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สว่นที่ 1 หน้า 1 

ส่วนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วสิยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหรือกลยทุธ์ในการดําเนินงานของบริษัท 

 เป็นผู้ นําในธุรกิจเพ่ือการพกัผ่อน ร้านอาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์ ด้วยการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีสร้างความพงึพอใจ 

100% ให้กบัลกูค้า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น และคูค้่า 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญั 

ปี 2558 เป็นอีกปีหนึง่ท่ีบริษัทสามารถแสดงให้เห็นถงึความแข็งแกร่งของผลประกอบการของบริษัท ทา่มกลางการชะลอ

ตวัทางเศรษฐกิจทัว่โลก ภาวะคา่เงินผนัผวน และเหตกุารณ์ไม่สงบสขุทางการเมืองในบางประเทศท่ีบริษัทดําเนินกิจการอยู่  ทัง้นี ้

ด้วยแผนกลยทุธ์การขยายธุรกิจและการกระจายธุรกิจของบริษัทในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ประกอบกบัการบริหารจดัการธุรกิจอย่างมี

วนิยัและเครือข่ายแบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง ส่งผลให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างตอ่เน่ืองและพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความท้าทายตา่งๆ ได้ 

จากการหาโอกาสท่ีดีในธุรกิจทัง้ในตลาดท่ีมีอยู่เดมิและตลาดใหม่ๆ เช่น บริษัทได้ประกาศเข้าซือ้กิจการกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทใน

เครือทโิวลี ในประเทศโปรตเุกสและบราซลิ รวมถงึแบรนด์ทโิวลีและฐานปฏิบตังิาน ซึง่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่ม    

แบรนด์ของบริษัท และขยายฐานธุรกิจไปยงัทวีปใหม่ๆ ได้แก่ทวีปยโุรปและอเมริกาใต้ นอกจากนี ้ในทวีปแอฟริกา บริษัทได้เข้าลงทนุ

ผ่านเอเลวาน่า ซึง่เป็นบริษัทย่อย ในการเข้าซือ้โรงแรมเพิ่มอีก 4 แหง่ ในประเทศเคนยา ธุรกิจทวัร์ซาฟารี และทรัพย์สินทางปัญญา 

จากเคลิ แอนด์ พีคอ็ก ซึง่เป็นบริษัททวัร์และรับบริหารจดัการท่ีพกัซาฟารีแคมป์แอนด์ลอดจ์ในประเทศเคนยา การลงทนุนีส้่งผลให้

โรงแรมภายใต้แบรนด์เอเลวาน่า คอลเลคชัน่ มีจํานวนเพิ่มขึน้อีก 6 แหง่ เป็นทัง้สิน้ 14 แหง่ และช่วยขยายเครือข่ายโรงแรมท่ีพกัแบบ

ซาฟารีให้ครบวงจรทัง้ในประเทศแทนซาเนียและเคนยา ในส่วนของธุรกิจรับจ้างบริหาร บริษัทมีการขยายเครือขา่ยและสร้างแบรนด์

ให้เป็นท่ีรู้จกัในภมูิภาคใหม่ๆ เช่น การเปิดโรงแรมอวานี เซเชลส์ บาบารอนส์ ในประเทศเซเชลส์ โรงแรมบานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา 

บาย อนนัตรา และซุค วาคิฟ โดฮา บายอวานี ในประเทศกาตาร์ สําหรับธุรกิจร้านอาหาร บริษัทเพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท        

ไมเนอร์ ดี เค แอล ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (Minor DKL) ซึง่ดําเนินธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียเป็นหลกั จากร้อยละ 50 เป็นร้อย

ละ 70 เป็นผลให้บริษัทรับรู้ผลการดําเนินงานของ Minor DKL ในงบการเงินรวมของบริษัท ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน ปี 2558 เป็นต้น

มา เช่นเดียวกนักบัในประเทศจีน บริษัทได้เพิ่มสดัส่วนการลงทนุในร้านอาหารริเวอร์ไซด์ จากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 69.2 นอกจากนี ้

บริษัทยงัได้ร่วมมือกบับริษัท เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) ในการจดัตัง้บริษัท ภทัรา ไฟน์ ไทย คซีูน ในสหราชอาณาจกัร 

ซึง่มีสิทธิในการดําเนินธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ภทัราและแบรนด์สดุาในสหราชอาณาจกัร เพ่ือวางรากฐานในการก้าวขึน้เป็นผู้ นํา

ธุรกิจร้านอาหารไทยระดบัสากลตอ่ไปในอนาคต 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการขยายธุรกิจ ทัง้ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจดัจําหน่ายและผลิตสินค้า โดยมีรายละเอียดท่ี

สําคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

ปี 2556 

กมุภาพนัธ์ - เข้าลงทนุในรีสอร์ทขนาด 96 ห้องในเมืองฮอยอนั และขนาด 63 ห้องในเมืองก๋วงนงั (Quy Nhon) ซึง่ทัง้สอง   รี

สอร์ทได้เปล่ียนช่ือเป็น อนนัตรา ฮอยอนั และ อวานี กวีเญิน การเข้าลงทนุนี ้ เป็นผลให้บริษัทมีโรงแรมทัง้ท่ี

ลงทนุเองและรับจ้างบริหารรวมทัง้สิน้ส่ีแหง่ ตัง้แตต่อนเหนือจนถงึชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศ

เวียดนาม 

- เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา สิบสองปันนา ซึง่มีจํานวนห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 103 ห้อง ตัง้อยู่ใน

มณฑลยนูนาน และเป็นโรงแรมภายใต้สญัญารับจ้างบริหารแหง่ท่ีสองในประเทศจีน 

มีนาคม ปิดให้บริการรอยลั การ์เด้น พลาซา่ กรุงเทพฯ เพ่ือปรับปรุง รวมถงึเพ่ือสร้างโรงแรมอวานีพร้อมศนูย์ประชุมใหม่ 
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พฤษภาคม เปิดตวัแบรนด์ ไทย เอ็กซ์เพรส ใหม่ในประเทศมาเลเซีย โดยการเปิดร้านท่ีลงทนุเองเป็นร้านแรก    

มิถนุายน เปิดให้บริการโรงแรม โอ๊คส์ ลิวา เอ็คเซคควิทีฟ สวีท ซึง่มีจํานวนห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 54 ห้อง ในเมือง

อาบดูาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายใต้สญัญารับจ้างบริหารโรงแรม 

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

มีโรงแรมภายใต้การบริหารสามแห่ง ประกอบด้วย โรงแรมในประเทศมลัดีฟส์ 2 แหง่ ได้แก่ โรงแรมฮวูาเฟน   ฟู

ชิ และ นิยามา และอีก 1 แหง่ ในเมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่ โรงแรมเดสเสร์ิท ปาล์ม 

- เปิดตวัอย่างเป็นทางการ อนนัตรา เวเคชัน่ คลบั ภเูก็ต ไม้ขาว  คลบั รีสอร์ทแหง่แรกท่ีสร้างขึน้เพ่ือเป็นต้นแบบ

ของโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา โดยอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั มีทัง้สิน้ 100 ยนิูต   

- เพิ่มสดัส่วนการลงทนุใน Tidal Swell เป็นร้อยละ 100 ผ่านโอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ี

บริษัทถือหุ้นทัง้หมด ทัง้นี ้ Tidal Swell เป็นบริษัทท่ีเป็นเจ้าของอาคารส่ีแหง่ และปัจจบุนัอยู่ภายใต้การ

บริหารงานของโอ๊คส์  

- เปิดตวัร้านอาหารเดอะ คอฟฟ่ี คลบั, ไทย เอ็กซ์เพรส และเบอร์เกอร์ คงิในทา่อากาศยานนานาชาตมิลัดีฟส์ 

หลงัจากท่ีประสบความความสําเร็จจากการเปิดตวัร้านสเวนเซน่ส์เม่ือปี  2555 

- เข้าเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัท Al Nasser Holdings ซึง่เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ประกอบธุรกิจหลาย

ประเภท เพ่ือขยายธรุกิจร้านอาหารในภมูิภาคตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือ โดยมีแผนท่ีจะเปิดร้าน เดอะ 

คอฟฟ่ี คลบั ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นแบรนด์แรก        

- เปิดให้บริการโรงแรมแซนด์ ริเวอร์ มาไซ มาร่า ภายใต้แบรนด์เอเลวาน่า คอลเลคชัน่ เป็นโรงแรมประเภท Bush 

Camp แหง่แรกในประเทศเคนยา มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 16 ห้อง                         

- เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ยามม์ ซึง่เป็นโรงแรมภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร

แหง่ท่ีส่ีในอาบดูาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 30 ห้อง    

- เปิดร้าน สวลิลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคลิส์ ท่ีศนูย์การค้าเค วลิเลจ                                     

สิงหาคม - จดัตัง้บริษัทร่วมทนุกบั Rani Investment LLC โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25 เพ่ือลงทนุในโรงแรม

ขนาด 44 วลิล่า ซึง่ตัง้อยู่บนเกาะบาซารูโต ห่างจากชายฝ่ังตะวนัออกของประเทศโมซมับกิประมาณ 30

กิโลเมตร โดยโรงแรมดงักล่าว ได้เปล่ียนช่ือเป็นอนนัตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์ แล้ว นอกจากนี ้บริษัทมีแผนท่ี

จะขยายการลงทนุในโรงแรมในทวีปแอฟริกาผ่านบริษัทร่วมทนุนีต้อ่ไปในอนาคต                 

- เพิ่มสดัส่วนการลงทนุเป็นร้อยละ 11 ในบริษัท BreadTalk ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของ

ประเทศสิงคโปร์ BreadTalk ประกอบธุรกิจเบเกอร่ี ร้านอาหาร และศนูย์อาหาร โดยมีเครือข่ายร้านอาหารกวา่ 

800 สาขาใน 15 ประเทศ เช่น สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง และประเทศอ่ืนๆ ในภมูิภาคตะวนัออกกลาง                        

กนัยายน - เข้าลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 80 ในโรงแรมอนนัตรา องักอร์ ซึง่เป็นโรงแรมท่ีมีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 39 

ห้อง ตัง้อยู่ในเมืองเสียมราฐ ประเทศกมัพชูา              

- เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา เวลิ ในประเทศมลัดีฟส์ หลงัจากท่ีปิดปรับปรุงตัง้แตเ่มษายน 2556     

- เปิดให้บริการ Oaks William Street ในเมืองเมลเบร์ิน ซึง่เป็นอาคารใหม่ มีจํานวนห้องภายใต้สญัญาการเข้า

บริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights) กว่า 200 ห้อง              



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 3 

ตลุาคม - ลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 ในบริษัท Peace Haven Resorts ซึง่เป็นบริษัทท่ีจะพฒันาโรงแรมภายใต้แบรนด์

อนนัตราในเมืองทานแกลล์ เมืองชายทะเลทางใต้ของประเทศศรีลงักา               

- เปิดให้บริการโรงแรมภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร อนนัตรา ดไูบ เดอะ ปาล์ม มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 

293 ห้อง ตัง้อยู่ฝ่ังตะวนัออกของหมู่เกาะปาล์ม จไูมราห์ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์สําคญัของดไูบ ประเทศสหรัฐ-

อาหรับเอมิเรตส์          

- เข้าบริหารโรงแรมในกรุงเทพฯ ขนาด 568 ห้อง โดยโรงแรมนี ้ ได้เปล่ียนช่ือเป็น อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ 

หลงัจากปรับปรุงโรงแรมเม่ือปลายปี 2557   

- ลงทนุใน Oaks Cypress Lakes Resort รีสอร์ท ซึง่ประกอบด้วยวลิล่าจํานวน 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 ้        นิ

ยามา เป็นโรงแรมท่ีมีห้องพกัพร้อมให้บริการจํานวน 86 ห้อง ตัง้อยู่บนเกาะดาล ูอะทอล ซึง่อยู่ทางตะวนัตก-

เฉียงใต้ของกรุงมาเล ่เมืองหลวงของประเทศมลัดีฟส์ ใช้เวลาเดนิทางโดยเคร่ืองบนิ Seaplane เพียง 40 นาที      

- เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา บอ่ผุด เกาะสมยุ หลงัจากท่ีปิดปรับปรุงเป็นเวลาเจ็ดเดือน โดยมีการออกแบบ

ปรับเปล่ียนทัง้ห้องพกัและส่วนท่ีเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ และเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกตา่งๆ 

- เปิดร้าน EDC ท่ีศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์ 

ธนัวาคม - เปิดตวัแบรนด์ใหม่ “Penang Street” ในเครือไทย เอก็ซ์เพรส ในประเทศสิงคโปร์          

- 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 ในเมืองแกลดสตนั ประเทศ

ออสเตรเลีย 

ปี 22557 

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 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
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- เปิดให้บริการ Oaks Pinnacle  ซึง่มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 39 ห้อง ในเมืองเมลเบร์ิน ภายใต้สญัญาการ

เข้าบริหารจดัการห้องชุด (Management Letting Rights) 

- ประสบความสําเร็จในการออกหุ้นกู้อาย ุ5 ปี มลูคา่รวม 4,500 ล้านบาท  

เมษายน - เพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจในประเทศโมซมับกิ ผ่านการร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 25 ในโรงแรมอนนัตรา 

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

พฤษภาคม - เปิดให้บริการ Oaks WRAP  ซึง่มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 120 ห้อง ในเมืองเมลเบร์ิน ภายใต้สญัญาการ

เข้าบริหารจดัการห้องชุด (Management Letting Rights) 

มิถนุายน - เปิดตวัร้านอาหารเดอะ คอฟฟ่ี คลบัแหง่แรกในประเทศมาเลเซีย 

- เข้าลงทนุร้อยละ 70 ในธุรกิจสเวนเซน่ส์ ในประเทศอินเดีย ซึง่เป็นผลให้เปล่ียนสถานะจากร้านแฟรนไชส์เป็น

ร้านท่ีบริษัทเข้าลงทนุเองในสดัส่วนร้อยละ 70 ในขณะท่ีบริษัท Devyani International ซึง่เดมิเป็นผู้ ได้รับ

สิทธิแฟรนไชส์ร้านสเวนเซ่นส์ ยงัคงถือหุ้นส่วนท่ีเหลือร้อยละ 30 

- เข้าลงทนุเพิ่มในบริษัท Serendib Hotels PLC ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศ   ศรี

ลงักา จากสดัส่วนร้อยละ 19.8 เป็นร้อยละ 22.7 ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงประเภทเงนิลงทนุในงบแสดง

ฐานะการเงินจาก “เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย” เป็น “เงินลงทนุในบริษัทร่วม”  

กรกฎาคม - เปิดตวัแบรนด์ร้านอาหารใหม่ “SIFU Hong Kong Master Ribs” และ “Basil by Thai Express” ภายใต้    ไม

เนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป สงิค์โปร์ 

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

- เข้าลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 49 ในโครงการโรงแรมและธรุกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจโรงแรม ซึง่ประกอบด้วย

