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจากการ

เพิ่มขึน้ของทัง้อตัราการเข้าพกัและคา่ห้องเฉล่ีย ทัง้ของโรงแรมท่ีมีอยู่เดมิ และโรงแรมท่ีเพิ่งเปิดใหม ่  

ผลการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมจาํแนกตามการลงทุน 

(System-wide)                   อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 

 ไตรมาส 4ปี 2557 ไตรมาส 4ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 

ลงทนุเอง 67 69 59 68 

ร่วมทนุ 62 60 57 55 

รับจ้างบริหาร 63 62 55 58 

MLR* 77 79 76 78 
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ผลการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมจาํแนกตามการลงทุน 

เฉล่ีย 70 71 66 70 

ค่าเฉล่ียของ MINT Thailand 68 70 58 70 

ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย** 
64 65 56 65 

(System-wide)                      ค่าห้องเฉล่ีย (บาท/คืน) 

 ไตรมาส 4 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 

ลงทนุเอง 7,227 6,957 7,028 6,385 

ร่วมทนุ 14,101 16,341 16,299 14,895 

รับจ้างบริหาร 7,141 6,506 6,748 5,594 

MLR* 4,848 4,957 4,795 4,788 

เฉล่ีย 6,266 6,098 6,110 5,573 

ค่าเฉล่ียของ MINT Thailand 5,044 4,791 4,973 4,882 

ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย** 
2,119 2,104 1,981 1,942 

(System-wide)                    รายได้เฉล่ียต่อห้อง(บาท/คืน) 

 

ไตรมาส 4 

ปี 2557 

ไตรมาส 4 

ปี 2556 
ปี 2557 ปี 2556 

ลงทนุเอง 4,859 4,784 4,168 4,372 

ร่วมทนุ 8,707 9,773 9,218 8,163 

รับจ้างบริหาร 4,517 4,066 3,737 3,227 

MLR* 3,715 3,923 3,643 3,730 

เฉล่ีย 4,409 4,355 4,024 3,901 

ค่าเฉล่ียของ MINT Thailand 3,425 3,359 2,865 3,396 

ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย** 
1,361 1,361 1,101 1,260 

* การบริหารโรงแรมภายใต้สิทธิ Management Letting Rights ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

** ข้อมลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรม 

ด้วยกลยทุธ์ในการกระจายธุรกิจของบริษัทและการฟืน้ตวัของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย ส่งผลให้ในไตรมาส 4 

ปี 2557  รายได้จากธุรกิจโรงแรมเติบโตในอตัราร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ถึงแม้จะมีการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจ

โลก ประกอบกบัผลกระทบจากการอ่อนคา่ของสกลุเงินรูเบลิรัสเซียซึง่ส่งผลให้นกัทอ่งเท่ียวชาวรัสเซียทัว่โลกลดลง รวมถึงผลกระทบจาก

การแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียนต่อผลการดําเนินงานของโอ๊คส์ สําหรับผลการดําเนินงานของโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเติบโตขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของโรงแรมในต่างประเทศและผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของโรงแรมในต่างจงัหวดั รวมถึงรายได้

จากโรงแรมอนนัตรา ภูเก็ต ลายนัซึง่เปิดใหม่ นอกจากนี ้โอ๊คส์ยงัคงมีรายได้ท่ีเติบโตขึน้ในไตรมาส 4 ปี 2557 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน จากจํานวนห้องพกัท่ีเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

ในไตรมาส 4 ปี 2557 รายได้จากการรับจ้างบริหารจดัการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญัถึงร้อยละ 131 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้อย่างโดดเด่นของโรงแรมภายใต้สัญญาบริหารจัดการในประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์และมลัดีฟส์และของโรงแรมท่ีค่อนข้างใหม่  ประกอบกบัการเพ่ิมจํานวนโรงแรมใหม่ซึง่ส่งผลให้จํานวนห้องเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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เช่นเดียวกนั ในปี 2557 รายได้จากธุรกิจโรงแรมเติบโตขึน้ร้อยละ 9 จากปีก่อน จากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของทัง้โรงแรมท่ี

บริษัทเป็นเจ้าของเองและโอ๊คส์ ทัง้นี ้โรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง มีผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่ง ทัง้จากโรงแรมในต่างจงัหวดัและ

ตา่งประเทศ และจากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนห้องเม่ือเทียบกบัปีก่อนจากทัง้โรงแรมท่ีเปิดใหม่และการกลบัมาเปิดดําเนินงานอีกครัง้ของ

โรงแรมอนนัตรา บอ่ผดุ สมยุ และ โรงแรมอนนัตรา เวลิ ในประเทศมลัดีฟส์ หลงัจากท่ีได้ปิดปรับปรุงชัว่คราวในปี 2556 โอ๊คส์มีรายได้ท่ี

เตบิโตขึน้ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของจํานวนห้องพกัตลอดปี 2557 รายได้จากการรับจ้างบริหารเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัถึง

ร้อยละ 143 จากปีก่อน จากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้อย่างมากของโรงแรมภายใต้สัญญาบริหารจัดการในประเทศมัลดีฟส์และสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของจํานวนห้องโรงแรมใหม่ 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

หนึ่งในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม คือ ธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง บริษัทดําเนินธุรกิจศูนย์การค้า ซึ่งรวมถึง

ศนูย์การค้า 3 แห่ง ได้แก่ (1) ศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซ่า พทัยา (2) ศนูย์การค้า Turtle Village ภูเก็ต และ (3) ศนูย์การค้ารอยลั 

การ์เด้น พลาซา่ กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม ศนูย์การค้ารอยลั การ์เด้น พลาซา่ กรุงเทพฯ ได้ถกูปิดชัว่คราวตัง้แต่เดือนเมษายน ปี 2556 เพ่ือ

ปรับปรุง และเพ่ือก่อสร้างโรงแรมและศนูย์ประชุมต้นแบบของแบรนด์อวานี ในกรุงเทพฯ นอกจากนีบ้ริษัทยงัดําเนินธุรกิจบนัเทิงซึง่แบ่ง

ได้เป็น 8 กลุ่ม คือ (1) พิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! (2) โรงภาพยนตร์ 4 มิติ (3) โกดงัผีสิง (4) มหศัจรรย์เขาวงกต (5) 

พิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้ หลยุส์ ทสุโซด์ส แวก็ซ์เวร์ิค (6) Scream in the Dark (7) Ripley’s Sky Rider และ (8) Ripley’s The Vault ในไตรมาส 

4 ปี 2557 รายได้จากการดําเนินธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทงิลดลงในอตัราร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยู่ท่ี 136 ล้าน

บาท อนัเป็นผลจากการลดลงของจํานวนนกัท่องเท่ียวชาวรัสเซียท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศจากการอ่อนค่าของสกุลเงินรูเบิลรัสเซีย ซึง่

กระทบต่อผลการดําเนินงานของรอยลั การ์เด้น พัทยาเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ในปี 2557 ธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทิงมีรายได้คงท่ี อยู่ท่ี 

571 ล้านบาท 

อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม ซึง่คิดเป็นสดัส่วนท่ีสําคญัของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ของบริษัท คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึง่รวมถึงการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายและโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา  สําหรับ

ธุรกิจการพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย บริษัทจะพฒันาโครงการควบคู่ไปกับการดําเนินกิจการโรงแรมในพืน้ท่ีเดียวกัน บริษัทได้

พฒันาโครงการแหง่แรกท่ีเกาะสมยุ ช่ือโครงการ ดเิอสเตท สมยุ ตัง้อยู่ติดกบัโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ สมยุ โดยโครงการดงักล่าวมีบ้านพกัตาก

อากาศจํานวน 14 หลัง นอกจากนี ้บริษัทมีโครงการท่ีสอง คือโครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดบับน

จํานวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกบัโรงแรมเซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ ทัง้นี ้ถึงปัจจุบนั บริษัทได้ขายบ้านพกัตากอากาศในโครงการ ดิเอสเตท 

สมยุ ไปแล้วทัง้สิน้จํานวน 11 หลงั และขายคอนโดมิเนียมของโครงการ  เซ็นต์  รีจิส  เรสซิเดนซ์  ไปแล้วในสดัส่วนร้อยละ 94 ของพืน้ท่ีเพ่ือ