โรงแรม เดอะ เรดสินับล ูโครงการอาคารท่ีพกัอาศยัและอาคารสํานกังานในกรุงมาปโูต เมืองหลวงของประเทศ

โมซมับกิ 

- เพิ่มห้องพกัจํานวน 13 หลงัท่ีภเูก็ต เพ่ือรองรับสมาชิกภายใต้โครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั  

สิงหาคม - เข้าร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 กบั BreadTalk Group สิงคโปร์ 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 
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พฤศจิกายน - จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ MINT-W5 ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิ 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 

2558 

มกราคม - เปิดให้บริการโรงแรม บานาน่า ไอส์แลนด์ รีสอร์ท โดฮา บาย อนนัตรา เป็นโรงแรมภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร

แหง่แรกในประเทศกาตาร์ มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 141 ห้อง และเป็นโรงแรมท่ีสร้างเหนือนํา้แหง่แรก

และแหง่เดียวในประเทศ 

- เข้าลงทนุใน ทโิวลี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ประกอบด้วยโรงแรมสองแหง่ พร้อมฐานปฏิบตังิานและแบรนด์ ทิโวลี 

โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (Tivoli Hotels & Resorts) ในประเทศบราซลิ และโรงแรมส่ีแหง่ในประเทศโปรตเุกส มี

ห้องพกัเพ่ือให้บริการทัง้หมดจํานวน 1,685 ห้อง 

กมุภาพนัธ์ - เปิดให้บริการ อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 124 ห้อง ภายใต้

สญัญารับจ้างบริหาร 

มีนาคม - เปิดตวัโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ ซึง่เป็นโรงแรมอนนัตราต้นแบบในประเทศไทย มีห้องพกัเพ่ือให้บริการ

จํานวน 354 ห้อง 

- เปิดร้านต้นแบบบานาน่า รีพบับลิคท่ีศนูย์การค้าเอ็มควอเทียร์ 

เมษายน - เข้าร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 กบับริษัท เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) ภายใต้ช่ือ “บริษัท ภทัรา 

ไฟน์ ไทย คซีูน” เพ่ือพฒันาธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ภทัราและสดุาในประเทศองักฤษ 

- เปิดให้บริการโอ๊คส์ คาร์ไลล์ ในเมืองแมคเคย์ รัฐควีนส์แลนด์ ซึง่มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 52 ห้อง ภายใต้

สญัญาการเข้าบริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights) 

- เข้าลงทนุใน เคลิ แอนด์ พีคอ็ก รวม 6 แคมป์ (4 แคมป์ท่ีเป็นเจ้าของเองและ 2 แคมป์ภายใต้การบริหาร) มี

ห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวนรวม 68 ห้อง ในประเทศเคนยา ผ่านเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ 

- เพิ่มสดัสว่นการลงทนุในร้านอาหารริเวอร์ไซด์ ในประเทศจีน จากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 69.2 

พฤษภาคม - ออกหุ้นกู้  2 ชดุ ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดท่ี 1 จํานวน 4,000 ล้านบาท อาย ุ5 ปี และหุ้นกู้ชดุท่ี 2 จํานวน 4,000 ล้าน

บาท อาย ุ10 ปี 

กรกฏาคม - เข้าลงทนุใน โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วนิ ซึง่มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 301 ห้อง เป็นโรงแรมแหง่แรกของโอ๊คส์ใน

รัฐนอร์เทร์ินเทร์ริทอรีของประเทศออสเตรเลีย 

- เปิดตวั เดอะเรสซเิดนซ์ บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต ซึง่เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระดบัหรู 

- เปิดร้านสวลิลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคลิส์ ท่ีศนูย์การค้าเมกาบางนา ซึง่เป็นการเร่ิมขยายสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ไปสู่

รูปแบบของร้านค้าในศนูย์การค้ามากย่ิงขึน้ 

กนัยายน - ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มดชันีความยัง่ยืน Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ในหมวด

อตุสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท และเรือสําราญ เป็นปีท่ีสองตดิตอ่กนั 
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ตลุาคม - เข้าลงทนุในโรงแรมทโิวลี โอเรียนเต้ ซึง่มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 279 ห้อง และเป็นโรงแรมแหง่ท่ี 5 ใน

ประเทศโปรตเุกส 

- เข้าบริหารโรงแรมซุค วาคิฟ บทีูค โฮเทล จํานวน 9 แหง่ มีห้องพกัเพ่ือให้บริการรวมจํานวน 183 ห้องในประเทศ

กาตาร์ ซึง่ได้เปล่ียนช่ือเป็นซุค วาคิฟ โฮเทล โดฮา บาย อวานี 

- เพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไมเนอร์ ดี เค แอล ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั ในประเทศออสเตรเลีย จากร้อยละ 50 เป็น

ร้อยละ 70 

พฤศจิกายน - เปิดให้บริการ เดอะ มลิตนั บริสเบน ในรัฐควีนส์แลนด์ ซึง่มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 73 ห้อง ภายใต้สญัญา

การเข้าบริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights) 

ธนัวาคม - เปิดให้บริการอนนัตรา พีซ เฮเว่น ทานแกลล์ รีสอร์ท มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 152 ห้อง ภายใต้การเข้า

ร่วมทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 ในประเทศศรีลงักา 

- เปิดให้บริการ ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า อย่างไม่เป็นทางการ 

- เปิดให้บริการร้านอาหาร 13 ร้าน ท่ีสนามบนิดอนเมือง ณ อาคารผู้ โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ภายใต้

ความร่วมมือกบับริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ (ประเทศไทย) 

- ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจศนูย์บริหารเงินจากกระทรวงการคลงั (Treasury Center) 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

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

ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้าแฟชัน่ บริษัทเป็นผู้ นําในธุรกิจร้านอาหาร ซึง่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึง่ใน

เอเชีย โดยมีร้านอาหารกวา่ 1,800 สาขา ใน 19 ประเทศ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เดอะ พิซซา่ คอมปะนี, สเวนเซน่ส์, ซซิซ์เลอร์, 

แดร่ีควีน, เบอร์เกอร์ คงิ, ไทย เอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟ่ี คลบั, ริบส์ แอนด์ รัมส์, เบร็ดทอล์ค (ประเทศไทย) และริเวอร์ไซด์ (ประเทศ

จีน) อีกทัง้ยงัเป็นผู้ นําในการดําเนินธุรกิจโรงแรมทัง้ในรูปแบบเป็นเจ้าของเอง บริหารจดัการ และร่วมลงทนุ โดยมีโรงแรมและเซอร์วสิ 

สวีท ทัง้สิน้ 138โรงแรม ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส์, เปอร์ อควมั, ทโิวลี, เอเลวาน่า, โฟร์ซีซัน่ส์, เซน็ต์ รีจิส, แม

ริออท, เรดสินั บล ู และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ใน 22 ประเทศ ในเอเชียแปซฟิิก ตะวนัออกกลาง แอฟริกา 

คาบสมทุรอินเดีย ยโุรปและอเมริกาใต้ อีกทัง้บริษัทประกอบธรุกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม (Mixed-Use Business) ซึง่

ประกอบด้วยธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่รวมถงึโครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย และโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลาอนนัตรา 

เวเคชัน่ คลบั ธุรกิจให้เช่าศนูย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจบนัเทงิ นอกจากนี ้บริษัทยงัเป็นผู้ นําด้านการจดัจําหน่ายสินค้า

แฟชัน่จากต่างประเทศ ทัง้เสือ้ผ้าแฟชัน่และเคร่ืองสําอาง โดยเคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทเป็นผู้จดัจําหน่ายในปัจจบุนั ได้แก่ แก๊ป, 

เอสปรี, บอสสิน่ี, บานาน่า รีพบับลิค, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เพโดร, เรดเอิร์ธ, สวลิลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคลิส์ และอีทีแอล เลร์ินน่ิง รวมถงึมาย 

เซล ซึง่เป็นการขายตรงผ่านเวบ็ไซต์ และบริษัทมีธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า ซึง่ผลิตสินค้าอปุโภคบริโภคตามสญัญาวา่จ้างผลิต โดยมี

โรงงานเป็นของตวัเอง 
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แผนภาพแสดงการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษัท มีดงันี ้
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บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลกั ได้แก่ รายได้จากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจดัจําหน่ายและผลิตสินค้า และรายได้อ่ืนๆ ดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มธุรกิจ ดาํเนินการโดย 
2556 2557 2558 

รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ 

ธุรกิจโรงแรมและ

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

กับธุรกิจโรงแรม 1 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ในกลุ่มธุรกิจโรงแรม

และอ่ืนๆ 

16,766.61 46.05 17,752.30 45.56 21,557.72  45.97 

ธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 2 

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ในกลุ่มธุรกิจอาหาร 

14,309.27 39.30 15,874.21 40.74 17,453.94  37.22 

ธุรกิจจัดจาํหน่าย

และผลิตสินค้า 

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ในกลุ่มธุรกิจจดั

จําหน่ายและรับจ้างผลิต 

3,592.86 9.87 3,601.44 9.24 3,420.56  7.29 

รายได้อ่ืน3   1,737.61 4.77 1,736.12 4.46  4,463.30  9.52 

รวมรายได้  36,406.34 100.00 38,964.07 100.00 46,895.52  100.00 

หมายเหต ุ  1.  รายได้จากธุรกิจโรงแรม รวมรายได้จากการบริหารจดัการ รายได้จากธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย์ การให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

และธุรกิจบนัเทิง ดงันี ้

กลุ่มธุรกิจ  

2556 2557 2558 

รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ 

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง 12,878.26 35.37 14,447.55  37.08  17,355.46       37.01  

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 3,319.88 9.12 2,750.49    7.06  3,687.35  7.86  

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 407.59 1.12 407.72    1.05  380.02  0.81  

ธุรกิจบันเทงิ  160.88 0.44 146.54    0.38  134.89  0.29  

รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม 16,766.61 46.05 17,752.30  45.56  21,557.72  45.97  

  

 2. รายได้จากธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มรวมรายได้จากการให้สทิธิแฟรนไชส์ 

 3. รายได้อ่ืน ประกอบด้วยเงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน และดอกเบีย้รับ 

  

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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2.1 ธุรกิจโรงแรมและธุรกจิท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจโรงแรม 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ธุรกิจโรงแรม) 

จากการขยายการลงทนุอย่างตอ่เน่ืองของบริษัท ปัจจบุนับริษัทมีจํานวนห้องพกัของโรงแรมทัง้สิน้ 17,714 ห้อง โดย 

โรงแรมท่ีบริษัทลงทนุเอง ได้แก่ 

1. อนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 

2. อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ  

3. อนนัตรา หวัหนิ  

4. อนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา แคมป์ ช้าง  

5. อนนัตรา บอ่ผดุ เกาะสมยุ  

6. อนนัตรา ไม้ขาว ภเูก็ต วลิล่าส์ 

7. อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต  

8. อนนัตรา คฮิาวาห์ มลัดีฟส์ วลิล่าส์ 

9. อนนัตรา ฮอยอนั  

10. อนนัตรา องักอร์ 

11. อวานี คาลทูารา 

12. อวานี กวีเญิน  

13. อวานี กาโบโรเน 

14. อวานี วนิด์ฮกุ  

15. โอ๊คส์ แกรนด์ แกลดสโตน 

16. โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วนิ 

17. เดอะ เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพฯ 

18. โฟร์ซีซัน่ส์ รีสอร์ท เชียงใหม่ 

19. โฟร์ซีซัน่ส์ เตน็ท์ แคมป์ สามเหล่ียมทองคํา 

20. โฟร์ซีซัน่ส์ เกาะสมยุ 

21. เจ ดบับลิว แมริออท ภเูก็ต  

22. พทัยา แมริออท 

23. ทโิวลี เซาเปาล-ูโมฟาร์เรจ์   

24. ทโิวลี อีโครีสอร์ท ไปรอา ด ูฟอร์เต้ 

25. ทโิวลี ลิสบวั  

26. ทโิวลี มารีนา วลิามวัรา  

27. ทโิวลี มารีนา ปอร์ตเิมา 

28. ทโิวลี คาร์โวเอโร 

29. ทโิวลี ออเรียนเต้ 

โรงแรมท่ีบริษัท ลงทนุผ่านการร่วมทนุ ได้แก่  

30. อนนัตรา เวลิ มลัดีฟส์ 

31. อนนัตรา ดห์ิก ูมลัดีฟส์   

32. อนนัตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์ 
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33. อนนัตรา เมด์จมุเบ ไอส์แลนด์  

34. อนนัตรา มาเตโม ไอส์แลนด์ 

35. อนนัตรา พีซ เฮเวน่ ทานแกลล์ 

36. นาลาด ูมลัดีฟส์ 

37. รอยลั ลิฟวิง่สโตน  

38. อวานี เพมบา บีช  

39. อวานี ไฮฟง ฮาร์เบอร์ วิว 

40. อวานี วคิตอเรีย ฟอลส์ 

41. อวานี เลโซโท  

42. อวานี มาเซรู 

43. เปอร์ อควมั นิยามา 

44. เดอะ เรดสินั บล ู

45. กลุ่มโรงแรมเซเรนดบิ ศรีลงักา จํานวน 3 แหง่ ซึง่รวมถงึโรงแรม อวานี เบนโททา 

46. กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริกา จํานวน 7 แหง่ 

47. กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ก จํานวน 5 แหง่ 

โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร ได้แก่   

48. อนนัตรา สิเกา 

49. อนนัตรา บ้านราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

50. อนนัตรา ลาวาณา เกาะสมยุ 

51. อนนัตรา สาทร กรุงเทพฯ 

52. อนนัตรา รัสนนัดา เกาะพงนั 

53. อนนัตรา เชียงใหม่ 

54. อนนัตรา มยุเน่  

55. อนนัตรา เซมินยคั บาหลี  

56. อนนัตรา อลูวูาต ูบาหลี  

57. อนนัตรา ซานย่า  

58. อนนัตรา สิบสองปันนา 

59. อนนัตรา เอ๋อเหมย 

60. อนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ซาเฮล 

61. อนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ยามม์ 

62. อนนัตรา เดอะ ปาล์ม ดไูบ  

63. เดสเสิร์ท ไอแลนด์ บาย อนนัตรา 

64. คสัร์ อลั ซาราป เดสเสิร์ท บาย อนนัตรา  

65. อีสเทริน์ แมนโกรฟส์ บาย อนนัตรา 

66. บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย อนนัตรา 

67. เปอร์ อควมั เดสเสิร์ท ปาล์ม  

68. เปอร์ อควมัฮวูาเฟน ฟชิู  

69. เอสเก้อ ซาล ูแซนซบิาร์  

70. อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ 
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71. อวานี เซปัง โกลด์โคส  

72. อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์  

73. ซุค วาคฟิ โดฮา บาย อวานี 

74. โอ๊คส์ กรุงเทพฯ สาทร 

75. โอ๊คส์ ลิวา เอ็คเซค็คทีูฟ สวีท 

76. เลวา ซาฟารี แคมป์ 

77. คทีิช แคมป์ มาเซล ฟอเรสท์  

ธุรกิจบริหารเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ 

78)  กลุ่มโรงแรมในเครือ โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และดไูบ 

โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนนัตรา วาเคชัน่คลบั 

 

โรงแรมท่ีอยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัท 

1) อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็น

บริษัทมีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 407 ห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและ

ลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

The Riverside Terrace 250 Ballroom A 200 

The Market 130 Ballroom B 60 

Brio 140 Ballroom C 60 

Trader Vic’s 126 Ballroom D 60 

Benihana 132 Charoennakorn 100 

Loy Nam 50 Thonburi 50 

Elephant  60 Jasmine 40 

Numero 70 Poppy 10 

Manohra 150 Bamboo 10 

  Lotus 12 

  Garden 220 

  Chao Phraya Ballroom 600 

2) อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ (เดมิช่ือ โฟร์ ซีซ่ันส์ กรุงเทพฯ) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่ม

นกัธุรกิจ และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 354 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้

บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 12 

 

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา 

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Madison 99 Ballroom 1,000 

Biscotti 100 Monthatip 1 – 4 700 

Health Club 17 Pimarnman 228 

Lobby Lounge 104 Amorn Room 40 

Shintaro 64 Ratana Room 40 

The Spice Market 72 Kosin Room 40 

Terrace 88 Ratanakosin Room 100 

Aqua 59 Boardroom 14 

Mocha & Muffins 29 Napa Room 50 

  Dara Room 50 

  Chandra 50 

  Suriyanchandra 140 

  Busaba 60 

  Mullika 16 

หมายเหต:ุ โรงแรม โฟร์ ซีซัน่ส์ กรุงเทพฯ ได้เปล่ียนช่ือเป็น อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2558) 

3) อนันตรา หัวหนิ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการ

ให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 187 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั

และลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั

สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Issara Café 140 Ruen Thon 60 

Baan Thalia 60 Ruen Thai  40 

Sala Siam 40 Ruen Anantara 140 

Rim Nam 40 Ruen Nok                                              100 

Loy Nam 50   

Saithong 70   

Lagoon 20   

4) อนันตรา สามเหล่ียมทองคํา แคมป์ ช้าง มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็น

บริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 77 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและ

ลกูค้าทัว่ไปดงันี ้
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ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั

สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Sala Mae Nam Thai 120 Rim Khong 64 

Baan Dahlia Italian 30 Mae Khong 144 

Elephant Bar & Opium 20   

5) อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะ

การให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 106 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและ

ลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั

สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

High Tide 84 Koh Samui Ballroom 200 

Eclispe Bar 38 Koh Samui Room 100 

Full Moon 54 Koh Phangan Room 100 

Ocean’s Edge 60 Koh Tao Boardroom 25 

  6)  อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วลิล่าส์ 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 50 

The Tree House 28 Andaman West 50 

The Tasting Room 18 Sarasin Boardroom 12 

Sea Fire Salt 72   

7) อนันตรา ลายัน ภูเก็ต (เดมิช่ือ “บญุฑริกา วลิล่า แอนด์ สวีท”) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 77 ห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Sala Layan, Dee 

Plee และ Breeze 

8) อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 79 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 14 

 

โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

รวมจํานวน (ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั

สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Manzaru Restaurant 34 Sendaa 16 
Manzaaru Pool Bar 40 Mariyadou 12 
Plates Restaurant 116 Salla' 12 
Sea Restaurant 18 Bodhu Ashi 12 
Salt Restaurant 46   
Fire Restaurant 12   
Sky Bar  56   

การใหบ้ริการดา้นอื่นๆ ได้แก่ 

- บริการอปุกรณ์กีฬาทางนํา้ 

- ศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพและสามารถให้บริการสปาในห้องพกัได้  

-  ร้านค้าย่อย ขายสินค้าและของท่ีระลกึตา่งๆ เช่น เคร่ืองประดบั ร้านขายเสือ้ผ้า 

-  ชัน้เรียนทําอาหาร 

9) อนันตรา ฮอยอัน มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 94 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 4 ห้องอาหาร ได้แก่ Lantern, Reverside 

Café, Heritage Bar และ Reflection 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมยงัให้บริการสปา และ ห้องประชมุรองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 200 คน 

10) อนันตรา อังกอร์ มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 39 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 2 ห้องอาหาร ได้แก่ The Sothea และ The Gallery 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมยงัให้บริการสปา และ ห้องประชมุรองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 122 คน 

11) อวานี คาลูทารา (เดมิช่ือ คานิ ลังกา รีสอร์ท แอนด์ สปา)  

คานิ ลงักา บริหารงานโดย บริษัท เซเรนดบิโฮเทล็ มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศศรีลงักา ซึง่บริษัทได้เข้าลงทนุในสดัส่วน

ร้อยละ 80 ตัง้แตปี่ 2553 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 105 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้
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ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Karadiya 

Miridiya 

24 

60 

Cinnamon Conference room 

 

130 

 

Saffron 38   

Palm 150   

12) อวานี กวีเญิน มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 63 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Dine, Sip และ Lounge  

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ รองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 60 คน และบริการสปา 

13) อวานี กาโบโรเน 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 slot machienes 150 เคร่ือง คาสิโน 10 โต๊ะ  

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป 

14) อวานี วินด์ฮุก มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 173 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 4 ห้องอาหาร ได้แก่ Dunes Restaurant, Oasis 

Bar Lounge และ Casino Bar 

การให้บริการคาสิโน 

โรงแรมให้บริการคาสิโน โดยมี slot machienes 137 เคร่ือง คาสิโน 10 โต๊ะ  

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป 

15) โอ๊คส์ แกรนด์ แกลดสโตน (ในกลุ่มโอ๊คส์) มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัธุรกิจ และนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 144 ห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

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

 โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง  

16) โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน (ในกลุ่มโอ๊คส์) มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัธุรกิจ และนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 301 ห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป 1 ห้องอาหารได้แก่ Seoul Food 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

 โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง  

17) เดอะ เซน็ต์ รีจสิ กรุงเทพฯ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็น

บริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 224 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Zuma 221 

Jojo 119 

Viu 86 

The St. Regis Bar 

Decanter 

100 

64 

18) โฟร์ซีซ่ันส์ เชียงใหม่ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มี

ลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกั 64 ห้อง และพลูวลิล่า  12 หลงั   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

 โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั

และลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

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   

19) โฟร์ซีซ่ันส์ เตน็ท์แคมป์ สามเหล่ียมทองคํา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะ

การให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 15 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  
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โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Nong Yao 36 

Burma Bar 20 

Wine Cellar 6 

20) โฟร์ซีซ่ันส์ เกาะสมุย มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 60 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Lan Tania 102 

Pla Pla 102 

Wine Cellar 8 

21) เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 265 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั

และลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั

สมัมนา ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Marriott Café 180 Mai Khao Ballroom 600 

Cucina 82 Salon A or B or D or E 85 

Andaman Grill 90 Salon C 240 

Kabuki  77 Layan 1, 2 or Rawai 1, 2 60 

Siam Deli 92 Kamala Boardroom 10 

Ginja Taste 130   

Sala Sawasdee Lobby Bar 89   

Rim Nam Pool Bar 236   

Out of the Blue Drink 110   

Out of the Blue Splash 100   

North Pool 96   

Zest 73   

Delight 39   

Aqua 67   

22) พัทยา แมริออท มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการ

ให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 298 ห้อง   
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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 

23) ทโิวลี เซาเปาลู-โมฟาร์เรจ์ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะ

การให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 220 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคาร คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Arola Vintetres Restaurant 90 Jardins 600  
Tivoli Bistrô 120 Itaim 180 
Narã Bar 60 Liberdade 200 
  Ipiranga 50 
  Pinheiros 40 
  Paraíso 8 
  Foyer Jardins 300 

24) ทโิวลี อีโครีสอร์ท ไปรอา ดู ฟอร์เต้ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท 

มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 287 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคาร คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Goa Restaurant 550 Garcia d'Álvia 200 
Tabaréu Restaurant 140 A Casa da Torre 400 
À Sombra do Coqueiral 
Restaurant 

130   

Dendê Bar 242   
Ice Bar 60   
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25) ทโิวลี ลิสบัว มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 306 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคาร คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Brasserie Flo 120 Tivoli 250 
Terraço Restaurant 110 Sintra 100 
Sky Bar 80 Pardal Monteiro 90 
Tivoli Caffè 100 Parque Mayer 60 
Pool Bar 57 Boardroom 14 
  Break‐out room 15 

48 
40 
80 

150 

João Hogan 

Júlio Magalhães 

Milly Possoz 

Beatriz Costa 
  Lounge Beatriz Costa 100 
  Sucena 400 
  Castello Lopes 350 
  Avenida 40 
  Norte Júnior 70 
  Barata Salgueiro 150 

26) ทโิวลี มารีนา วลิามัวรา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการ

ให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 383 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคาร คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Pepper's Steakhouse  70 Fénix   1,300 
Chili Restaurant 600 Aquarius 180 
Menta Restaurant 300 Taurus 70 
Purobeach ‐ lakeside 1,500 Delfim 80 
Purobeach ‐ beach 36 Hidra 90 
Canela Bar & Side Bar 
Terrace 
Chocolate Bar 
Açucar Bar 

260 
Lince 90 

90 
80 
80 

380 

Lira 

 Pégaso A 

 Pégaso B 

 Neptuno 
  Medusa 50 
  Vega 170 
  Gemini 480 
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27) ทโิวลี มารีนา ปอร์ตเิมา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 196 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคาร คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Deck Restaurant & Bar 180 Tirreno   100 
Acqua Lounge Restaurant 
& Bar 

115   

Snack Bar Ithaka 20   
Loft Bar 45   

28) ทโิวลี คาร์โวเอโร มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 293 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคาร คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Varanda Restaurant 200 Vila da Lagoa   150 
Páteo Restaurant 250 Porches 120 
Palmeira Coffee Shop 170 Algar Seco 120 
Grotto Bar 130 Alfanzina 120 
Gaivota Bar  Centeanes 100 
 

 
Almansor 1,100 

450 
90 

Carvoeiro 

 Bogart´s 

29) ทโิวลี ออเรียนเต้ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการ

ให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 279 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคาร คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Hippopotamus Grill Restaurant 170 Alcântara 40 

Tivoli Caffè Oriente 80 Alfama 50 
  Chiado 50 
  Castelo 40 
  Campolide 50 
 

 
Olivais 50 

550 
16 
16 

Lisboa Antiga 
 Graça 
 Madredeus 
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ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

 Madragoa 12 
  Marvila 30 
  Lapa 36 
  VIII Colina 200 

Oriente 300 

 

 โรงแรมท่ีบริษัทลงทุนผ่านการร่วมทุน  

30) อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์ (เดิมช่ือ โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส์) (เป็นบริษัทร่วมทนุกบัชาวมลัดีฟส์ โดยบริษัทลงทนุใน

สดัส่วนร้อยละ 50) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 67 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

 โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Baan Huraa 

73 Degree 

60 

110 

Dhoni Bar 64 

Gecko 50 

การใหบ้ริการดา้นอื่นๆ ได้แก่ 

-  ตกปลา นัง่เรือชมปลาโลมา Scuba Diving, Snorkeling 

-  สนามเทนนิส สควอช แบดมินตนั และวอลเล่ย์บอล 

- บริการอปุกรณ์กีฬาทางนํา้ 

- ศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพและสามารถให้บริการสปาในห้องพกัได้  

-  ร้านค้าย่อย ขายสินค้าและของท่ีระลกึตา่งๆ เช่น เคร่ืองประดบั ร้านขายเสือ้ผ้า 

- จดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท์ เป็นต้น 

- ทอ่งเท่ียวและชอปปิง้ในเมืองหลวงท่ีเกาะ Male  

-  มีเรือไว้คอยบริการลกูค้าท่ีมีความประสงค์จะไปทานอาหารท่ีห้องอาหารไทยหรือห้องอาหารระหว่างเกาะ เช่น แขกท่ีพกัอยู่ท่ี

โรงแรมอนนัตรา เวลิ มลัดีฟส์ ต้องการไปทานอาหารท่ีห้องอาหารท่ีโรงแรม อนนัตรา ดกิ ูมลัดีฟส์ 

31) อนันตรา ดห์ิกู มัลดีฟส์ (เป็นบริษัทร่วมทนุกบัชาวมลัดีฟส์ โดยบริษัทลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50) มุ่งเน้นให้บริการแก่

ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 110 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Fushi  café 150 

Aqua Bar 90 

Terrazzo 40 

Fuddan  Grill 80 
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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 แขกท่ีพกัอยู่ท่ี

โรงแรมอนนัตรา ดกิ ูมลัดีฟส์ ต้องการไปทานอาหารท่ีห้องอาหารท่ีโรงแรมอนนัตรา เวลิ มลัดีฟส์ 

32) อนันตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์ มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 44 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Clube Naval, Golfniho 

และ Beach Deck 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ, จดัเลีย้ง และ สปา 

33) อนันตรา เมด์จุมเบ ไอส์แลนด์ มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 12 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 1 ห้องอาหาร ได้แก่ Bahari 

34) อนันตรา มาเตโม ไอส์แลนด์ มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 23 ห้อง  

35) อนันตรา พีซ เฮเว่น ทานแกลล์ มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 152 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 4 ห้องอาหาร ได้แก่ Journeys, II Mare, Verele 

และ El Vino 

36) นาลาดู มัลดีฟส์ (เป็นบริษัทร่วมทนุกบัชาวมลัดีฟส์ โดยบริษัทลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้า

ประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 20 ห้อง มีสระวา่ยนํา้ส่วนตวัทกุห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Living Room 42 
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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 เวลิ หรือโรงแรมอนนัตรา ดห์ิก ูมลัดีฟส์ 

37) รอยัล ลิฟวิ่งสโตน มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

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 

38) อวานี เพมบา บีช มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 185 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Quirimbas, Clube Naval 

และ The Niassa Bar 

39) อวานี ไฮฟง ฮาร์เบอร์ ววิ (เดิมช่ือ “ฮาร์เบอร์วิว โฮเทล็ เวียดนาม”) (เป็นบริษัทร่วมทนุ โดยบริษัทลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 

30.39) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 122 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั

และลกูค้าทัว่ไป 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 
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-  บริการอ่ืนๆ เช่น บริการสํารองท่ีนัง่ Business Center แพทย์ทางโทรศพัท์ บริการ Limousine บริการจดัทวัร์นอกสถานท่ี 

บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท์ เป็นต้น 

40) อวานี วคิตอเรีย ฟอลส์ 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 

41) อวานี เลโซโท มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

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 

42) อวานี มาเซรู 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 

43) เปอร์ อควัม นิยามา มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 134 วลิล่า 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 7 ห้องอาหาร ได้แก่ Edge, Tribal, Epicure, 