ขาย โครงการต่อไปของบริษัท คือ เดอะ เรสซิเดนซ์ โดย อนันตรา ท่ีภูเก็ต ซึ่งจะเปิดตวัในปี 2558  นอกจากนี ้ในเดือนตุลาคม 2557 

บริษัทได้ร่วมลงทนุกบับริษัท แนเชอรัล พาร์ค จํากดั (มหาชน) ในสดัส่วนร้อยละ 50 เพ่ือพฒันา อนนัตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท ซึง่เป็น

โครงการคอนโดมิเนียมกึ่งรีสอร์ทระดับบนจํานวน 44 ห้อง ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2559 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการพิจารณาโครงการท่ีอยู่อาศยัใหม่ๆตอ่ไป เพ่ือให้มีธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์อย่างตอ่เน่ือง   

อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์คือโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา ภายใต้แบรนด์ของบริษัท ช่ือ อนนัตรา เวเคชั่น 

คลบั ณ สิน้ปี 2557 อนนัตรา เวเคชัน่ คลบัมีห้องพกัของโครงการเพ่ือรองรับการขายสิทธิในการเข้าพกัอาศยัจํานวนทัง้หมด 119 ยูนิต 

ท่ีสมยุ ภูเก็ต เมืองควีนส์ทาวน์-ประเทศนิวซีแลนด์ กรุงเทพฯ บาหลี และเมืองซานย่า-ประเทศจีน แม้ว่ายอดขายของอนนัตรา เวเคชั่น 

คลบัจะเพิ่มขึน้จนเกือบจะอยู่ในระดบัปกติแล้วในไตรมาส 4 ปี 2557 จากการเปิดศนูย์การขายท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูเก็ตอีกครัง้ หลงัจากปิด

ปรับปรุงชัว่คราวในไตรมาส 3 ปี 2557 แตเ่ม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ยอดขายในไตรมาส 4 ปี 2557 ลดลงเล็กน้อย เน่ืองจากมี

การปิดศนูย์การขายในเซ่ียงไฮ้ อย่างไรก็ดี รายได้ในปี 2557 เตบิโตขึน้ในอตัราร้อยละ 15 เน่ืองจากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งในคร่ึงปี

แรกของปี 2557 จํานวนสมาชิกในคลบัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 40 จากปีก่อน อยู่ท่ี 5,413 คน ณ สิน้ปี 2557 ทัง้นี ้จากการลดลงของรายได้จาก

การขายโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายในปี 2557 ประกอบกับผลการดําเนินงานของอนันตรา เวเคชั่น คลับ ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 22 ในไตรมาส 4 ปี 2557 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และร้อยละ 14 ในปี 2557 จากปีก่อน 
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ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ 

ในไตรมาส 4 ปี 2557 รายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผล

การดําเนินงานท่ีโดดเดน่ของโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร และผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งอย่างต่อเน่ืองของโรงแรมในต่างประเทศ 

ประกอบกบัผลการดําเนินงานท่ีดีอย่างสม่ําเสมอของโรงแรมในตา่งจงัหวดัในประเทศไทน อตัราการทําไร EBITDA ลดลงจากร้อยละ 36 

เป็นร้อยละ 34 ในปี 2557 เน่ืองจากผลกระทบจากเหตกุารณ์ทางการเมืองต่อโรงแรมในกรุงเทพฯ และจากการลดลงของรายได้จากการ

ขายโครงการทีอ้ยู่อาศยัซึง่มีอตัราการทํากําไรท่ีสงูกวา่ 

ในปี 2557 รายได้รวมของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ปรับตวัสูงขึน้ในอตัราร้อยละ 8 จากปีก่อน จากเหตผุลท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น 

และ EBITDA ในปี 2557 เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 8 จากปีก่อน เท่ากบัอตัราการเติบโตของรายได้ จากความสามารถในการทํากําไรท่ีสูง

กวา่ในช่วงต้นปี ส่งผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA คงท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 29 ในปี 2557 

ด้วยการกลับมาเติบโตของโรงแรมในกรุงเทพฯในเดือนธันวาคม 2557 ซึง่ยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองในเดือนมกราคม 2558 

บริษัทมัน่ใจในแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยในช่วงท่ีเหลือของปี 2558  และด้วยผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของ

กลุ่มโรงแรมทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ จะยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง จากทัง้โรงแรมท่ีเป็นเจ้าของเอง 

โรงแรมท่ีรับจ้างบริหารงาน และแผนการขยายและการเข้าซือ้โรงแรม 

โครงสร้างรายได้ 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2556 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ธุรกิจโรงแรม* 3,923 3,615 9% 

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 386 167 131% 

ธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทงิ 136 151 -9% 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 972 1,249 -22% 

รวมรายได้ 5,418 5,181 5% 

EBITDA 1,865 1,847 1% 

EBITDA Margin 34% 36%  

 2557 2556 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ธุรกิจโรงแรม* 14,093 12,912 9% 

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 1,265 520 143% 

ธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทงิ 571 573 0% 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 3,400 3,973 -14% 

รวมรายได้ 19,328 17,977 8% 

EBITDA 5,647 5,206 8% 

EBITDA Margin 29% 29%   

* หมายเหต:ุ ตวัเลขในตารางข้างต้นรวมสว่นแบง่กําไรและรายได้อ่ืน และนบัตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2557 รายได้จากกิจการสปาถกูรวมเข้ากับรายได้

จากการประกอบกิจการโรงแรม ตวัเลขในตารางข้างต้นได้ถกูปรับย้อนหลงัทัง้ในไตรมาส 2 ปี 2556 และในคร่ึงปีแรกของปี 2556 
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ธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า 

ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีร้านค้าและจดุจําหน่ายจํานวน 297 แห่ง ภายใต้แบรนด์เอสปรี บอสสิน่ี ชาร์ลส์แอนด์คีธ เพโดร แก็ป ทู

ม่ี เรดเอิร์ธ และ เฮ็งเคิลส์ ในปี 2557 บริษัทเปิดจุดจําหน่ายเพ่ิมขึน้ 21 แห่ง โดยจากจํานวนร้านค้าและจุดจําหน่ายทัง้หมด ร้อยละ 87

เป็นของกลุ่มแฟชัน่ ร้อยละ 7 เป็นของแบรนด์เรดเอิร์ธ และอีกร้อยละ 6 เป็นของแบรนด์เฮ็งเคลิส์ 

จาํนวนสาขาและจุดจาํหน่ายของธุรกิจจัดจาํหน่าย 

จาํนวนสาขา/จุดจาํหน่าย ไตรมาส 4 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

กลุ่มสินค้าแฟชัน่ 257 9 19 

กลุ่มเคร่ืองสําอาง 22 0 2 
อ่ืน ๆ 18 0 0 
รวม 297 9 21 

ในไตรมาส 4 ปี 2557 รายได้จากธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตเพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 9 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี

ก่อนเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากทัง้ธุรกิจจัดจําหน่ายและธุรกิจรับจ้างผลิต ในไตรมาส 4 ปี 2557 รายได้จากธุรกิจจัดจําหน่าย

เพิ่มขึน้ร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนโดยมีสาเหตหุลกัมาจากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของกลุ่มแฟชัน่ โดยเฉพาะ แบ

รนด์ชาร์ลแอนด์คีธ ทม่ีู เพโดร ประกอบกบัยอดขายท่ีสงูขึน้ของแบรนด์เฮ็งเคลิส์ และการเพิ่มจดุจําหน่ายสินค้าอีกร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการกลบัมาของคําสัง่

ซือ้ของลกูค้ารายหลกับางส่วน ทัง้นี ้ธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมี EBITDA เพิ่มขึน้ร้อยละ 62 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

และมีอตัราการทํากําไรท่ีสงูขึน้เป็นร้อยละ 15 ในไตรมาส 4 ปี 2557 จากร้อยละ 10 ในไตรมาส 4 ปี 2556 จากการเพ่ิมขึน้ของรายได้ของ

กลุ่มแฟชัน่ ซึง่มีอตัราการทํากําไรสงูกว่า และจากการควบคมุต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจจดัจําหน่าย ประกอบกบัการฟืน้ตวั

ของธุรกิจรับจ้างผลิต  

ในปี 2557 รายได้จากธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้

จากกลุ่มแฟชัน่โดยเฉพาะแบรนด์ชาร์ลแอนด์คีธ ทม่ีู เฮ็งเคิลส์ และเพโดร ในขณะท่ี EBITDA เพิ่มขึน้ในอตัราท่ีสูงกว่าถึงร้อยละ 14 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการเติบโตของธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าซึ่งมีอัตราการทํากําไรสูงกว่า ประกอบกับมาตราการการ

ควบคมุต้นทนุ ส่งผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA เพิ่มขึน้จากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 10 ในปี 2557 

รายได้ของธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2556 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ธุรกิจจดัจําหน่าย 730 655 11% 
ธุรกิจรับจ้างผลิต 269 260 3% 
รวมรายได้ 999 915 9% 
EBITDA 146 90 62% 
EBITDA Margin 15% 10%  

 ปี 2557 ปี 2556  เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ธุรกิจจดัจําหน่าย 2,592 2,454 6% 
ธุรกิจรับจ้างผลิต 1,107 1,162 -5% 
รวมรายได้ 3,699 3,616 2% 
EBITDA 384 338 14% 
EBITDA Margin 10% 9%   
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งบดุลและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 74,279 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14,156 ล้านบาทจาก 60,124 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจาก  

1. การเพ่ิมขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 2,002 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ ระยะยาวเพ่ือรองรับการ

ลงทนุใหม่  

2. การเพ่ิมขึน้ของเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จํานวน 2,448 ล้านบาท เป็นการให้กู้ ยืมแก่บริษัทในเครือเพ่ือ

ลงทนุในกิจการโรงแรมในแอฟริกา  

3. การเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จํานวน 1,822 ล้านบาท ซึง่เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรของบริษัทร่วม

และกิจการร่วมค้าท่ีมีอยู่เดมิ ประกอบกบัการลงทนุในโครงการใหม่ ซึง่รวมถงึโครงการโรงแรมและอ่ืนๆ ในประเทศโมซมับิกกบั

บริษัท Rani Investment และการลงทนุร่วมกบั เบร็ดทอล์ค ในประเทศไทย 

4. การเพิ่มขึน้ของท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์จํานวน 2,362 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทนุเพ่ือปรับปรุงและก่อสร้างเพ่ิมเติม

ในโรงแรมอวานี กรุงเทพฯ, โรงแรม อนนัตรา ภูเก็ต ลายนั และ สินทรัพย์ของโอ๊คส์ รวมถึงการเพิ่มขึน้ของห้องพกัในโครงการ

อนนัตรา เวเคชัน่ คลบั และการขยายสาขาของธุรกิจร้านอาหาร  

5. การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจํานวน 3,806 ล้านบาท จากเงินลงทนุล่วงหน้าใน Sun International และ Tivoli 

บริษัทมีหนีส้ินรวม 44,255 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 เพิ่มขึน้ จํานวน 11,006 ล้านบาท จาก 33,249 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 

โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการออกหุ้นกู้  อาย ุ5 ปี จํานวน 4,500 ล้านบาท  และการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนั

การเงินจํานวน 12,356 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายชําระหุ้นกู้ครบกําหนดชําระ จํานวน 2,060 ล้านบาท และการจ่ายคืนเงินกู้ ยืมจํานวน 

3,370 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจํานวน 30,024 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 เพิ่มขึน้ 3,149 ล้านบาท จาก 26,875 ล้านบาท ณ สิน้ปี 

2556 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกําไรสทุธิของปี 2557 จํานวน 4,402 ล้านบาท สทุธิด้วยเงินปันผลจ่ายจํานวน 1,411 ล้านบาท 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 4,785 ล้านบาท ลดลงจํานวน 396 ล้านบาท เม่ือ

เทียบกบัปีก่อน ทัง้นี ้บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทนุจํานวน 12,771 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจาก (1) เงินสดจ่าย

สําหรับการลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าของธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารจํานวน 5,116 ล้านบาท (2) การลงทุน

ตามปกติของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และ อ่ืนๆ จํานวน 5,485 ล้านบาท และ (3) เงินสดจ่ายให้เป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ี

เก่ียวข้องจํานวน 2,450 ล้านบาท สําหรับการขยายธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆในทวีปแอฟริกา บริษัทมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จํานวน 10,027 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) รายการเงินสดรับสุทธิจากการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน จํานวน 12,356 ล้านบาท  (2) 

รายการเงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้  อายุ 5 ปี จํานวน 4,500 ล้านบาท สทุธิด้วย (1) การจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน

จํานวน 3,370 ล้านบาท (2) การจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ครบกําหนดชําระจํานวน 2,060 ล้านบาท และ (3) เงินปันผลจ่าย จํานวน 1,411 ล้าน

บาท เม่ือรวมกบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจํานวน 37 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทเพิ่มขึน้สุทธิทัง้สิน้ 

2,002 ล้านบาท ในปี 2557 
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การวเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ  

บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 58.0 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 58.6 ในปี 2557 อนัมีสาเหตหุลกัมาจากการ

ปรับตัวท่ีดีขึน้ของอัตรากําไรขัน้ต้นของธุรกิจอนันตรา เวเคชั่น คลับซึ่งเร่ิมมีความสามารถในการทํากําไรมากขึน้ในปีท่ีส่ีของการ

ดําเนินงาน อตัรากําไรสทุธิอยู่ในระดบัคงท่ี ท่ีร้อยละ 11.1 ปี 2557  

อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 17.9 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 15.5 ในปี 2557 จากการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั

ของส่วนของผู้ ถือหุ้นจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามัญของผู้ ถือหุ้นและพนักงานตัง้แต่เดือน

พฤษภาคม 2556 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 7.3 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 6.6 ในปี 2557 จากการเพ่ิมขึน้ของเงิน

ลงทนุ และท่ีดนิ อาคาร และ อปุกรณ์ตลอดปีท่ีผ่านมาเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียของบริษัทปรับตวัสูงขึน้อย่างมีนยัสําคญัจาก 42 วนัในปี 2556 เป็น 59 วนัในปี 2557 เน่ืองจากยอด

ลูกหนีจ้ากการขายแบบผ่อนชําระท่ีเพิ่มขึน้ของโครงการ อนันตรา เวเคชั่น คลบั อตัราส่วนค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญต่อยอดลูกหนีก้ารค้า

ลดลง จากร้อยละ 5.9 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 5.1 ในปี 2557 เน่ืองจากความสามารถในการบริหารลูกหนีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพของทัง้

สามธุรกิจ สินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยวตัถดุบิ สินค้าระหวา่งผลิต และสินค้าสําเร็จรูปของธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจ

จัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต ขณะท่ีธุรกิจโรงแรมมีสินค้าคงเหลือค่อนข้างน้อยเน่ืองจากลักษณะของธุรกิจ โดยอายุเฉล่ียของสินค้า

คงเหลือเพิ่มขึน้จาก 49 วนัในปี 2556  เป็น 51 วนัในปี 2557 จากการหมนุเวียนของสินค้าในธุรกิจจดัจําหน่ายท่ีช้าลงอนัเป็นผลจากการ

สัง่สินค้าคอลเล็คชัน่ใหม่มามากขึน้เพ่ือรองรับยอดขายท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึน้ในไตรมาส 1 ปี 2558 อายเุฉล่ียของเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้จาก 

46 วนั ในปี 2556 เป็น 48 วนัในปี 2557 จากเจ้าหนีก้ารค้าของโรงงานนวศรีท่ีเพ่ิมขึน้ในปี 2557 เน่ืองจากการกลับมาบางส่วนของคํา

สัง่ซือ้จากลกูค้ารายหลกั  

อตัราส่วนสินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียนคงท่ีอยู่ท่ี 1.0 เท่า ณ สิน้ปี 2557 อตัราส่วนของหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้

สุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 0.7 เท่า ณ สิน้ปี 2556 เป็น 1.0 เท่า ณ สิน้ปี 2557 จากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินเพ่ือรองรับการลงทนุใหม่ในต้นปี 2558  สําหรับอตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ลดลงจาก 6.7 เท่าในปี 