Subsix, Fahrenheit, Dune และ The Deli 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

 โรงแรมให้บริการสปา  

44) เดอะ เรดสัิน บลู มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 154 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 
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โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Filini Bar & 

Restaurant, Reataurant Azul, และ Palmeira Lounge 

45) 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 เบนโททา (เดมิช่ือ โฮเทล็ เซเรบดบิ) ศรีลงักา กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 75 

2 คลบั โฮเทล ดอลฟิน ศรีลงักา กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 154 

3 โฮเทล สิกิริยา ศรีลงักา กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 79 

46) กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริกา  

 กลุ่มโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา บริหารงานโดยบริษัท เอเลวาน่า แอฟริกา มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศแทนซาเนีย ซึง่

บริษัทเข้าถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 50 ตัง้แตปี่ 2551 บริษัท เอเลวาน่า แอฟริกา มีช่ือเสียงในด้านแหล่งทอ่งเท่ียวเชิงซาฟารีในทวีปแอฟริกา 

โดยให้บริการท่ีพกัหลายแหง่ท่ีมีความหรูหราและกลมกลืนกบัสิ่งแวดล้อมท่ีงดงามอย่างเป็นธรรมชาตขิองทวีปแอฟริกา ท่ีพกัในเครือ

ของเอเลวาน่า ประกอบด้วย   

 โรงแรม ประเทศ กลุ่มลูกค้า จาํนวนห้องพัก 

1 อรุชา คอฟฟ่ี ลอด์จ แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 30 

2 เซเรนเกต ิไมเกรชัน่ แคมป์ แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 20 

3 ทารางกิรี ทรีทอ็ปส์ แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 20 

4 เดอะ แมนเนอร์ แอท โกรองโกโร แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 20 

5 แอฟโรชิค ไดอานี บีช เคนย่า กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 20 

6 คลิินด ิแซนซิบาร์ แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 19 

7 แซนด์ ริเวอร์ มาไซ มาร่า เคนย่า กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 16 

47) กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีค็อก  

กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ก มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศเคนยาและแทนซาเนีย โดยบริษัทร่วมทนุ อเลวาน่า แอฟริกา 

ได้เข้าซือ้กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ก ในปี 2558 ซึง่ถือเป็นการขยายฐานธุรกิจเชิงซาฟารีในทวีปแอฟริกาอย่างลงตวั ท่ีพกัในกลุ่ม

โรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ก ประกอบด้วย 

 โรงแรม ประเทศ กลุ่มลูกค้า จาํนวนห้องพัก 

1 ตอร์ตลิิส แคมป์ แอมโบเซล ิ เคนย่า กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 18 

2 เอลซา คอปปี เมรุ เคนย่า กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 11 

3 จอยส์ แคมป์ ซาบา เคนย่า กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 10 

4 เอลเฟนท์ เปปเปอร์ แคมป์ มาไซ มาร่า เคนย่า กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 10 

5 เซเรนเกต ิไพโอเนียร์ แคมป์ แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 12 
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โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร 

 โรงแรม ประเทศ กลุ่มลูกค้า จาํนวนห้องพัก 

48) อนนัตรา สิเกา ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 138 

49) อนนัตรา บ้านราชประสงค์ กรุงเทพฯ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 97 

50) อนนัตรา ลาวาณา เกาะสมยุ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 122 

51) อนนัตรา สาทร กรุงเทพฯ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 310 

52) อนนัตรา รัสนนัดา เกาะพงนั ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 64 

53) อนนัตรา เชียงใหม่ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 84 

54) อนนัตรา มยุเน่ เวียดนาม กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 90 

55) อนนัตรา เซมินยคั บาหลี บาหลี กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 60 

56) อนนัตรา อลูวูาต ูบาหลี บาหลี กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 74 

57) อนนัตรา ซานย่า  จีน กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 122 

58) อนนัตรา สิบสองปันนา จีน กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 103 

59) อนนัตรา เอ๋อเหมย จีน กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 150 

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

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

62) อนนัตรา เดอะ  ปาล์ม ดไูบ อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 293 

63) เดสเสิร์ท ไอแลนด์ บาย อนนัตรา อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 64 

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

65) อีสเทริน แมนโกรฟส์ บาย อนนัตรา UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 222 

66) บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย อนนัตรา กาตาร์ กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 141 

67) เปอร์ อควมั เดสเสิร์ท ปาล์ม  UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 38 

68) เปอร์ อควมั ฮวูาเฟน ฟชิู  มลัดีฟ กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 44 

69) เอสเก้อ ซาล ูแซนซบิาร์ แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 49 

70) อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 568 

71) อวานี เซปัง โกลด์โคส มาเลเซีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 315 

72) อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์ เซเชลส์ กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 124 

73) ซุค วาคฟิ โดฮา บาย อวานี กาตาร์ กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 183 

74) โอ๊คส์ กรุงเทพฯ สาทร ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 115 

75) โอ๊คส์ ลิวา เอ็คเซค็คทีูฟ สวีท UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 54 

76) เลวา ซาฟารี แคมป์ เคนยา กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 13 

77) คทีิช แคมป์ มาเซล ฟอเรสท์  เคนยา กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 6 
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ธุรกิจบริหารเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ 

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

โรงแรมทัง้หมด 49 โรงแรม โดยในประเทศออสเตรเลียมีจํานวน 45 โรงแรม ซึง่อยู่ในเมืองทอ่งเท่ียวและเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคญั โดย

ตัง้อยู่ในนิวเซ้าท์เวลส์ 10 โรงแรม วคิตอเรีย 6 โรงแรม ควีนส์แลนด์ 22 โรงแรม เซ้าท์ออสเตรเลีย 5 โรงแรม และเวสเทนิออสเตรเลีย 2 

โรงแรม ในประเทศนิวซีแลนด์รวม 3 โรงแรม ตัง้อยู่ท่ีนอร์ทไอร์แลนด์ 1 โรงแรม และเซ้าท์ไอร์แลนด์ 2 โรงแรม ในดไูบ ประเทศสหรัฐอา

รับเอมิเรตส์ 1 โรงแรม ซึง่โดยรวมทัง้กลุ่มมีบริการห้องพกัทัง้สิน้ 6,232 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 2558 เป็นการรวบรวมข้อมลูเผยแพร่จาก

ส่วนราชการและภาคอตุสาหกรรม  

1. อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและโรงแรม  

ในปี 2558 อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวในประเทศไทยได้มีการปรับตวั หลงัจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ปี 2557 ได้

คล่ีคลายในทางท่ีดีขึน้ และถงึแม้วา่จะเกิดเหตกุารณ์ระเบดิในกรุงเทพฯ เม่ือเดือนสิงหาคม ปี 2558 จํานวนนกัทอ่งเท่ียวชาวต่างชาตท่ีิ

เดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในประเทศไทยปรับตวัเพิ่มขึน้จากปีก่อนในอตัราร้อยละ 21 อยู่ท่ี 29.9 ล้านคน ส่วนอตัราการเข้าพกัเฉล่ียทัง้

ประเทศเทา่กบัร้อยละ 61.7 เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 6.1 

ด้วยความเป็นศนูย์กลางแหง่การท่องเท่ียว ทําเลท่ีตัง้อยู่ใจกลางเอเชียแปซฟิิก และภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในด้านความ

ปลอดภยั ความมีชีวติชีวา และวฒันธรรมอนัยาวนาน การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทยยงัคงคาดการณ์ว่าในปี 2559 จะมีนกัทอ่งเท่ียว

ตา่งชาตเิดนิทางเข้ามาในประเทศไทยจํานวน 32 ล้านคน เพิ่มขึน้จากปี 2558 ในอตัราร้อยละ 7 โดยในต้นปี 2559 การทอ่งเท่ียวแหง่

ประเทศไทยได้มีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์หนัมาเน้นคณุภาพแทนปริมาณของนกัทอ่งเท่ียว โดยวดัจากการใช้จ่ายของนกัทอ่งเท่ียว 

ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศโดยเฉล่ีย และคณุภาพโดยรวมของประสบการณ์ในการทอ่งเท่ียว นอกจากนีรั้ฐบาลได้อนมุตัแิละให้

ความสําคญักบันโยบายท่ีช่วยสนบัสนนุอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ซึง่รวมถงึการพฒันาโครงการพืน้ฐานและการขนส่งมวลชน โดยมี

การคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการทอ่งเท่ียวจํานวนกวา่ 2.4 ล้านล้านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 9 จาก 2.2 

ล้านล้านบาท ในปี 2558 

 

  2557 2558 

จํานวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาต ิ(ล้านคน) 24.8 29.9 

อตัราการเปล่ียนแปลง (%) -7.3 20.6 

อตัราการเข้าพกัโรงแรม (ร้อยละ) 55.6 61.7 

ท่ีมา: การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย และธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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คู่แข่งและสถานภาพในการแข่งขัน (ธุรกิจโรงแรม) 

• ในเขตกรุงเทพฯ: โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท แอนด์ สปา  เป็นโรงแรมจบักลุ่มลกูค้าท่ีเน้นการพกัผ่อน 

โดยมีผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนักบับริษัท ได้แก่  The Peninsula Hotel,  Shangri-La,  Royal Orchid 

Sheraton และ Millenium Hilton  ซึง่เม่ือเปรียบเทียบรายได้เฉล่ียต่อห้องในปี 2558 เทียบกบัคูแ่ข่งในกลุ่มแล้วอยู่

อนัดบักลางของกลุ่ม  สําหรับโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ โฮเทล มีคูแ่ข่งท่ีเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวเปิดใหม่หรือมี

การปรับมาตรฐานโรงแรมเดมิให้มีมาตรฐานสงูขึน้หลายแหง่ การแข่งขนัจงึมีสงูขึน้ ลกูค้ากลุ่มเป้าหมายของโรงแรม

อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ ได้แก่ ลูกค้าทัง้กลุ่มบริษัท นกัธุรกิจและนกัทอ่งเท่ียว ซึง่โรงแรมดงักล่าว มีความได้เปรียบ

คูแ่ข่งในด้านการให้บริการท่ีเป็นเลิศ การบํารุงรักษาสถานท่ีและเคร่ืองใช้ตา่งๆ ให้มีความหรูหรา นอกจากนี ้ ยงั

ได้เปรียบในด้านท่ีตัง้ของโรงแรม  สว่นโรงแรมเดอะ เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมท่ีเปิดในปี 2554 มีกลุ่มลกูค้าเป็น

นกัธุรกิจ และกลุ่มบริษัท โดยทัง้โรงแรม       อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ โฮเทล และ โรงแรมเดอะ เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพฯ 

ตา่งก็มีฐานลูกค้าของตวัเองเป็นหลกั นอกจากนี ้ บริษัทยงัรับจ้างบริหารจดัการโรงแรมระดบัส่ีดาวอีกสามแหง่ ได้แก่ 

โรงแรมอนนัตรา บ้านราชประสงค์ กรุงเทพฯ เซอร์วสิ สวีท โรงแรมอาวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ และโรงแรมโอ๊คส์ 

กรุงเทพฯ สาทร ซึง่เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าทัง้บริษัท นกัธุรกิจและนกัทอ่งเท่ียว 

• 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, 

Intercontinental, Sheraton และ Hyatt  

• ในเขตภเูก็ต: โรงแรม เจดบับลิว แมริออท ภเูก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรมจบักลุ่มลกูค้าท่ีเน้นการพกัผ่อนและจดั

อยู่ในกลุ่มโรงแรมท่ีมีเครือข่ายสากล โดยมีผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั ได้แก่ Laguna Beach, Le 

Meridien, Westin Siray Bay และ Dusit Laguna ขณะท่ีโรงแรม อนนัตรา ภเูก็ต วลิล่าส์ ถือเป็นโรงแรม Flagship ของ

เครืออนนัตรา มีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั ให้บริการห้องพกัพร้อมสระวา่ยนํา้ส่วนตวั และเน้นกลุ่มลกูค้าระดบับน 

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

Aleenta ประกอบกบัเม่ือเดือนมกราคม ปี 2557 มีการเปิดให้ดําเนินการ อนนัตรา ภเูก็ต ลายนั ซึง่เป็นโรงแรมท่ีบริษัท

  นกัทอ่งเท่ียวต่างชาต ิ

  ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 

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% 

2558 29.88 +20.6% 

ท่ีมา: การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย    
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เป็นเจ้าของเองแหง่ท่ีสองในภเูก็ต แสดงให้เหน็ถงึความเป็นผู้ นําผู้ประกอบการโรงแรมในภเูก็ต ท่ีให้บริการโรงแรมถงึ 3 

แหง่ 

• ในเขตสมยุ: อนนัตรา บอ่ผดุ รีสอร์ท แอนด์ สปา  จดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมชัน้นําซึง่มีเอกลกัษณ์ของตนเอง โดย

ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนัได้แก่ Renaissance, Le Meridien, Sala, Intercontinental ขณะท่ีโฟร์ซีซัน่ส์ 

เกาะสมยุจดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมท่ีมีเครือข่ายสากล โดยผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั ได้แก่ Banyan Tree, W 

Retreat, Napasai, Six Senses โดยโรงแรมในเครือของบริษัททัง้สองแหง่มีอตัราการเตบิโตรายได้เฉล่ียตอ่ห้องในปี 

2558 จดัวา่เป็นผู้ นําตลาด ประกอบกบัในปลายปี 2553 มีการเปิดให้ดําเนินการ อนนัตรา ลาวาณา รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ท่ีเกาะสมยุ ซึง่บริษัทรับจ้างบริหารจดัการ เทา่กบัเป็นการตอกยํา้ความเป็นผู้ นําผู้ประกอบการโรงแรมในเกาะ สมยุ ท่ี

ให้บริการโรงแรมถงึ 3 แหง่ 

• ในเขตเชียงใหม่: โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ เชียงใหม่ เป็นโรงแรมชัน้นําท่ีจดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดบั High-end โดย

ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั ได้แก่ Dhara Dhevi โดยในปี 2558 โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ เชียงใหม่ มีรายได้เฉล่ีย

ตอ่ห้องเป็นผู้ นําของกลุ่มผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนั ประกอบกบัในปลายปี 2556 บริษัทได้เข้ารับจ้างบริหาร

จดัการโรงแรมเพิ่มอีกหนึง่แหง่ ช่ือ อนนัตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นการแสดงให้เหน็ถงึความเช่ียวชาญของ

บริษัทในการประกอบกิจการโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงจนเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

• ในเขตเชียงราย: โรงแรมอนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา รีสอร์ท แอนด์ สปา มีผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั 

ได้แก่ Dusit Island, Imperial, Katilya และ Le Meridien  โดยในปี 2558 โรงแรมอนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา รีสอร์ท 

แอนด์ สปา มีอตัราการเตบิโตรายได้เฉล่ียตอ่ห้องสงูสดุเป็นอนัดบัต้นๆ ของกลุ่ม นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีโรงแรมโฟร์        