2556 เป็น 5.5 เทา่ในปี 2557 จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ีลดลงในปี 2557 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

ความสามารถในการทาํกําไร (เตม็ปี) 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 58.58% 58.04% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 11.06% 11.10% 

ความมีประสิทธิภาพ  31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 15.47% 17.86% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  6.55% 7.33% 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 59 42 

อายเุฉล่ียของสินค้าคงเหลือ (วนั)  51 49 

อายเุฉล่ียของเจ้าหนีก้ารค้า (วนั) 48 46 

ความสามารถในการดาํรงสภาพคล่อง 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

สินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียน (เทา่) 0.96 0.95 

ภาระหนีส้ินและนโยบายทางการเงนิ 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.14 0.87 

อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.96 0.74 

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เทา่)  5.53 6.70 
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แนวโน้มในอนาคต 

ความสําเร็จจากกลยุทธ์การกระจายธุรกิจ 

กวา่สิบปี ตัง้แตท่ี่บริษัทเร่ิมใช้กลยุทธ์การกระจายธุรกิจ ซึง่วนันีก้ลายเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคญัในการลดการพึ่งพาทรัพยากรจากท่ี

ใดท่ีหนึ่งและช่วยให้บริษัทมีกําไรท่ีเติบโตต่อไปได้อย่างยัง่ยืนในระยะยาว ในปี 2541 บริษัทได้เร่ิมทําธุรกิจในต่างประเทศครัง้แรกผ่าน

การร่วมลงทนุกบัพนัธมิตรในท้องถ่ินในโรงแรมไฮฟง ฮาร์เบอร์ วิว ประเทศเวียดนาม นับตัง้แต่นัน้ นอกจากบริษัทจะเติบโตในประเทศ

ไทยแล้ว ยงักระจายธุรกิจออกไปนอกประเทศผ่านทัง้รูปแบบการลงทนุในสินทรัพย์ (asset heavy) และการรับจ้างบริหารงานและการให้

สิทะในการแฟรนไชส์ (asset light) จนกระทัง่เม่ือสิน้ปี 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทมีธุรกิจทัง้หมดใน 32 ประเทศจากแอฟริกาถึงออสเตรเลีย 

ซึง่การกระจายธุรกิจได้พิสจูน์วา่เป็นกลยทุธ์ท่ีถกูของบริษัท นอกจากจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ท่ีสําคญัในการสร้างการเติบโตให้แก่กําไรสุทธิ

ของบริษัทแล้ว ยงัช่วยลดผลกระทบจากความท้าทายตา่งๆจากภายนอกและเหตกุารณ์ต่างๆท่ีบริษัทไม่สามารถควบคมุได้ซึง่อาจเกิดขึน้

ในประเทศใดประเทศหนึง่ หรือภมูิภาคใดภมูิภาคหนึง่ ดงัเช่นในปี 2557 บริษัทมีอตัราการเติบโตของกําไรถึงร้อยละ 7 ถึงแม้จะอุปสรรค

หลากหลายตลอดปีท่ีผ่านมา ไม่วา่จะเป็นเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตา่งประเทศ และการลดลงของจํานวนนกัทอ่งเท่ียวโดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวชาวรัสเซียจากราคานํา้มนัท่ีลดลง 

เส้นทางสู่การเป็นบริษัทระดับโลก 

จากความสําเร็จท่ีผ่านมา กลยุทธ์การกระจายธุรกิจยงัคงเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวของบริษัทต่อไป ในอีก 5 ปีข้างหน้า 

บริษัทวางแผนท่ีจะขยายธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ต่างๆ ทัง้แบรนด์ท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง

และท่ีได้รับสิทธิแฟรนไชส์ไปในกว่า 47 ประเทศ ในขณะเดียวกัน บริษัทจะขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่

เพิ่มขึน้อีกด้วย 

ในการตอกยํา้กลยทุธ์ท่ีกล่าวมาข้างต้น เม่ือก้าวเข้าสู่ปี 2558 บริษัทได้ประกาศเข้าซือ้กิจการเพิ่มเติม เพ่ือขยายธุรกิจในต่างประเทศให้

เป็นบริษัทระดบัโลกมากย่ิงขึน้ และเพ่ือให้มัน่ใจถงึการเตบิโตตอ่ไปของบริษัทในอนาคต ซึง่ประกอบไปด้วย 

• ขยายธุรกิจครัง้แรกในทวีปอเมริกาใต้และยุโรป ผ่านการเข้าซือ้โรงแรม 2 แห่ง พร้อมด้วยฐานปฏิบตัิการและ   แบรนด์ Tivoli 

Hotel and Resorts ในประเทศบราซลิ พร้อมกบัโรงแรมอีก 4 แหง่ ในประเทศโปรตเุกส การเข้าซือ้กิจการในครัง้นีทํ้าให้บริษัท

เปล่ียนสถานะจากบริษัทระดบัภมูิภาคเป็นบริษัทระดบัโลก 

• เพ่ิมความแข็งแกร่งของธุรกิจโรงแรมในทวีปแอฟริกาโดยเอเลวาน่าได้เข้าซือ้โรงแรมเซเรนเกติ ไพโอเนียร์ แคมป์ ในประเทศ

แทนซาเนีย 

• ประกาศแผนการลงทนุในประเทศมาเลเซียเป็นครัง้แรก เพ่ือพฒันาโรงแรมอนนัตรา ผ่านการร่วมมือกบั Destination Resorts 

& Hotels (DRH)  

บริษัทยงัคงมีการขยายธุรกิจผ่านการเข้าซือ้กิจการใหม่อย่างต่อเน่ือง แต่ขณะเดียวกนับริษัทก็ให้ความสําคญัต่อการรวมการ

ดําเนินงานและระบบปฎิบตังิานหลงัการเข้าซือ้กิจการด้วย เพ่ือให้ธุรกิจท่ีบริษัทมีอยู่เตบิโตอย่างมีประสิทธิภาพได้ตอ่ไปในอนาคต 
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ภาพรวมของปี 2558 ยังคงสดใส 

เม่ือมองแนวโน้มในระยะสัน้ บริษัทมัน่ใจวา่ ปี 2558 จะเป็นอีกปีหนึง่ท่ีบริษัทจะสร้างผลการดําเนินงานเป็นประวตัิการณ์ ด้วย

รายได้และกําไรท่ีเติบโตขึน้อย่างแข็งแกร่ง และความสามารถในการทํากําไรท่ีดีขึน้  อีกทัง้ยังสร้างผลตอบแทนท่ีสูงขึน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

แนวโน้มในประเทศท่ีสําคญัของบริษัทมีดงันี ้

• ประเทศไทย ซึง่คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 65 ของรายได้ของบริษัทในปี 2557 มีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัท่ีดีขึน้ทัง้จากอุตสาหกรรมการ

ทอ่งเท่ียวและการบริโภคท่ีฟืน้ตวั โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาคาดการณ์การกลบัมาของจํานวนนกัท่องเท่ียวในปี 2558 ถึง 

29 ล้านคน จาก 24.7 ล้านคนในปี 2557 ซึง่การเพิ่มขึน้ของจํานวนนกัทอ่งเท่ียวมาจากสภาพแวดล้อมทางการเมืองท่ีดีขึน้ ประกอบ

กบันโยบายและกลยทุธ์ของรัฐบาลชดุปัจจบุนัท่ีดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตมิากขึน้ รวมถงึการออกแคมเปญใหม่ท่ีเน้นธรรมชาติ

และวัฒนธรรมของประเทศโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สําหรับการบริโภคภายในประเทศ ความเช่ือมั่นของผู้ บริโภค

ระดบักลางยงัคงแข็งแกร่ง ในขณะท่ีการลงทนุของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐบาล

น่าจะสร้างเม็ดเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปี 2558 นอกจากนี ้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยจะเติบโตได้ในอตัราร้อยละ 3.8 ในปี 2558 ด้วยการปรับตวัของภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศพร้อมกบั      กลยุทธ์ใน

การดําเนินธุรกิจของบริษัท ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารของบริษัทจะเตบิโตตอ่ไปในปี 2558 

• ประเทศออสเตรเลีย ซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 14 ของรายได้ของบริษัทในปี 2557 จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมัน่คงใน

ปี 2558 ทัง้นี ้จากจํานวนโรงแรมในประเทศออสเตรเลียท่ีมีอย่างจํากัดและการอ่อนตวัของค่าเงินออสเตรเลีย ทําให้โอ๊คส์เป็น

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของนกัเดินทางไม่ว่าจะเป็นนกัธุรกิจหรือนกัท่องเท่ียว ทัง้ในเร่ืองของความคุ้มค่าและคณุภาพของท่ีพกั และด้วย

การขยายธุรกิจของโอ๊คส์อย่างตอ่เน่ือง โอ๊คส์จงึมีแผนการเตบิโตท่ีชดัเจนในปี 2558 ในส่วนของธุรกิจร้านอาหาร เดอะ คอฟฟ่ี คลบั

มีผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงอตัราการเตบิโตของยอดขายต่อร้านเดิม (Same-Store-Sales) การขยายสาขา และการ

เติบโตของกําไรสุทธิ นับตัง้แต่ท่ีบริษัทได้เข้าซือ้กิจการในปี 2551 ทัง้นี ้ธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมกาแฟเป็นธุรกิจท่ีมี

ความมั่นคงค่อนข้างมาก ทกุวนันี ้กาแฟถือเป็นเคร่ืองดื่มท่ีราคาไม่แพง ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตของผู้คนและเป็น

สิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวนั และด้วยการขยายสาขาของทกุแบรนด์ร้านอาหารอย่างต่อเน่ือง ธุรกิจในประเทศออสเตรเลียยังคงมี

แนวโน้มท่ีดีตอ่ไปในปี 2558 

• ประเทศสิงคโปร์ ซึง่คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7 ของรายได้ของบริษัทในปี 2557 มีแนวโน้มท่ีจะมีการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในปี 2558 

จากแนวโน้มท่ีดีขึน้ของการบริโภคภายในประเทศ อนัมีสาเหตมุาจากสภาพแวดล้อมการจ้างงานท่ีมัน่คง ราคานํา้มนัท่ีลดลง และ

การแข็งคา่ของสกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ ย่ิงไปกวา่นัน้ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในประเทศสิงคโปร์จะมีการเติบโตในอตัราร้อยละ 

3.6 ในปี 2558 ซึง่จะช่วยสนบัสนนุการเตบิโตของยอดขายตอ่ร้านเดมิของบริษัท จากสภาพแวดล้อมการบริโภคท่ีปรับตวัดีขึน้ 

การเตบิโตทัง้ขนาดและคุณภาพในอีกห้าปีข้างหน้า 

ในอีกห้าปีข้างหน้า บริษัทมัน่ใจท่ีจะสามารถบรรลเุป้าหมายในการเตบิโตของกําไรสทุธิเฉล่ียตอ่ปีในอตัราร้อยละ 15 – 20 และ

มีผลตอบแทนจากการลงทนุมากกวา่ร้อยละ 15 จากการขยายธุรกิจของแบรนด์ท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง การเพ่ิมมลูค่าของสินทรัพย์และ

พฒันาประสิทธิภาพในการทํากําไรให้สูงสุด และการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศผ่านการลงทนุและเข้าซือ้กิจการอ่ืนๆ ทัง้นี ้ด้วยการท่ี

บริษัทมีแบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง ฐานปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ ทีมผู้ บริหารท่ีมีประสบการณ์ และพนักงานท่ีมีความทุ่มเท บริษัทมั่นใจว่า จะ

สามารถบรรลเุป้าหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ ถือหุ้น   

สว่นท่ี 3 หน้า 171 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 
 

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 และบริษัทได้

แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การกระทําท่ีมชิอบ

ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัท ได้รับรองความถูกต้องแล้ว 

บริษัทได้มอบหมายให้ นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้และ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนี ้ไว้

ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้และ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กํากับไว้ 

บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ช่ือ   ตําแหนง่    ลายมือช่ือ 

1. นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค            กรรมการ      

 

2. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ       

1. นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ  Corporate Chief Financial Officer 

 

2. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้        Chief Commercial Officer 

 

 

 



   

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2557 

 
ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 1 กนัยายน 2521) 

- ประธานกรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร   

- อาย ุ65 ปี 

- เป็นบิดาของนายจอห์น สก๊อต 

ไฮเน็ค กรรมการบริษัท 

 

 

 

- ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัโยนก ลาํปาง 

- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

MINT: 

667,911,606 หุ้น 

MINT-W5: 

33,985,57 หน่วย 

คูส่มรส 

MINT: 

4,728 หุ้น 

MINT-W5: 

236 หน่วย 

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2540 - 2555 

2550 - 2553 

2531 - 2544 

2516 - 2523 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกํากับ

ดแูลกิจการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

-  กลุม่ บมจ.ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล  

- บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 

 

 

- บจก. แปซิฟิค ครอส อินเตอร์เนชัน่แนล  

-  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 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน  

- กรรมการสรรหาและกํากบัดแูล

กิจการ 

- อาย ุ68 ปี 

- ไมมี่- 

 

 

 

 

- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of 

Puget Sound ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) และหลกัสตูรประธานกรรมการ 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

MINT: 

83,627 หุ้น 

 

MINT-W5: 

4,181 หน่วย 

ปัจจบุนั 

 

 

 

2529- 2535 

 

- กรรมการผู้จดัการ 

- กรรมการ  

- กรรมการ 

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

- ผู้จดัการใหญ่ 

- คณะกรรมการ  

 

-  บจก.  แปซิฟิค สยาม สตราทีจิค คอนซลัติง้   

-  บมจ.  ฟินนัซา่ 

-  บจก. คลิปเปอร์ โฮลดิง้ส์ ลิมิเตท 

- บริษัท กู๊ดเยียร์ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารเชส แมนแฮตตนั (สาขากรุงเทพฯ)  

- หอการค้าอเมริกนัในประเทศไทย 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

 



ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

3. คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม 

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2551) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ  

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

- ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกํากบัดแูลกิจการ 

- อาย ุ69 ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลิ

เลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ ประเทศองักฤษ  

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ ประเทศองักฤษ  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) ปี 2543 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 

- ปัจจบุนั  

 

 

 

 

 

 

 

2542-2550 

2552-2554 

 

2550-2553 

 

2549-2553 

 

- กรรมการอิสระและกรรมการกิจกรรม

เพ่ือสงัคมและกรรมการสรรหา

คา่ตอบแทนและบรรษัทภบิาล 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- เหรัญญิก 

- กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

- ประธานกรรมการและประธาน

อนกุรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

- กรรมการและประธานกรรมการ  

 ตรวจสอบ 

 

 

- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

- บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกนัชีวิต 

- บมจ. สามคัคีประกนัภยั  

- บจก. สยามพารากอน ดิเวลลอปเม้นท์  

- บจก.สยามพิวรรธน์ 

- สภากาชาดไทย 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

- บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

 

- บมจ. ปตท.  

 

- ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

4. นายพาท ีสารสิน  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 2 เมษายน 2555) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ  

- อาย ุ52 ปี 

- ไมมี่  

 

 

 

 

- ปริญญาโท สาขาสื่อสารมวลชนด้าน

ภาพยนตร์และวีดีโอ อเมริกนั ยนิูเวอร์ซิตี ้ 

- วอชิงตนั ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัคลาร์ก  

แมสซาชเูซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

คูส่มรส 

MINT: 

3,000 หุ้น 

 

MINT-W5 

150 หน่วย 

ปัจจบุนั 

 

 

2535-2547 

2534-2535. 