ซีซัน่ส์ เต้นท์แคมป์ ท่ีจดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง เน่ืองจากเป็นเอค็ซ์คลูซฟิ รีสอร์ทท่ีโดดเดน่เร่ือง

ความเป็นพืน้บ้านแหง่ป่าเมืองเหนือท่ีให้บริการท่ีพกัเพียง 15 เต้นท์ จงึทําให้ไม่มีคูแ่ข่งโดยตรง 

• ประเทศออสเตรเลีย: อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวในประเทศออสเตรเลีย จดัว่าเป็นอตุสาหกรรมท่ีสําคญัของประเทศ ใน

ปี 2558 มีประมาณการจํานวนนกัทอ่งเท่ียวเดินทางมายงัประเทศออสเตรเลีย จํานวน 7.1 ล้านคน โดยเพิ่มขึน้จากปี

ก่อนหน้าคดิเป็นร้อยละ 6.6 ส่วนใหญ่เป็นนกัทอ่งเท่ียวจากประเทศนิวซีแลนด์ องักฤษ อเมริกา สิงค์โปร์ และจีน  

นอกจากนี ้ ยงัมีการคาดการณ์วา่จะมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางเข้ามาในประเทศออสเตรเลียถงึ 7.5 ล้านคนในปี 2559 

เพิ่มขึน้จากปี 2558 ในอตัราร้อยละ 5.9 และจะเกินกวา่ 10 ล้านคนในอีก 10 ปีข้างหน้า เพิ่มขึน้จากปี 2558 ถงึกวา่ร้อย

ละ 40 โดยส่วนใหญ่คาดว่าจะมาจากการเพิ่มขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวจากตลาดเกิดใหม่ในทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศจีน 

อินเดีย เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย ตามลําดบั ในขณะท่ีจํานวนนกัทอ่งเท่ียวจากตลาดดัง้เดมิ ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ 

องักฤษ และอเมริกา คาดว่าจะมีการเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองเช่นเดียวกนั (ท่ีมา : Tourism Research Australia)  

คูแ่ข่งท่ีสําคญัในประเทศออสเตรเลียคือ กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ ไอเฮชจี 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 และเบรกฟรี 

• ประเทศมลัดีฟส์: ในปี 2558 มีจํานวนนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางมายงัประเทศมลัดีฟส์ จํานวน 1.2 ล้านคน เพิ่มขึน้จากปี

ก่อนหน้าในอตัราร้อยละ 2.4 จากการเพ่ิมขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวจากยุโรปตะวนัตกและเอเชีย ซึง่สามารถชดเชยการ

ลดลงของนกัทอ่งเท่ียวชาวรัสเซีย การทอ่งเท่ียวประเทศมลัดีฟส์ตัง้เป้าว่าจะมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางเข้ามาในประเทศ
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เพิ่มขึน้เป็น 1.5 ล้านคน ในปี 2559 และได้มีการประชาสมัพนัธ์ให้ปี 2559 เป็นปีแหง่การทอ่งเท่ียวมลัดีฟส์ พร้อม

วางแผนกิจกรรมโปรโมชัน่ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการทอ่งเท่ียว (ท่ีมา: The President’s Office, Republic of Maldives)  

บริษัทให้บริการโรงแรมทัง้หมด 6 แหง่ ประกอบไปด้วยโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองหนึง่แหง่ ได้แก่ โรงแรมอนนัตรา 

คฮิาวาห์ มลัดีฟส์ วลิล่าส์ โรงแรมท่ีบริษัทร่วมลงทนุส่ีแหง่ ได้แก่ โรงแรมอนนัตรา เวลิ มลัดีฟส์ รีสอร์ท โรงแรมอนนัตรา 

ดห์ิก ูมลัดีฟส์ รีสอร์ท โรงแรมนาลาด ูมลัดีฟส์ โดย อนนัตรา และโรงแรมเปอร์ อควมั นิยามา โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้าง

บริหารหนึง่แหง่ ได้แก่ โรงแรมเปอร์ อควมั ฮูวาเฟน ฟูชิ โดยโรงแรมอนนัตรา คฮิาวาห์ มลัดีฟส์ วลิล่าส์ ซึง่บริษัทเป็น

เจ้าของเองมีคูแ่ข่งท่ีสําคญั คือ กลุ่มโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ โซเนวา ฟูชิ และ One & Only 

 

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. เน้นการขยายฐานลกูค้าไปยงัแหล่งตลาดท่ียงัไม่ได้รับการส่งเสริมการขายมากนกั สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีทัง้ตลาดใน

ภมูิภาค เช่น จีน อินเดีย และเกาหลี และตลาดสําคญัอ่ืนๆ ในเอเชียและยโุรป ตลอดจนพฒันาการขายตรงเพ่ือให้เข้าถงึ

กลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มขึน้ 

3. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าเดิมเพ่ือให้เกิดความประทบัใจและกลบัมาใช้บริการอีก โดยปรับปรุงและแจ้งข้อมลู

ล่าสดุให้ลกูค้าทราบเก่ียวกบับริการหรือโปรแกรมตา่งๆของโรงแรมเสมอ เพ่ือให้ลกูค้าสามารถเลือกบริการท่ีเหมาะกบั

ความต้องการของตนเองได้  

4. ประชาสมัพนัธ์การให้ความสะดวกในการให้บริการสํารองห้องพกัผ่านศนูย์กลางสํารองห้องพกัในกรุงเทพฯ และ

สํานกังานตวัแทนขายและสํารองห้องพกัในตา่งประเทศกวา่ 16 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจกัร 

และจีน เป็นต้น ซึง่สามารถสํารองห้องพกัโรงแรมในเครือได้ทกุแหง่ 

5. พฒันาระบบสํารองห้องพกัทางอินเตอร์เน็ทซึง่เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพการเตบิโตสงู โดยสามารถสํารองห้องพกัผา่น

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

1. การบริหารงานด้วยตนเองและใช้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง    

เน่ืองจากบริษัทมีแบรนด์ อนนัตรา อวานี เปอร์ อควมั และโอ๊คส์ ซึง่เป็นแบรนด์ของตนเอง ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณา ถงึขนาด

ของโรงแรม แหล่งท่ีตัง้ ภาวะการแข่งขนั ประสบการณ์การดําเนินธุรกิจในตลาดนัน้แล้วเหน็ว่าบริษัทสามารถบริหารงานเองได้ก็จะ

http://www.anantara.com/
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บริหารงานโดยใช้แบรนด์ของตนเอง ซึง่ช่วยลดต้นทนุในการดําเนินงาน ในส่วนของคา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการ เพราะใช้แบรนด์ของ

ตนเอง   นอกจากนี ้บริษัทยงัรับจ้างบริหารงานให้กบัเจ้าของโรงแรมอ่ืน ภายใต้แบรนด์อนนัตรา อวานี เปอร์ อควมั และโอ๊คส์ ซึง่ ณ สิน้ปี 

2558 มีโรงแรมท่ีบริษัทบริหารงานเปิดให้บริการแล้วทัง้สิน้ 30 แหง่ จากทัง้หมด 53 แหง่ท่ีบริษัทได้ลงนามในสญัญาจ้างบริหารงานแล้ว 

โดยโรงแรมท่ีเหลือ 23 แหง่ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึง่คาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการได้ในปี 2559-2561 

2. การบริหารงานด้วยตนเองโดยใช้เคร่ืองหมายการค้าอ่ืน    

บริษัทจะพิจารณาบริหารงานด้วยตนเอง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอ่ืน เน่ืองจากเหตผุลทางการตลาดและโอกาสท่ีจะได้รับ

ผลตอบแทนเพิ่มขึน้มีมากกว่าต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ ดงัจะเหน็ได้จาก บริหารงานด้วยตนเองภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “แมริออท” (Franchise) 

ท่ีพทัยา ซึง่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ กล่าวคือ มีจํานวนห้องพกั 298 ห้อง ซึง่จําเป็นต้องมีศนูย์การรับจองห้องพกัท่ีมีประสิทธิภาพและได้

มาตรฐานสากล โดยท่ีการบริหารงานภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอ่ืนแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายแฟรนไชส์ แตผ่ลตอบแทนท่ีได้รับนัน้คุ้มค่าทัง้ใน

ด้านของอตัราการเข้าพกัและอตัราค่าห้องพกั ดงัจะเหน็ได้จากผลการดําเนินงานในระยะเวลากว่าสิบปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากแบรนด์        

แมริออทเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากลและมีศนูย์การรับจองห้องพกัของกลุ่มแมริออทซึง่มีเครือข่ายครอบคลมุทัว่โลก 

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.  กลุ่มลูกค้าท่ีมาจัดประชุมและสมัมนาเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีเข้าพักโรงแรมเพ่ือวตัถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา ลูกค้า

ประเภทนีจ้ะก่อให้เกิดรายได้อ่ืนๆ นอกเหนือจากห้องพกั  

ลกูค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลกูค้าท่ีตดิตอ่ผ่านมาทางบริษัททอ่งเท่ียวทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จงึมีความหลากหลาย 

และไม่มีลกูค้ารายใหญ่ท่ีมีสดัส่วนมากกวา่ร้อยละ 30 สําหรับลกูค้าภายในประเทศท่ีเป็นบริษัทเอกชน องค์กรภาครัฐตา่งๆ ท่ีมี

ความสมัพนัธ์อนัดีกบับริษัท มีการมาใช้บริการอย่างสม่ําเสมอ  

สดัส่วนของลกูค้าท่ีเข้าพกัแบง่ตามทวีป  มีรายละเอียด ดงันี ้  

ประเทศ/ทวีป 2556 2557 2558 

ประเทศไทย 9% 7% 6% 

เอเชียตะวนัออก 35% 32% 32% 

เอเชียใต้ 3% 4% 5% 

ตะวนัออกกลาง 9% 13% 11% 

ยโุรป 29% 29% 26% 

อเมริกา 9% 7% 11% 
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ประเทศ/ทวีป 2556 2557 2558 

โอเชียเนีย 5% 5% 4% 

อ่ืน ๆ 1% 3% 5% 

รวม 100% 100% 100% 

  

สดัส่วนของลกูค้าแยกตามรายประเทศ 5 อนัดบัแรก ดงันี ้ 

ลําดับท่ี ประเทศ 2556 2557 2558 

1 จีน 10% 13% 14% 

2 องักฤษ 6% 7% 7% 

3 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 6% 8% 6% 

4 อเมริกา 7% 6% 6% 

5 ไทย 9% 7% 6% 

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 ได้รับผลกระทบจากฤดกูาลท่ีต่ํากว่า เน่ืองจากฐานลูกค้าส่วนใหญ่ คือ นกัธุรกิจและนกัทอ่งเท่ียวภายในประเทศ ในการกําหนดราคาของ

ธุรกิจโรงแรม จะคํานงึถึงปัจจยัของช่วงฤดกูาล ต้นทนุการดําเนินงานของโรงแรมท่ีเป็นพืน้ฐานการปรับราคา ตลอดจนราคาตลาดของคู่

แข่งขนัในระหว่างโรงแรมระดบัเดียวกนั อย่างไรก็ตาม ในช่วงท่ีมิใช่ฤดกูารทอ่งเท่ียวหรือมีนกัทอ่งเท่ียวไม่มาก โรงแรมใช้กลยุทธ์ในการ

ส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาในช่วงพิเศษ เสนอโปรแกรมขายร่วมกบัโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ การให้บริการพิเศษโดยไม่คดิราคา

เพิ่ม ร่วมส่งเสริมการขายกบับริษัทบตัรเครดิต และบตัรเครดิตธนาคาร เป็นต้น 

บริษัทมีความสามารถในการแข่งขนัท่ีสําคญัคือ 

1. มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน  

2. มีแบรนด์ของตวัเองท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล 

3. มีการให้บริการท่ีดีและมีคณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม 

4. มีโรงแรมในเครือ ซึง่ตัง้อยู่ในแหล่งทอ่งเท่ียวท่ีสําคญัของประเทศ และมีระบบสํารองห้องพกัท่ีทนัสมยัและรวดเร็ว 

5. มีหุ้นส่วนทางธุรกิจระดบันานาชาติ ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุ่มแมริออท โฟร์ซีซัน่ส์  และ 

สตาร์วดู 

6. การสร้างมาตรฐานและความมีเอกลกัษณ์ (Uniqueness) ท่ีสําคญั โดยเฉพาะโรงแรมในเครือท่ีบริษัทเป็นเจ้าของ       

แบรนด์เอง ได้แก่ อนนัตรา อวานี โอ๊คส์ และเปอร์ อควมั ซึง่ทําให้บริษัทสามารถใช้แบรนด์ในธุรกิจบริหารจดัการโรงแรม

ซึง่สามารถขยายฐานลกูค้าและอตัราการทํากําไรให้กบับริษัท 
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การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย (ธุรกิจโรงแรม)  ช่องทางการจดัจําหน่ายแบง่ได้ 3 ทางคือ  

1.  ขายโดยตรงผ่านเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายของบริษัทและเวบ็ไซต์ของบริษัท โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายของบริษัทจะเสนอสินค้าให้

ลกูค้าโดยตรงหรือตวัแทนขายและกลุ่มลกูค้าจดัประชมุและสมัมนาทัง้ภายในและตา่งประเทศ ในขณะท่ีเวบ็ไซต์ของ

บริษัทมีระบบรับรองการสํารองห้องพกัถงึ 7 ภาษา เพ่ือให้ข้อมลูของโรงแรมในเครืออย่างครบถ้วนและเป็นศนูย์การรับ

จองห้องพกัท่ีมีประสิทธิภาพแก่กลุ่มลกูค้า 

2.   ขายผ่านตวัแทนจําหน่าย บริษัททอ่งเท่ียว (Tour/Travel Agents) และเวบ็ไซต์ให้บริการด้านการจองท่ีพกั (OTAs) โดย 

ตวัแทนเหล่านีจ้ะทําหน้าท่ีลกัษณะเดียวกบัคนกลางในการจดัจําหน่ายห้องพกัให้กบับริษัท ทัง้นี ้ ตวัแทนจําหน่ายและ

บริษัททอ่งเท่ียวของบริษัทจะมีอยู่ทัง้ในเอเชีย ออสเตรเลีย ยโุรป และสหรัฐอเมริกา และทําธุรกิจประเภทรับจองห้องพกั

และขายตัว๋เคร่ืองบนิและอํานวยความสะดวกในการเดนิทางให้กบัผู้ ใช้บริการโดยอาจเสนอขายตัว๋เคร่ืองบินพร้อม

ห้องพกัในลกัษณะ Package ด้วย โดยคณุสมบตัขิองตวัแทนจําหน่ายหรือบริษัททอ่งเท่ียว ท่ีโรงแรมเสนอราคาห้องพกั

พิเศษเพ่ือจําหน่าย ได้แก่ มีเครือข่ายท่ีกว้างขวาง มีประวตัแิละช่ือเสียงท่ีดี และมีประสบการณ์ในการดําเนินงานมานาน 

และสามารถทํายอดขายได้สงู เช่นเดียวกนั บริษัทจดัจําหน่ายห้องพกัผ่าน OTAs ชัน้นํา เช่น Agoda.com 

Expedia.com และ Booking.com เป็นต้น เพ่ือขยายฐานลกูค้าและตลาดใหม่ๆ ได้ทัว่โลกจากประโยชน์ของ

อินเตอร์เน็ต 

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

รู้จกัโรงแรมผ่านส่ือตา่งๆ เพ่ือนฝงูหรือกลุ่มลกูค้าเดมิ ทัง้นี ้(1) และ (2) เป็นลกูค้าคนละกลุ่ม โดยลกูค้า Walk in คือลกูค้า

ท่ีไม่ได้จองห้องพกัมาก่อน ทัง้นีห้ากลกูค้าจองห้องพกัผ่าน Internet บริษัทจะไม่นบัลกูค้านัน้เป็นลกูค้าประเภท Walk in 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุ่งมัน่อย่างเตม็ท่ีในการใช้พลงังานและนํา้อย่างมีความรับผิดชอบและยัง่ยืน การออกแบบโรงแรมของบริษัทคํานงึถงึ

การประหยดัพลงังาน อาท ิ การติดตัง้อปุกรณ์บนหลงัคาเพ่ือกกัเก็บนํา้ฝน การเลือกใช้โครงสร้างท่ีมีนํา้หนกัเบาเพ่ือลดการใช้ซีเมนต์

และประหยดัพลงังาน การตดิตัง้เซ็นเซอร์ในการปิดเคร่ืองปรับอากาศ เม่ือแขกเปิดประตหูรือหน้าต่างเป็นระยะเวลานาน และการตดิตัง้

ระบบบําบดันํา้เสียและระบบรีไซเคิล ในระหว่างดําเนินงาน โรงแรมของบริษัทยงัคงคํานงึถงึการอนรัุกษ์ทรัพยากร ด้วยการตดิตัง้ระบบ

รีไซเคลิท่ีมีประสิทธิภาพ การประหยดัพลงังานและการจดัการของเสีย นํา้เสียของโรงแรมได้ผ่านกรรมวธีิทางชีวเคมี โดยผ่านถงัแซต 

แล้วจงึปล่อยนํา้ทิง้ลงสู่ระบบกําจดันํา้เสีย ท่ีผ่านมาบริษัทและบริษัทในเครือไม่เคยก่อปัญหาทางด้านมลภาวะหรือปัญหาใดๆ เก่ียวกบั

สิ่งแวดล้อม อีกทัง้ยงัมีมาตรการท่ีเข้มงวดเพ่ือรักษาระดบัมาตรฐานการควบคมุของเสีย นอกจากนี ้ บริษัทยงัตดิตัง้ระบบไฟฟ้าท่ี

ประหยดัพลงังาน มีการรีไซเคลินํา้เพ่ือนําไปใช้ในการรดนํา้ต้นไม้ ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถรีไซเคลิได้ เช่น ขวดแก้วและกระดาษ และการ

ใช้พลงังานจากแสงอาทติย์หรือความร้อนเทา่ท่ีบริษัทจะทําได้ นอกจากนี ้ บริษัทยงัใช้ขวดแก้วในการบรรจนํุา้ดื่มในเกือบทกุพืน้ท่ี และ

กําลงัทดลองใช้ระบบกรองและบรรจใุหม่สําหรับนํา้ดื่มในโรงแรมท่ีอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกล เพ่ือท่ีจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และของเสียท่ีเกิดจากการขนส่ง 

 

โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ  

ความสําเร็จจากการเข้าร่วมทนุกบักลุ่มแมริออท ในการพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันสว่นเวลา ภเูก็ต เวเคชัน่คลบันัน้ 

ช่วยให้บริษัทสามารถพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลาภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองเป็นครัง้แรก คือ   อนนัตรา เวเคชัน่ คลบั 

โดยบริษัทได้เร่ิมพฒันาโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบัแหง่แรกท่ีบอ่ผุด เกาะสมยุ เป็นผลให้บริษัทมีห้องพกัของโครงการเพ่ือรองรับ

การขายสิทธิในการเข้าพกัอาศยัตัง้แตป่ลายปี 2553 โดย ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีห้องพกัและวลิล่าของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ 

คลบั ทัง้สิน้ 137 ห้อง อยู่ท่ีเกาะสมยุ ภเูก็ต ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ บาหลี ประเทศอนิโดนีเซีย ซานย่า ประเทศจีน และ 

กรุงเทพฯ 
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สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ)  

  ปัจจบุนั จํานวนคูแ่ข่งท่ีดําเนินธุรกิจโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลายงัมีจํานวนไม่มากนกั เน่ืองจากต้องอาศยัแบรนด์ท่ี

เป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับ อีกทัง้ยงัต้องอาศยัเครือข่ายและจํานวนห้องพกั สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพร้อมรองรับนกัทอ่งเท่ียวทัง้

ในและตา่งประเทศ โดยคูแ่ข่งสําคญัของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั ได้แก่ กลุ่มโรงแรมชัน้นําระดบัโลก เช่น กลุ่มแมริออท เป็นต้น 

 นโยบายราคา (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ)  

  โครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั เน้นจบักลุ่มลกูค้าตลาดบน ซึง่แตกตา่งจากคูแ่ข่งในตลาดในปัจจบุนั จงึไม่มีความเส่ียง

ทางการแข่งทางด้านราคา 

  การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

 บริษัทได้จดัตัง้ท่ีปรึกษาเพ่ือให้ความเข้าใจในโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบัจํานวน 5 แหง่ ได้แก่ ภเูก็ต สมยุ เชียงใหม่ 

บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และซานย่า ประเทศจีน อีกทัง้บริษัทยงัได้จดัตัง้ Call Center เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าของโครงการท่ีประเทศ

ฮ่องกง และจีนอีกด้วย  

  กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

  กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั อยู่ในภมูิภาคเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ดงัจะเหน็ได้จากข้อมลูลกูค้า

จําแนกรายประเทศดงัตอ่ไปนี ้

ประเทศ 2557 2558 
จีน 51% 56% 
ไทย 9% 5% 
สิงคโปร์ 6% 5% 
ฮ่องกง 8% 8% 
มาเลเซีย 9% 7% 
ออสเตรเลีย 2% 1% 
ญ่ีปุ่ น 2% 4% 
อ่ืน ๆ 13% 14% 
รวม 100% 100% 

  การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

 เน่ืองจากบริษัทมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพฒันาโรงแรมและอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจงึเป็นผู้พฒันาห้องพกั

และวลิล่าเพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้า โดยห้องพกัในโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั ส่วนใหญ่ จะอยู่ตดิกบัโรงแรมท่ีบริษัทเป็น

เจ้าของหรือเป็นผู้ รับจ้างบริหาร ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจดัการห้องพกัได้มีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทนุในการดําเนินงาน 

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

ลักษณะธุรกิจ (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทเป็นการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายควบคูไ่ปกบัการดําเนินกิจการโรงแรมใน

พืน้ท่ีเดียวกนั โดยบริษัทได้พฒันาโครงการแหง่แรกท่ีเกาะสมยุ ช่ือโครงการดเิอสเตท สมยุ ตัง้อยู่ตดิกบัโรงแรมโฟร์ ซีซัน่ส์ เกาะสมยุ โดย

โครงการดงักล่าวมีบ้านพกัตากอากาศจํานวน 14 หลงั และพฒันาโครงการท่ีสอง คือ โครงการ เซน็ต์ รีจิส เรสซเิดนส์ ในกรุงเทพฯ ซึง่เป็น

โครงการคอนโดมิเนียมจํานวน 53 ยนิูตในอาคารเดียวกบัโรงแรมภายใต้การบริหารงานโดย  แบรนด์ เซน็ต์ รีจิส โครงการล่าสดุ คือ เดอะ 

เรสซเิดนซ์ บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต ซึง่มีบ้านพกัตากอากาศจํานวน 15 หลงั ตัง้อยู่ตดิกบัโรงแรมอนนัตรา ลายนั ภเูก็ต โดยมีการเปิดตวั

ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 นอกจากนี ้บริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการอนนัตรา เชียงใหม่ เซอร์วสิ สวีท ซึง่เป็นโครงการท่ีบริษัท

ลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 ร่วมกบับริษัท ย ูซติี ้จํากดั (มหาชน) และคาดว่าจะเสร็จสมบรูณ์และขายได้ทัง้หมดในปี 2559  
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สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

  ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระดบับน รวมถึงการ

พฒันาแบรนด์และท่ีพกัอาศยั โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถสร้างยอดขายได้อย่างตอ่เน่ืองและผู้พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ต่างจดักิจกรรมการขายในช่วงโครงการเร่ิมก่อสร้างในเฟสแรก ซึง่โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือพกัอาศยัของบริษัท

จดัเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระดบับนในลําดบัต้นๆ สําหรับโครงการล่าสดุ คือ เดอะ เรสซเิดนซ์ บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต จดัเป็น

โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์แบบ Mixed-Use ท่ีมีบ้านพกัตากอากาศตัง้อยู่ตดิกบัโรงแรม เพ่ือให้ผู้พกัอาศยัสามารถใช้งานในส่วน

พืน้ท่ีอํานวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรมได้ ซึง่ตา่งจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์อ่ืนๆ ซึง่ไม่ได้ให้บริการในส่วนของโรงแรม แบรนด์ท่ี

จัดเป็นคู่แข่งหลักของโครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ได้แก่ Banyan Tree Grand Residences, Andara 

Signature และ Point Yamu by COMO 

  กลยุทธ์ทางการตลาด (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

  กลุ่มลกูค้าของเดอะ เรสซเิดนซ์ บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต ให้ความสนใจในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท เน่ืองจากมี

ความเช่ือมัน่ในแบรนด์อนนัตรา ซึง่มีช่ือเสียงในระดบันานาชาต ิ ควบคูไ่ปกบัแผนการประชาสมัพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพโดยเจาะ

กลุ่มเป้าหมายโดยตรงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ การมีเครือข่ายท่ีแข็งแกร่งของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  การมีเครือข่ายท่ีแข็งแกร่ง

ของกลุ่มบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และจากการบอกตอ่ โดยเฉพาะจากฐานลูกค้าโครงการเซน็ต์ รีจิสเดมิ 

  นโยบายราคา (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

  บริษัทคํานึงถึงคณุค่าของแบรนด์ ทําเลท่ีตัง้ ดีไซน์ท่ีสวยงาม การออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยท่ีลงตวั การก่อสร้างท่ีมีคณุภาพ สิ่ง

อํานวยความสะดวกในส่วนของโรงแรม จํานวนอสงัหาริมทรัพย์ท่ีพอเหมาะ ในการกําหนดราคาขายอสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท 

ไมเนอร์ โดยมีการเปรียบเทียบกบัราคาอสงัหาริมทรัพย์ในบริเวณใกล้เคียงเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขนั สําหรับเดอะ เรสซิ

เดนซ์ บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต มีราคาขายตอ่หลงัประมาณ 6 – 15 ล้านเหรียญสหรัฐ  

  กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

  กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของเดอะ เรสซเิดนซ์ บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต คือ กลุ่มผู้ มีรายได้สงูและครอบครัวท่ีต้องการสมัผสั

ประสบการณ์การพกัผ่อนท่ีดีท่ีสดุในทําเลท่ีมีทิวทศัน์สวยงามในจงัหวดัภเูก็ต  บริษัทไม่มุ่งเน้นกลุ่มนกัลงทนุหรือกลุ่มผู้ ซือ้เพ่ือเก็งกําไร

เน่ืองจากโครงการนีถ้กูพฒันามาเพ่ือสนุทรียภาพการอยู่อาศยัและการมีความสขุในการใช้ชีวติอย่างแท้จริง  

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, Guess,F Fashion, VNC, Jaspal, 

LYN, Esprit, Bossini, CC-OO, AIIZ, Play boy, City Chain, Adidas, Crocs, ESP, Hush puppies, Converse, Hom, Triumph,  

Boots, Hass, Zein, Pena House, Ten & Co, Capisa, Ferera, The Pizza Company, Burger King, Sizzlers, KFC, Benihana, 

Sukishi, Bon Chon, Starbucks, Haagen-Dazs, Swensen’s, The coffee club, Coffee World, Sport World, Van Superga, 

Pandora, Mothercare, Black Pearl และ Kidzoona และแหล่งเอนเตอร์เทนเม้นท์ พิพิธภณัฑ์ริบลีส์ เช่ือหรือไม่ (Ripley’s Believe It 

or Not! Museum), โกดงัผีสิง (Haunted Adventure), มหศัจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze), โรงภาพยนต์ทะลมุิต ิ (12D Moving 
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Theater), พิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้ หลยุส์ทสุโซด์ส แวก็ซ์เวร์ิค (Louis Tussaud’s Waxworks), เกมส์ตะลยุเลเซอร์ (The Vault: Laser Maze 

และ Beam Buster) และสวนสนกุสยองขวญั (Ripley’s Scream in the Dark!) 