2532-2534 

2530-2532 

2526-2528 

- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ 

- กรรมการ   

- กรรมการ   

- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

- ผู้จดัการใหญ่ 

- กรรมการฝ่ายบริหาร 

- ครีเอทีฟและฝ่ายผลิตรายการ 

- ผู้จดัการฝ่ายการวิจยัค้นคว้า 

- บมจ. สายการบินนกแอร์ 

- บจก.ดุง๋ เด้ง ได้  

- บจก. ป๊อบเป้ คอนซลัแทนต์ 

- 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 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

5. นายอานิล ธาดาน่ี  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 26 มิถนุายน 2541) 

- กรรมการ 

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

- กรรมการสรรหาและกํากบัดแูล

กิจการ 

- อาย ุ68 ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาการบริหาร University of 

California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ University of 

Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 

MINT: 

53,121,207 หุ้น 

 

MINT-W5: 

2,706,060 หน่วย 

ปัจจบุนั - ผู้ก่อตัง้และประธานกรรมการแล

กรรมการบริษัทในเครือ 

- ผู้ก่อตัง้และกรรมการ และกรรมการ

บริษัทในเครือ 

- กรรมการ  

- กรรมการ และสมาชิกของ 

คณะกรรมการการลงทนุ  

 

- สมาชิก 

- บจก.  ชิมโฟนี อินเวสเม้นท์ แมเนจเจอร์  

 

- บจก. ซิมโฟนี อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ส์ (บริษัทจด

ทะเบียนในประเทศองักฤษ) 

- บมจ.  โรงแรม ราชดําริ 

- SMU Enterprise Board, The Institute of 

Innovation and Entrepreneurship, Singapore 

Management University  

- International Institute for Strategic Studies 

 

6. นายธีรพงศ์ จันศิริ  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 26 สิงหาคม 2556) 

- กรรมการ  

- อาย ุ49 ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 10/2544 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

คูส่มรส 

MINT:  

13,000 หุ้น 

 

MINT-W5:  

650 หน่วย 

ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

บริษัทในเครือ 

- ที่ปรึกษา  

- กรรมการที่ปรึกษา  

- กรรมการอํานวยการ  

- กรรมการ  

- บมจ.ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัส์ 

 

- สถาบนัวิจยัเพ่ือตลาดทนุ 

- มลูนิธิสถาบนัอนาคตไทยศกึษา 

- สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

- สภาวิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 

7. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2540) 

- กรรมการ  

- อาย ุ65 ปี 

- ไมมี่ 

- General Management Program, Ashridge 

Management College ประเทศองักฤษ  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

 

MINT: 

8,138,274 หุ้น  

 

MINT-W5: 

406,538 หน่วย 

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 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

8. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชา

กาเรีย (แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 14 

พฤศจิกายน 2551) 

- กรรมการ  

- อาย ุ49 ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศองักฤษ  

- ปริญญาตรี สาขา Computer Systems 

Analysis & Design ประเทศศรีลงักา  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-  

MINT: 

3,291,731 หุ้น 

 

MINT-W5:  

162, 917 หน่วย  

 

ปัจจบุนั 

2544 - 2547 

2543 – 2544 

- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ     

- รองประธานฝ่ายเจ้าหน้าที่การเงิน  

- หวัหน้ากลุม่ผู้ตรวจสอบการเงิน 

- บริษัทในเครือ บมจ.ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล  

-  โรงแรม ออเร่ียนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือสําราญ 

- บมจ. อีซิ โซลชูัน่  

 

9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค (แตง่ตัง้

เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2556) 

- กรรมการ  

- อาย ุ43 ปี 

- บตุรนายวลิเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮ

เน็ค ประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   

 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ Washington State University, 

Pullman, WA, ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

Washington State University, Pullman, 

WA, ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

 

MINT: 

2,114,278 หุ้น 

 

MINT-W5: 

105,137 หน่วย 

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2552-2556 

2550-2552 

 

- กรรมการ กรรมการบริหาร และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง   

- กรรมการ 

- กรรมการและผู้บริหาร 

 

- รองประธาน  

- ผู้จดัการทัว่ไป  

 

- บมจ. เอสแอนด์พี ซินดีเคท 

 

- บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 

- บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

- บริษัท เอสแอลอาร์ที จํากดั 

10. นางสาวไตรทพิย์ ศิวะกฤษณ์กุล 

- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

สว่นกลาง (แตง่ตัง้ปี 2554) 

- อาย ุ47  ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต

บริหารธรุกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 9/2552  

- หลกัสตูร Successful Formulation and 

Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2552  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD)  

MINT:  

387,791 หุ้น 

 

MINT-W5: 

18,914 หน่วย 

2554 

2552-2554 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงิน 

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงาน

การเงิน  

 

- บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้  

- บมจ. ไออาร์พีซี  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

 



ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร TLCA Executive Development 

Program (EDP) รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย (TLCA)  

- หลกัสตูร Corporate Secretary 

Development Programสมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย (TLCA)  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 31/2548 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

 

11. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ 

- รองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์

(แตง่ตัง้ปี 2553) 

- อาย ุ43 ปี  

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขา Finance and International 

Business, University of Notre Dame, 

Indiana, ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- หลกัสตูร TLCA Executive Development 

Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556 ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย และสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที ่176/2556 สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

MINT:  

73,714 หุ้น 

 

MINT-W5: 

3,416 หน่วย 

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 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

12. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล 

- รองประธานฝ่ายการเงิน (แตง่ตัง้

ปี 2555) 

- อาย ุ50 ปี  

- ไมมี่ 

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยั

กรุงเทพ  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที ่179/2556 สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร TLCA Executive Development 

Program (EDP) รุ่นที่ 7/2554 ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย และสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

- หลกัสตูร Chief Financial Officer 

Certification Program รุ่นที่ 10/2552 สภา

วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 

MINT:  

241,457 หุ้น 

 

MINT-W5: 

11,724 หน่วย 

ปัจจบุนั 

 

2536  - 2541 

2533  - 2536 

2531 - 2533 

- กรรมการชมรมเลขานกุารบริษัทไทย  

- กรรมการและเหรัญญิก  

- ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน 

- หวัหน้าแผนกบญัชี 

- หวัหน้าสว่นบญัชี 

- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- มลูนิธิอนนัตรา เพ่ือช้างอาเซียน 

- บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 

- บจก. อีริคสนั ไทยเนทเวอร์ค 

- บมจ. สยามสตีลกรุ๊ป 

13. นายศุภสิทธ์ิ ชนะสงคราม  
- รองประธานฝ่ายบริหารกลยทุธ์

(แตง่ตัง้ปี 2557) 

- อาย ุ48 ปี  

- ไมมี่ 

 

 

- Diploma in International Law, University 

College London, University of London 

ประเทศองักฤษ  

- Diploma in Intellectual Property Queen 

Mary and Westfield College, University of 

London ประเทศองักฤษ  

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

MINT:  

105,539 หุ้น 

 

MINT-W5: 

5,095 หน่วย 

ปัจจบุนั 

2548-2551 

 

- กรรมการบริษัทในเครือ  

- รองประธานอาวโุสฝ่ายกฎหมาย 

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

- บจก. ฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

 



ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

14. นางสาวสรัญญา สุนทรส  

- เลขานกุารบริษัท (แตง่ตัง้ปี 

2554) 

- อาย ุ42 ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Loyola 

University Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- หลกัสตูร Company Secretary Program 

(CSP) รุ่นที่ 49/2556 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Fundamental Practice for 

Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที ่25/2555 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

 

MINT:  

15,291 หุ้น 

 

MINT-W5: 

712 หน่วย 

2550-2554 - Assistant Vice President, Investor 

Relations, Corporate Planning 

Office 

 

- บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)  

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

 



 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) x ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ // // //        

บริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากดั (มหาชน) ⁄        ⁄   ⁄      

บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากดั          ⁄   ⁄      

บริษัท อาร์เอ็นเอส โฮลดิง้ จํากดั              ⁄    ⁄ 
บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  จํากดั           ⁄   ⁄    ⁄ 
บริษัท รอยลั การ์เด้น พลาซา่ จํากดั          ⁄          

บริษัท สมยุ บีช เรสซิเด้นท์ จํากดั        ⁄ ⁄          

บริษัท สมยุ บีช คลบั โอนเนอร์ จํากดั          ⁄   ⁄      

บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากดั          ⁄   ⁄    ⁄ 
บริษัท โกโก้ รีครีเอชัน่ จํากดั          ⁄   ⁄    ⁄ 
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์ จํากดั ⁄        ⁄        ⁄ 
บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั            ⁄          