• สญัญาการให้เช่าพืน้ท่ีเป็นสญัญาระยะสัน้ มีอายสุญัญาไม่เกิน 3 ปี  

• ลกัษณะรายได้จากคา่เช่า ประเภทของคา่เช่าพืน้ท่ีมี 2 ประเภทหลกั คือ 

1. Fixed Rent คือการคดิค่าเช่าพืน้ท่ีรายเดือน คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 80.68 ของรายได้จากคา่เช่าพืน้ท่ีรวม

ของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

2. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บค่าเช่าจากสดัส่วนของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 19.32 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 

นโยบายราคา 

บริษัทมีการปรับราคาขึน้ทกุครัง้ท่ีมีการตอ่สญัญาใหม่กบัผู้ เช่าโดยจะปรับราคาขึน้โดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 5-10 ตอ่การ

ตอ่สญัญาแตล่ะครัง้ ซึง่ในปีท่ีผ่านมาการปรับราคาไม่เป็นไปตามท่ีได้กําหนดไว้ เน่ืองจากมีคูแ่ข่งขนัรายใหญ่เปิดในพืน้ท่ีใกล้เคียงและ

จากสถานการณ์การเมืองท่ีมีความไม่แน่นอนสงู ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าโดยรวม ทําให้ผู้ เช่ามีการขอส่วนลด (Discount) เป็น

จํานวนมาก โดยมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 97.84 ของพืน้ท่ีทัง้หมด รายได้ของศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น พลาซา่ พทัยา 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 85.07 ของรายได้ทัง้หมดจากธุรกิจศนูย์การค้า  

รายได้ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สามารถจําแนกได้เป็น  

− คา่เช่าพืน้ท่ี ร้อยละ 63.79 

− คา่บริการ ร้อยละ 14.56 

− คา่นํา้และคา่ไฟ ร้อยละ 7.89 

− คา่ท่ีจอดรถ ร้อยละ 0.89 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 12.89 

ศูนย์การค้า Turtle Village Shopping Plaza 

       ศนูย์การค้า Turtle Village Shopping Plaza ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท รอยลั การ์เด้น พลาซ่า จํากดั ดําเนินธุรกิจให้

เช่าพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์เป็นอาคาร 2 ชัน้ ตัง้อยู่เลขท่ี 889 หมู ่ 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, Turtle Mart, 

Surfer paradise, Tara, MT Saphola, Ferera, Uniqe Art, Thai Suvenior and The Handmade Shop 

• สญัญาการให้เช่าพืน้ท่ี เป็นสญัญาระยะสัน้ มีอายไุม่เกิน  3 ปี 

• ลกัษณะรายได้จากคา่เช่า มี  2 ประเภทหลกัคือ 

1. Fix rent  การคดิคา่เช่าพืน้ท่ีรายเดือนโดยคดิเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 75.24 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ท่ีรวมใน

งวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

2. Revenue sharing   ลกัษณะการจดัเก็บคา่เช่าจากสดัส่วนของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 24.76 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

นโยบายราคา 

บริษัทได้มีการปรับราคาให้เหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพืน้ท่ีให้เช่า และในปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 91.67 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  
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รายได้ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สามารถจําแนกได้เป็น 

− คา่เช่าพืน้ท่ี ร้อยละ 47.26 

− คา่บริการ ร้อยละ  7.64 

− คา่นํา้และคา่ไฟ ร้อยละ 9.00 

− รายได้จากการประกอบธรุกิจร้านอาหารร้อยละ 33.85 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 2.25 

 

ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพ  

ศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น พลาซา่ กรุงเทพ ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากดั ซึง่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อย

ละ 100  ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีของ โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขท่ี 257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ ในช่วงปี 2556 -

2557 ได้กลบัมาเปิดดําเนินกิจการใหม่ อีกครัง้ในเดือนธนัวาคม ปี 2558  ซึง่ประกอบด้วยศนูย์การค้าและโรงแรมบนอาคารเดียวกนั สงู 

26 ชัน้ ศนูย์การค้าใหม่ภายใต้ช่ือ ”RIVERSIDE PLAZA”  และโรงแรมใหม่ ช่ือ “AVANI” อยู่ด้านบน ทัง้ 2 ธุรกิจอยู่ในเครือของบริษัท 

Minor ทัง้นี ้ พืน้ท่ีบนอาคารได้ถกูจดัแบง่ดงันี ้ ชัน้ท่ี 1-3 เป็นพืน้ท่ีศนูย์การค้า ชัน้ 4-8 เป็นพืน้ท่ีลานจอดรถ ชัน้ 9 เป็นส่วนของพืน้ท่ี

สํานกังาน ชัน้ 10 เป็นพืน้ท่ี Convention hall ขนาดใหญ่ และตัง้แต่ชัน้ 11 ขึน้ไป จะเป็นพืน้ท่ีของโรงแรม AVANI โดยส่วนของศนูย์การค้า

ใหม่ ซึง่รวมกบัส่วนของสํานกังาน มีพืน้ท่ีเช่ารวมทัง้สิน้ 12,852 ตารางเมตร  

ภายในศนูย์การค้าประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารชัน้นํา อาท ิ Sizzler, Burger King, The Coffee Club, Starbucks, 

Swensen’s, The Pizza Company, Thai Express, S&P, BreadTalk, Charles & Keith, Bossini, Esprit, Zwillings, Sushi Hiro, 

Boots, Better Vision, Sara Kashmir Carpet, Nailuxury, MK และ Yayoi 

• 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 การคดิคา่เช่าพืน้ท่ีรายเดือนโดยคดิเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 29.87% ของรายได้จากคา่เช่า

พืน้ท่ีรวมในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

2. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บค่าเช่าจากสดัส่วนของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 70.13 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  นโยบายราคา  

บริษัทได้มีการปรับราคาให้เหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพืน้ท่ีให้เช่า และในปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 29.92 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

รายได้ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สามารถจําแนกได้เป็น 

− คา่เช่าพืน้ท่ี ร้อยละ 71.31 

− คา่บริการ ร้อยละ 17.05 

− คา่นํา้และคา่ไฟ ร้อยละ 11.64 

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจศูนย์การค้า) 

ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา 

จากภาวะการขยายตวัของตลาดค้าปลีกในเมืองพทัยาในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มีการพฒันาและสร้างศนูย์การค้าใหมม่ากขึน้ 

ทําให้พืน้ท่ีค้าปลีกในเมืองพทัยามีเพิ่มขึน้ โดยมีผู้ประกอบการท่ีจดัอยู่ในระดบัเดียวกนัประมาณ 4-5 ราย แตจ่ะมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย
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ท่ีแตกตา่งกนัไป เช่น ธุรกิจห้างสรรพสินค้า Central Festival Pattaya Beach, Factory Outlet, ไฮเปอร์ มาร์เก็ต เช่น บิ๊กซี โลตสั และ

คาร์ฟร์ู, ศนูย์การค้าประเภท IT เช่น ตกึคอม และศนูย์การค้าคอมมนิูตี ้ มอลล์ เช่น มิโมซ่า จะมีเป้าหมายกลุ่มลกูค้าท้องถ่ินและ

นกัทอ่งเท่ียวในอตัราส่วนท่ีใกล้เคียงกนั ในขณะท่ีศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น พลาซา่ พทัยา จะมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกัคือ 

นกัทอ่งเท่ียวและลกูค้าท่ีเข้าพกัโรงแรม  

ภาวะการแข่งขนัของศนูย์การค้าในพทัยายงัคงมีการแข่งขนักนัรุนแรงตลอดปีท่ีผ่านมา จากการพฒันาพืน้ท่ีเพ่ือสร้าง

ศนูย์การค้าใหม่ รวมถงึแข่งขนัทางด้านการจดัการส่งเสริมการขายมากขึน้ ทัง้นี ้ การแข่งขนัดงักล่าวมีผลกระทบตอ่ศนูย์การค้า รอยลั 

การ์เด้น พลาซา่ พทัยา น้อย เน่ืองจาก ตัง้อยู่ในทําเลท่ีดี โดยเม่ือเปรียบเทียบคา่เช่าพืน้ท่ีของศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น พลาซ่า พทัยา

แล้วยงัคงเป็นท่ีน่าสนใจสําหรับผู้ เช่ามาก สงัเกตได้จากอตัราการเช่าพืน้ท่ีท่ีมีอยู่สงูถงึอตัราร้อยละ 97.8 

ตลอดปีท่ีผ่านมา ศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น พลาซ่า พทัยา ได้มีการปรับตวัเพ่ือให้มีความแตกต่าง (Differentiate) จากคูแ่ข่ง 

โดยปรับเปล่ียนร้านค้าและเพิ่มธุรกิจบนัเทงิ คือ เกมส์ตะลยุเลเซอร์บีม บสัเตอร์ นอกจากนี ้เพิ่มร้านค้าแฟชัน่แบรนด์ชัน้นําต่างๆ พร้อม

ทัง้รูปแบบของการนําเสนอสินค้าและบริการในส่วนของการให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food and Beverage) สินค้าประเภท

ไลฟ์สไตล์ (Life Style) เพ่ือให้ทางศนูย์รองรับความต้องการของนกัทอ่งเท่ียวได้อย่างแท้จริง 

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 ได้กลบัมาเปิดดําเนินกิจการอีกครัง้เม่ือ เดือนธนัวาคม 2558 ท่ีผ่านมา ซึง่ประกอบด้วย

ศนูย์การค้าและโรงแรมบนอาคารเดียวกนั ศนูย์การค้าใหม่ภายใต้ช่ือ “RIVERSIDE PLAZA” และโรงแรมใหม่ AVANI อยู่ด้านบน 

ศนูย์การค้าใหม่นีไ้ด้เปล่ียนโฉมใหม่ไปจากเดมิอย่างสิน้เชิง ดทูนัสมยั และครบวงจร มีความหลากหลายของร้านค้าแฟชัน่ 

ร้านอาหาร บริการและร้านค้าอ่ืนๆ มากท่ีสดุบนถนนเจริญนคร และยงัถือได้วา่เป็นโครงการแหง่เดียวท่ีมีการผนวกทัง้ศนูย์การค้ากบั

โรงแรมระดบั world class 2 โรงแรม เรียกได้ว่าเป็นจุดแข็งของ RIVERSIDE PLAZA เม่ือเทียบกบัคูแ่ข่งในพืน้ท่ี โดยคาดว่าจะสามารถ

ตอบสนองแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายมากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้ กลุ่มเป้าหมายหลกัยงัคงเป็นกลุ่มชมุชนบริเวณใกล้เคียง โดยเน้นท่ีกลุ่ม

ครอบครัว  คนทํางานรุ่นใหม่ท่ีทํางานในย่านเจริญนคร และผู้ ท่ีอาศยัอยูค่อนโดริมแม่นํา้ รวมถงึกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าพกัโรงแรม ทัง้

อนนัตรา กรุงเทพฯ และโรงแรม AVANI  

ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าเทอเทลิ วลิเลจ ภูเก็ต  

เน่ืองจากศนูย์การค้าเทอเทลิ วลิเลจ ภเูก็ต ซึง่ตัง้อยู่บนหาดไม้ขาว ท่ามกลางโรงแรมระดบัห้าดาว กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลกั

คือ นกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าพกัโรงแรมในเขตไม้ขาว และลกูค้าท่ีอาศยัอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยภายในศนูย์การค้าเทอเทลิ วลิเลจ ภเูก็ต มี

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

Bentley Pub ร้านค้าแฟชัน่ อาทเิช่น ร้าน Esprit outlet, Surfer Paradise และ Triumph และร้านค้าของท่ีระลกึ อาท ิJim Thompson, 

นารายณ์ภณัฑ์, Tanya living, Private collection, Mt Saphola และอ่ืนๆ อีกหลากหลาย เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของกลุ่ม

ลกูค้าเป้าหมาย 

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
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ยทุธ์เพิ่มแรงจงูใจแก่พนัธมิตรโรงแรมตา่งๆ และสมาคมแทก็ซ่ีในเขตไม้ขาว จงึทําให้จํานวนลกูค้าคอ่ยๆ เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง และคาด

วา่จะเพิ่มขึน้อีกอย่างมีนยัสําคญัในระยะเวลาอนัใกล้ หลงัจากการเพิ่มขึน้ของจํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าพกัในโรงแรมในละแวกนัน้  

ธุรกิจสปา 

ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจสปา) 

ธุรกิจสปา อยูภ่ายใต้การดําเนินงานของบริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัท MSpa Ventures Limited บริษัท 

Minor Hotel Group Management (Shanghai) Limited บริษัท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และ บริษัท Mspa International Cairo 

LLM โดยดําเนินกิจการให้บริการด้านสถานเสริมความงาม สถานออกกําลงักาย การบําบดัความเครียดอย่างครบวงจร ปัจจบุนักลุ่ม

บริษัท เอ็มสปา เปิดดําเนินการในประเทศจํานวน 12 แหง่และในตา่งประเทศจํานวน 16 แหง่ดงันี ้ 

ธุรกิจสปาในประเทศผ่านบริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั จํานวน 12 แหง่   

ธุรกิจสปาในตา่งประเทศผ่านบริษัท MSpa Ventures Limited จํานวน 5 แหง่  

อนนัตรา เวลิ มลัดีฟส์ อนนัตรา คิฮาวาห์ มลัดีฟส์ วิลล่าส์ 

อนนัตรา ดห์ิก ูมลัดีฟส์ เชอราตนั โซล ดี คบู ซติี ้โฮเท็ล 

นาลาด ูมลัดีฟส์   

ธุรกิจสปาในตา่งประเทศผ่านบริษัท Minor Hotel Group Management (Shanghai) Limited จํานวน 4 แหง่ 

เชอราตนั ซานย่า รีสอร์ท เดอะปลีู โฮเทล แอนด์ สปา                        

โรงแรมเรอเนสซองซ์ ผถู่าว   พลูแมน ล่ีเจียง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ธุรกิจสปาในตา่งประเทศผ่าน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) (LLC) จํานวน 6 แหง่ 

ไฮแอท รีเจนท์ซี ดาร์ เอส ซาลาม เดอะ คีลีมนัจาโร  เอมิเรตส์พาเลส 

เมเลียซานซิบาร์ เดสเสิร์ท ไอแลนด์ บาย อนนัตรา 

ปาร์ค ไฮแอท ซานซบิาร์ คสัร์ อลั ซาราป เดสเสร์ิท บาย อนนัตรา 

ธุรกิจสปาในตา่งประเทศผ่านบริษัท Mspa International Cairo LLM จํานวน 1 แหง่  

โรงแรมเจดบับลิว แมริออท ไคโร  

การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจสปา) 

  บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัท MSpa Ventures Limited บริษัท Minor Hotel Group Management (Shanghai) 

Limited บริษัท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และบริษัท Mspa International Cairo LLM ดําเนินกิจการและรับบริหารศนูย์บริการเพ่ือ

สขุภาพ ให้บริการด้านสถานเสริมความงาม สถานออกกําลงักาย การบําบดัความเครียดอย่างครบวงจร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าท่ีเข้า

พกัในโรงแรมและกลุ่มลกูค้าท่ีเห็นความสําคญัในเร่ืองสขุภาพ ธุรกิจการให้บริการเพ่ือสขุภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปาได้รับความนิยมเป็น

อย่างมากในปัจจบุนั จํานวนผู้ประกอบการได้เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว แตอ่ย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดดําเนินการเป็นรายแรกๆ และปัจจบุนัมี

สาขาทัง้หมด 12 แหง่ทัว่ประเทศ และอีก 16 แหง่ในต่างประเทศ คูแ่ข่งท่ีอาจจดัระดบัเพ่ือการเปรียบเทียบคือ (1) บนัยนัทรี สปา และ องัสนา 

สปา ซึง่ดําเนินการภายใต้กลุ่มเจ้าของเดียวกนั (2) ดสุิต เทวารันย์ สปา (3) Centara Spa ซึง่จะตัง้อยู่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Central 

Hotels and Resort และ (4) Six Senses ซึง่จะตัง้อยู่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Soneva และ Six Senses Resort and Spa 

พทัยา แมริออท อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต  

อนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  เจ ดบับลิว แมริออท ภเูก็ต 

อนนัตรา หวัหิน อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ 

อนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา แคมป์ ช้าง  รอยลั ออคดิ เชอราตนั โฮเทล็ แอนด์ ทาวเวอร์ส  

อนนัตรา บอ่ผดุ เกาะสมยุ  ดสุิตธานี กระบ่ี บีช รีสอร์ท 

อนนัตรา ไม้ขาว ภเูก็ต วลิล่าส์   เดอะ เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพฯ 
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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 

เช่น โซนแห่งจินตนาการท่ีถูกเนรมิตด้วยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อนัทนัสมยั ทําให้ผู้ เล่นได้สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อน