บริษัท สมยุ วิลเลจ จํากดั          ⁄          

บริษัท หวัหิน รีซอร์ท จํากดั          ⁄          

บริษัท หวัหิน วลิเลจ จํากดั          ⁄          

บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จํากดั          ⁄          

บริษัท สมยุ รีซอร์ท แอนด์ สปา จํากดั          ⁄          

บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั          ⁄          

บริษัท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จํากดั          ⁄   ⁄      

บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากดั              ⁄      

บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากดั          ⁄          

บริษัท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร์ จํากดั          ⁄   ⁄      

บริษัท ราชดําริ ลอดจ์จิง้ จํากดั          ⁄          

บริษัท ราชดําริ เรสซิเด็นซ์ จํากดั ⁄        ⁄          

บริษัท ซมูา่ กรุงเทพ จํากดั ⁄        ⁄          

บริษัท พนาราม จํากดั ⁄                   

บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากดั ⁄        ⁄     ⁄    

บริษัท แมริ่ม เทอเรซ รีซอร์ท จํากดั ⁄        ⁄          

บริษัท เอ็มเอชจี โฮลดิง้ จํากดั          ⁄          

บริษัท ไม้ขาว เวเคชัน่ วลิลา่ จํากดั          ⁄          

บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จํากดั ⁄        ⁄          

Arabian Spas (Dubai) LLC ⁄        ⁄        

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1 
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Hoi An River Park Company Limited          ⁄        

Sanya Anantara Real Estate Limited          ⁄        

Minor Hotel Management (Shanghai) Limited (Formerly known as 

Mspa Enterprise Management (Shanghai) Limited) 
  

     
  ⁄     

   

Mspa Ventures Limited ⁄        ⁄        

Oaks Hotel & Resort Limited        ⁄ ⁄   ⁄    

Eutopia Holdings Private Limited * ⁄        ⁄        

Harbour View Corporation* ⁄        ⁄        

Jada Resort and Spa (Private) Limited * ⁄        ⁄        

Kalutara Luxury Hotel (Private) Limited * ⁄        ⁄        

Tanzania Tourism and Hospitality Investments Limited*  ⁄        ⁄        

Zanzibar Tourism and Hospitality Investments Limited*  ⁄        ⁄        

O Plus E Holdings Private Limited ⁄        ⁄        

Rani Minor Holding Limited (Formerly known Indigo Bay Limited)*          ⁄        

The Sothea (K.V.) Pte. Ltd.*          ⁄        

PH Resorts (Private) Limited* ⁄        ⁄        

Per Aquum Management JLT* ⁄        ⁄        

Rani Minor Holding II Limited*          ⁄        

บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากดั ⁄               

บริษัท พลหูลวง จํากดั ⁄        ⁄      

บริษัท เลเชอ่ร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั ⁄               

บริษัท ศรีพฒัน์ การ์เด้น จํากดั ⁄               

บริษัท เอ็ม เอ ยอชท์ จํากดั ⁄        
 

     

บริษัท จี ไฟว์ เจ็ท จํากดั ⁄               

บริษัท ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ จํากัด            ⁄    

บริษัท เอ็มดีเจ็ท จํากดั ⁄               

บริษัท เอ็มเจ็ท จํากดั ⁄               

บริษัท เอ็มเจ็ท แมนเทนแน้นซ์ จํากดั ⁄               

บริษัท ภเูก็ต เวสเซล โฮลดิง้ จํากดั ⁄        ⁄      

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  ⁄      ⁄  ⁄ ⁄    

บริษัท สเวนเซน่ส์ (ไทย) จํากดั        ⁄         

บริษัท เอสแอลอาร์ที จํากดั        ⁄  ⁄      

บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากดั        ⁄         

บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั        ⁄  ⁄      

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 2 
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บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) จํากดั        ⁄         

บริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จํากดั        ⁄         

บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากดั        ⁄         

บริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส์ จํากดั        ⁄         

บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากดั        ⁄         

บริษัท พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) จํากดั           ⁄      

The Thai Cuisine Co., Ltd*           ⁄      

The Minor (Beijing) Restaurant Management Co. Ltd   ⁄      ⁄         

Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd  ⁄      ⁄         

Sizzler (China) Limited *        ⁄         

The Coffee Club Holdings Pty Ltd * ⁄      ⁄         

Liwa Minor Food & Beverages LLC.*        ⁄         

The Minor Food Group (India) Private Limited*        ⁄         

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ⁄        ⁄ ⁄    

บริษัท ไมเนอร์ คอนซลัแท็นส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากดั            ⁄    

บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จํากดั            ⁄    

บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จํากดั            ⁄    

บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั            ⁄    

บริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั            ⁄    

บริษัท เอสมิโด แฟชัน่ส์ จํากดั            ⁄    

 

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 (CIA) หมายเลข 88413 สถาบนัผู้ตรวจสอบภายในสากล สหรัฐอเมริกา 

• ผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับอนญุาตสากล (CISA)หมายเลข 1188419 สมาคมผู้ตรวจสอบ

และควบคมุระบบสารสนเทศ สหรัฐอเมริกา 

• วฒุบิตัรสากลด้านการประเมินการบริหารความเส่ียง  (CRMA) หมายเลข 10248 

• วฒุบิตัรสากลด้านการประเมินระบบการควบคมุภายในโดยธุรกิจ (CCSA) หมายเลข 6970 สถาบนัผู้

ตรวจสอบภายในสากล สหรัฐอเมริกา 

• ประกาศนียบตัรการจดัการด้านการเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• ประกาศนียบตัรด้านการบริหารความเส่ียงสําหรับผู้บริหาร  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ประสบการณ์ทํางาน • หวัหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายใน ภาคพืน้เอเชียแปซฟิิค  กลุ่มบริษัทรอยลัดทัช์ เชลล์ 

• ผู้จดัการตลาดสิทธิเคร่ืองหมายการค้าเชลล์ ภาคพืน้เอเชียแปซฟิิค กลุ่มบริษัทรอยลัดทัช์ เชลล์ 

• ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการลงทนุธุรกิจค้าปลีกผลิตภณัฑ์หล่อล่ืน ประเทศมาเลเซียและบรูไน บริษัท 

เชลล์มาเลเซีย เทรดดิง้ จํากดั 

• ผู้จดัการธุรกิจค้าปลีกบริการยานยนต์ บริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทยจํากดั 

• กรรมการชมรมบริหารความเส่ียง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 

การฝึกอบรม  • หลกัสตูรคณะกรรมการตรวจสอบขัน้สงู (AACP) รุ่นท่ี 14 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (RMP) รุ่นท่ี 2  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูรคณะกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุ่นท่ี 107  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูรการป้องกนัการทจุริตในองค์กรสําหรับผู้ปฏิบตังิาน  (ACPG) รุ่นท่ี 16 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูรการพฒันาผู้บริหาร (EDP) รุ่นท่ี 10 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• หลกัสตูรการตรวจสอบภายในขัน้สงู IMD Business School ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

• หลกัสตูรการตรวจสอบภายในธุรกิจ ศนูย์ฝึกอบรมกลุ่มบริษัทรอยลัดทัช์ เชลล์ ประเทศองักฤษ 

 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

 



เอกสารแนบ 4 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2557 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดย

มีประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนกลาง ผู้ อํานวยการกลุ่มบริษัทฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียง เป็นสมาชิกในฐานะ

เลขานกุารและผู้ประสานงาน 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ีในการสอบทานข้อมลูต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต พร้อมกนันี ้คณะกรรมการ

ตรวจสอบพยายามส่งเสริมและผลกัดนัให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้บริษัทมีการกํากับ

ดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนให้การแนะนําในเร่ืองการบริหารความเส่ียง ระบบควบคุมภายในท่ีดีต่อผู้บริหาร รวมทัง้ได้พูดคุยถึง

กิจกรรมอ่ืนๆ ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบักฎระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกบัฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท

เพ่ือทบทวนและประเมินผลเก่ียวกบันโยบายและหลกัการทางบญัชี แนวทางการปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องกับการบญัชีและการเงิน การ

ควบคมุภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ทบทวนและรับรองข้อมลูรายงานทางการเงิน

สําหรับทกุๆ สิน้ไตรมาสของปี รวมถงึทําการประเมินผลและนําเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าท่ีในการทําให้มั่นใจได้ว่าข้อบกพร่องด้านการควบคมุภายในต่างๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและ

ภายในเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้อนมุัตนิโยบายการทํารายการและการ

รายงานรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทในมีหน้าท่ีประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจและ

ข้อบกพร่องในการควบคมุภายในของบริษัทโดยตรวจสอบกระบวนการทางบญัชี การปฏิบตัิงาน และการปฏิบตัิตามกฏระเบียบ

ข้อบงัคบัทัง้ภายในและภายนอกของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างเป็นระบบ รายงานผลการตรวจสอบภายในได้ถูกนําเสนอแก่

ผู้บริหารของธุรกิจนัน้ๆ เพ่ือกําหนดแผนงานและการดําเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยได้มีการรายงานต่อผู้ บริหารระดบัสูงและ

คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างสม่ําเสมอ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทยงัทําหน้าท่ีเป็นผู้ อํานวยความสะดวกและเป็นผู้ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการ

ปรับปรุงการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียงและการปฏิบตัิตาม ของทัง้กลุ่มบริษัทผ่านทางกระบวนการการตรวจสอบ

ภายใน การติดตามผลภายหลงัจากการตรวจสอบภายใน และการประเมินการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง  ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในยงัทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาแก่ธุรกิจในเร่ืองการควบคมุภายในท่ีสําคญัและการบริหารความเส่ียงสําหรับการดําเนินโครงการ

ตา่งๆ ซึง่รวมทัง้การให้คําแนะนําในการป้องกนัการทจุริตให้กบัหน่วยงานในบริษัท และยงัทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกบัฝ่ายทรัพยากร

บุคคลเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการปฏิบตัิตามข้อกําหนดและหลักการประพฤติปฏิบตัิของบริษัทและยังช่วยส่งเสริมการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของกลุ่มบริษัทในภาพรวม 

 

การปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปีท่ีผ่านมา 

 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีต่างๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. อนมุตังิบการเงินรายไตรมาส สอบทานงบการเงินประจําปี ทําการประเมินและให้คําแนะนํากบัคณะกรรมการบริษัท 

2. ทบทวนผลการดําเนินงานในโครงการใหม่ๆ โดยให้ความสําคญักบับริษัทลกูในต่างประเทศ 

3. พิจารณาการปรับปรุงกฏบตัรการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกบัการขยายตวัของธุรกิจ และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตั ิ
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4. พิจารณาและอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในของทัง้กลุ่มบริษัทรวมทัง้พิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการ

แก้ไขปรับปรุง 

5. รับทราบความคืบหน้า ของแผนการบริหารความเส่ียงและกิจกรรมการดําเนินการลดความเส่ียงของแตล่ะกลุ่มธุรกิจ 

6. เพิ่มการกํากบัดแูลธุรกิจใหม่ทัง้ในและตา่งประเทศ โดยขยายขอบเขตและบทบาทของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลมุ  

ธุรกิจร้านอาหารท่ีประเทศมลัดีฟส์ กลุ่มธุรกิจอาหารในประเทศออสเตรเลียและสงิคโปร์ ธรุกิจโรงแรมร่วมทนุเอเลวาน่าใน

แอฟริกา และธุรกิจอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั 

7. ตดิตามและกํากบัดแูลการบริหารความเส่ียงของธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมทัง้ในและตา่งประเทศ 

8. พิจารณาโครงสร้างภาษีในปัจจบุนัทัง้ในและตา่งประเทศ รวมทัง้มีส่วนร่วมในการพิจารณาการวางแผนภาษีอากรของทัง้

กลุ่มบริษัท 

9. พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของการทําประกนัภยัตอ่ความเส่ียงของทรัพย์สินทัง้หมดของบริษัทในประเทศไทย

และตา่งประเทศ 

10. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ รับรองรายงานการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีประเด็นสําคญัจะมีการหารือ

กนัในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 

ทัง้นี ้จากการปฏิบัตหิน้าท่ีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้

 

1. รายงานทางการเงินในปี 2557 มีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกนัและรักษาเป็นอย่างดี การบนัทกึรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถกู

ใช้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

3. บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง 

4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

5. ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึง่ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ได้ปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเหมาะสม 

6. รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2557 มีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

7. ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมลูรายงานทาง

การเงินของกลุ่มบริษัทซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรวมทัง้พิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและ

การดําเนินการแก้ไขปรับปรุงของทัง้กลุ่มบริษัท 

 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม /  

จาํนวนครัง้ท่ีประชุม 

1. นายเคนเนธ ลี ไวท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 

2. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม กรรมการตรวจสอบ  4/4 

3. นายพาที สารสิน กรรมการตรวจสอบ 1 /4 

 

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แตง่ตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีขึน้อยู่กบัการ

อนมุตัขิองผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปีท่ีจะมีขึน้ในวนัท่ี 3 เมษายน 2558 
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รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน ประกอบด้ว ยกรรมการจํานวน 4 ทา่ น ทกุทา่ นไมไ่ ด้เ ป็น ผู้บ ริหารของบริษัทและประธานคณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกําหนดค ่าตอบแทนได้ ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้ รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึง่กําหนดไว้ ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

ในปี 2557 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุ 2 ครัง้ เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท และได้รายงานผลการประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัทด้วยทกุครัง้ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้

• ร่วมกบัคณะกรรมการบริษัทในการพฒันาแผนผู้สบืทอดตาํแหนง่สาํหรับผู้บริหารระดบัสงู ซึง่รวมถงึประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

• พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จากการประเมินผลงานในสว่นท่ีเก่ียวกบัเป้าหมายและ

วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด และทบทวนและอนมุตัิขัน้ตอนการประเมนิและโครงสร้างผลตอบแทนประจําปีของ

ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทตามการแนะนําเบือ้งต้นของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

• ทบทวนและพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีอยูใ่นรูปแบบของหุ้น  

• ทบทวนและประสานงานกบัผู้บริหารในการพิจารณาและวิเคราะห์คา่ตอบแทนของบริษัท และนําเสนอคําแนะนํา

ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนัน้ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือ

หุ้นเป็นสาํคญั 

  

นายเคนเนธ ล ีไวท์  

ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและกํากบั

ดแูลกิจการ ประกอบด้ว ยกรรมการจํานวน 3 ทา่ น ทกุทา่ นไมไ่ ด้เ ป็น ผู้บ ริหารของบริษัทและประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กํากบัดแูลกิจการ เป็ นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการมีหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบคุคลท่ีมคีณุสมบตัิเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ดแูลให้คณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยมีขนาดและองค์ประกอบรวมถงึคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม พิจารณาขัน้ตอนและวิธีการประเมินการทํางาน

ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปรับปรุงและดาํเนินการให้บริษัทปฏิบตัิตามแนวทางกํากบัดแูลกิจการท่ีดขีองบริษัท 

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการมกีารประชมุรวม 3 ครัง้ เพ่ือดาํเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กบับทบาทหน้าท่ีซึง่ได้ระบไุว้ ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ซึง่การดําเนินการท่ีสาํคญัสรุปได้ดงันี ้

• สรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  

• พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชดุยอ่ยและให้คาํแนะนําตอ่คณะกรรมการในการพิจารณาคดัเลอืกบคุคลท่ีมี

คณุวฒุิและประสบการณ์เพ่ือดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ย  

• พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจําปี และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

• พิจารณาให้ความเห็นชอบการจดัทําแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานและดแูลการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปีของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือชว่ยให้คณะกรรมการแตล่ะคณะใช้ในการพิจารณาทบทวนการ

ปฏิบตัิงานในท่ีผา่นมา 

• พิจารณาปรับปรุงแก้ไขแนวทางกํากบัดแูลกิจการท่ีด ีและทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการชดุยอ่ย ระเบียบปฏิบตัิของ

พนกังาน เพ่ือให้เป็นปัจจบุนั และสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิสากล ตลอดจนแนวปฏิบตัขิองหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

  ในการปฏิบตังิานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการนัน้ 

คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั และคาํนงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย โดยเช่ือมัน่วา่ การดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นสิง่สาํคญัท่ีจะช่วยสง่เสริมการ

ดําเนินงานของบริษัท ให้มีประสทิธิภาพและมีการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

 

คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 
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