คลาย อีกทัง้ผู้ เล่นจะต้องผ่านดา่นท่ีต่ืนเต้นระทกึใจไปตลอดเส้นทางจนกว่าจะค้นพบทางออกสู่โลกแหง่ความเป็นจริง  

พพิธิภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้ หลุยส์ ทุสโซด์ส แวก็ซ์เวิร์ค (Louis Tussaud’s Waxworks) 

พิพิธภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้ หลุยส์ ทสุโซด์ แวก็ซ์เวร์ิค พทัยา ได้เปิดดําเนินการกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นสาขาท่ี 5 ของโลก และ

เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงหุน่ขีผ้ึง้เสมือนจริงของบคุคลสําคญัและคนดงัระดบัโลก ทัง้ไทยและเทศกวา่ 71 ตวั หุน่ขีผ้ึง้ของหลุยส์ ทสุโซด์ 

ไม่ได้เป็นเพียงแค ่“หุน่” ท่ีใช้จดัแสดงตามพิพิธภณัฑ์เทา่นัน้ หากแตเ่ป็นงานประตมิากรรมท่ีมีชีวติเสมือนคน ทกุครัง้ท่ีเข้าชมเสมือนกบัวา่

ได้เดนิคล้องแขนอยู่กบัซุปเปอร์สตาร์ตวัจริง และเพิ่มความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ ด้วยการใส่ “กลิ่น” เข้าไปในแตล่ะห้อง ซึง่มีความแตกต่าง

กนัออกไปตามหมวดหมู่ของห้อง เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการเข้าชมมากย่ิงขึน้ นอกเหนือจากการตกแตง่ด้วยแสงไฟ และการใช้เสียงเพ่ือสร้าง

บรรยากาศท่ีสมจริง ย่ิงไปกวา่นัน้ผู้ชมสามารถเข้าชมหุ่นทกุตวัได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่มีการกัน้ระหว่างผู้ชมและหุน่ ทําให้ผู้ชมได้ความรู้

ความเพลิดเพลินนบัตัง้แตก้่าวแรกกระทัง่ก้าวสดุท้ายท่ีออกจากพิพิธภณัฑ์ไปพร้อมกบัรอยยิม้และความประทบัใจท่ีไม่รู้ลืม  

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



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 41 

 

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

 เกมส์ตะลยุเลเซอร์ ซึง่มี 2 เกมส์ให้ผู้ เล่นเลือก ได้แก่ 1) Laser Maze ซึง่เป็นเคร่ืองเล่นท่ีให้ผู้ เล่นสวมวญิญาณนกัจารกรรม

เหมือนในภาพยนตร์ เข้าสู่ห้องปฏิบตัภิารกิจสดุแสนจะลกึลบั ดัง่เขาวงกต โดยผู้ เล่นจะต้องผ่านเขาวงกตเลเชอร์ไปให้ได้ไวท่ีสดุ โดยไม่

แตะต้องลําแสงสีเขียวเหล่านัน้ และ 2) Beam Buster ซึง่เป็นเคร่ืองเล่นใหมข่อง Ripley’s World Pattaya ท่ีเพิ่งนําเข้ามาเปิดตวัเม่ือ

เดือนธนัวาคม 2558 เพ่ือให้ผู้ เล่นสวมวญิญาณนกัจารกรรมเหมือนในภาพยนตร์เช่นกนั แตผู่้ เล่นจะต้องแตะลําแสงสีเขียวให้ได้มากสดุ

และไวสดุถงึจะได้คะแนนมากสดุ 
 

ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีอตัราการเข้าชมประมาณ 895,350 คน รายได้รวมของไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั (มหาชน) มาจาก  

• พิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ร้อยละ 19.77 

• โรงภาพยนตร์ 12 มิตร้ิอยละ 16.13 

• โกดงัผีสิง ร้อยละ 15.86 

• มหศัจรรย์เขาวงกต ร้อยละ 17.59 

• พิพิธภณัฑ์หลยุส์ทสุโซด์สแว๊คซ์เวร์ิค ร้อยละ 15.15 

• สวนสนกุสยองขวญั  สครีม อิน เดอะ ดาร์ค ร้อยละ 9.00 

• เกมส์ตะลยุเลเซอร์ ร้อยละ 6.5 

 

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 โดยสิทธิดงักล่าวถือโดย บริษัท อินเตอร์

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

ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

ในปี 2547 บริษัทได้เร่ิมเปิดขายสิทธิแฟรนไชส์ให้แก่ผู้ลงทนุในประเทศไทยท่ีสนใจลงทนุในร้าน “The Pizza Company”  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีร้านค้าท่ีบริษัทลงทนุเอง (Own equity) ในประเทศ จํานวนทัง้สิน้ 223 สาขา และเป็นสาขาใน

ตา่งประเทศ 1 สาขา และมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 78 สาขา และตา่งประเทศจํานวน 60 สาขา ทัง้นี ้ทําเลท่ีตัง้

ของร้านค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตศนูย์การค้า ย่านธุรกิจและย่านท่ีพกัอาศยั เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไป ใน

ส่วนของการให้บริการในรูปแบบแฟรนไชส์กบัลกูค้าในต่างประเทศนัน้ ปัจจบุนับริษัทได้ให้แฟรนไชส์ธุรกิจพิซซ่า “The Pizza 

Company” ในประเทศซาอดุอิาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาร์หเรน โอมาน กมัพชูา ลาว เวียดนามและพม่า เป็นต้น 
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ลักษณะการให้บริการ 

การให้บริการภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “The Pizza Company” มีทัง้การให้บริการแบบการรับประทานท่ีร้าน (Dine in) การ

จดัส่งท่ีบ้านหรือสํานกังาน (Delivery) และการรับกลบับ้าน (Take Away) โดยอาหารหลกัท่ีให้บริการ คือ พิซซ่า 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 ในประเทศไทยเพียงผู้

เดียวเท่านัน้  

ณ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทได้เปิดดําเนินการร้าน Burger King ทัง้สิน้จํานวน 55 สาขาทัว่ประเทศไทย และได้

ลงทนุในตา่งประเทศเป็นจํานวน 2 สาขา โดยร้านค้าส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในเขตศนูย์การค้าและแหล่งทอ่งเท่ียวตา่งๆ เน่ืองจาก Burger 

King มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไปรวมถงึชาวตา่งชาตท่ีิมีกําลงัซือ้ 

  ลักษณะการให้บริการ 

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

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

  ไอศกรีมพรีเม่ียม  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Swensen’s” ซึง่เป็นไอศกรีมคณุภาพระดบัพรีเม่ียม แบรนด์แรกของประเทศไทย และปัจจุบนั

ยงัคงความเป็นอนัดบัหนึง่ ด้วยความหลากหลายของไอศกรีมซนัเดย์ และบรรยากาศการตกแตง่ร้าน รวมถึงการให้บริการท่ีเป็นมิตร ไม่

เหมือนใคร 

  ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

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

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

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เช่นกนั โดย บริษัท สเวนเซน่ส์ (ไทย) จํากดั ได้รับสิทธิในการเปิด

ร้านไอศกรีมโดยการลงทนุเอง (Own Equity) และการเปิดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย กมัพชูา และตะวนัออกกลาง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทได้เปิดสาขาโดยการลงทนุเองในประเทศทัง้สิน้จํานวน 134 สาขา และตา่งประเทศจํานวน 

7 สาขา ปัจจบุนัมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 158 สาขา และตา่งประเทศจํานวน 20 สาขา ร้านค้าส่วนใหญ่ตัง้อยู่

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 
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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 2558 บริษัทได้เปิดสาขาโดยการลงทนุเองทัง้สิน้ในประเทศจํานวน 237 สาขา และมีท่ีอยู่ในระบบ 

แฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 173สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชมุชน 

  ลักษณะการให้บริการ 

บริษัทจําหน่ายไอศกรีมในรูปแบบของการ Take away เทา่นัน้ โดยสินค้าหลกัได้แก่ 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 และสามารถให้แฟรนไชส์

กบัลกูค้าในประเทศจีน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทได้เปิดดําเนินธุรกิจทัง้สิน้จํานวน 55 สาขา โดยมี 9 สาขาในต่างประเทศ และ 46 สาขาทัว่

ประเทศไทย ซึง่ประกอบด้วย 28 สาขาในกรุงเทพ และอีก 18 สาขาในตา่งจงัหวดัตามหวัเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ 

นครราชสีมา อดุรธานี พทัยา หวัหิน ชลบรีุ ขอนแก่นและเชียงราย โดยส่วนใหญ่ร้านค้าจะตัง้อยู่ในย่านศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจและ

แหล่งชมุชน  

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) ได้ลงทนุซือ้หุ้นในร้านอาหาร 

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

ออสเตรเลีย 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  
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ในเดือนตลุาคม 2558 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้ลงทนุซือ้หุ้นเพิ่มอีกร้อยละ 20 ใน บริษัท ไมเนอร์ ดีเค

แอล ฟู้ ด กรุ๊ป ผ่านบริษัทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd.ทําให้บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) มี

สดัส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 70 

                ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทได้เปิดบริการรวมทัง้สิน้ 442 สาขา โดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 52 สาขา เป็นสาขาท่ี

ลงทนุในประเทศไทย 21 สาขา ลงทนุเองในต่างประเทศ 31 สาขา และมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์จํานวน 390 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 แบรนด์ได้แก่ 

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 ประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม 

จีน และมลัดีฟส์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 The Minor Food Group Singapore เปิดบริการทัง้สิน้ 91 สาขา โดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 

76 สาขา และมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์จํานวน 15 สาขา  

 

อาหารประเภทปลา 

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

Invesment Management Co., Ltd. (“RIVERSIDE”) ในเดือนธนัวาคม 2555 และลงทนุเพิ่มอีกร้อยละ 20.18 ในเดือนเมษายน 2558 

รวมสดัส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ69.18 ผ่านบริษัทย่อย MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. โดย RIVERSIDE เป็น

ผู้ประกอบการร้านอาหารประเภท CASUAL DINING ในประเทศจีน ภายใต้แบรนด์ RIVERSIDE & COURTYARD ซึง่มีความเช่ียวชาญ

ในอาหารจานปลาเสฉวนบาร์บีควิ RIVERSIDE เปิดดําเนินการในปี พ.ศ. 2548 และประสบความสําเร็จในการสร้างแบรนด์ร้านอาหารท่ี

แข็งแกร่งและสร้างฐานลกูค้าหลกัท่ีช่ืนชอบในอาหารกระทะร้อนประเภทปลา ประกอบกบัการผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหว่างอาหาร

พืน้บ้าน การบริการท่ีได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี และการตกแตง่ร้านอาหารแบบร่วมสมยั เป็นผลให้ RIVERSIDE ขยายสาขาอย่าง

รวดเร็ว  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เปิดบริการโดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 53 สาขา เป็นสาขาในกรุงปักก่ิง 21 สาขา สาขาในเซ่ียง

ไฮ้ 13 สาขา และเมืองอ่ืนๆ จํานวน 19 สาขา 

 

คาเฟ่ และเบเกอร่ี 

  ในปี 2558 บริษัทได้มีโอกาสเพิ่มแบรนด์ร้านเบเกอร์ร่ีซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ท่ีมีความน่าสนใจท่ีสุดในกลุ่มร้านอาหารใน

ประเทศไทย โดยไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ปได้ร่วมลงทุนจัดตัง้บริษัท 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 

24 สาขาในประเทศไทย ทัง้นี ้ด้วยแบรนด์เบร็ดทอล์คท่ีแข็งแกร่ง ประกอบกับความรู้ความชํานาญในประเทศไทย และระบบการ
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ปฏิบตังิานท่ีเป็นเลิศของไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป BTM Thailand  จงึมีศกัยภาพท่ีจะเตบิโตอย่างแข็งแกร่งตอ่ไปในอนาคต ด้วยการขยายสาขา

ใหม่ โดยจะเร่ิมจากสาขาท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองและหลงัจากนัน้จะขยายในรูปแบบสาขาแฟรนไชส์ตอ่ไป 

  

เครือข่ายร้านสาขาของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี ้ 

ร้าน จาํนวนสาขา บริษัทลงทุนเอง แฟรนไชส์ 

ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ 

The Pizza Company 362 223 1 78 60 

Burger King 57 55 2 - - 

Swensen’s 319 134 7 158 20 

Dairy Queen  410 237 - 173 - 

Sizzler 55 46 9 - - 

The Coffee Club* 442 21 31 - 390 

Thai Express 91 2 74 - 15 

Riverside 53 - 53 - - 

BreadTalk 24 24 - - - 

อ่ืนๆ ** 38 33 5 - - 

รวมทัง้สิน้ 1,851 775 182 409 485 

* รวมร้านอาหาร Ribs and Rumps และ VGC Food Group 

** อ่ืนๆ ได้แก่ ร้านอาหารในสนามบิน 33 สาขา GrabThai in UK 4 สาขา และ Patara Fine Thai Cuisine in UK 1 สาขา 

   

  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 และปริมณฑล 

รวมทัง้ตามตา่งจงัหวดัท่ีบริษัทมีสาขาตัง้อยู่ โดยกําหนดให้มีเวลาตัง้แตก่ารสัง่สินค้าจนถงึการรับสินค้าภายใน 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 2558 เป็นการรวบรวมข้อมลูเผยแพร่จาก

ส่วนราชการและภาคอตุสาหกรรม ข้อมลูเก่ียวกบัคูแ่ข่งซึง่เป็นข้อมลูท่ีบริษัทว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จดัทําเป็นรายปัก 

ธุรกิจร้านอาหารท่ีมีสาขาในประเทศไทย  

ในปี 2558 บริษัทคาดวา่ตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริการดว่นจะยงัคงมีการเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง ซึง่บริษัทคาดว่าจะมี

อตัราการเตบิโตท่ีดีกว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากผลกระทบเชิงบวกจากการเปิดเสรีการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC 
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(ASEAN Economic Community) และความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคของประเทศไทยในปัจจบุนั โดยคาดว่าอตัราการเตบิโตของยอดขาย

ร้านสาขาเดมิ (Same Store Sales) จะอยูร่ะดบัเดียวกบัการเตบิโตของ GDP ซึง่จะขยายตวัอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5-2.5 โดยบริษัทได้

เล็งเหน็ถงึความเส่ียงในด้านอตัราเงินเฟ้อในปี 2558 และได้วางแผนในเร่ืองการเตรียมความพร้อมในการทําสญัญาซือ้วตัถุดบิกบัคูค้่า 

(Suppliers) เพ่ือกําหนดราคาหรือจํานวนและคณุภาพของวตัถุดบิในระยะยาว 

 

ตารางเปรียบเทียบส่วนแบง่ตลาดของธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนสไตล์ตะวนัตกในประเทศไทย 

 2556 2557 2558 (ประมาณการ) 

รายได้ (ล้านบาท) รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

คาเฟ่ 4,833 10.1 5,288 10.5 6,235 11.1 

ร้านอาหาร 20,271 42.2 20,715 41.1 22,164 39.5 

ร้านอาหารจานด่วน 17,679 36.8 18,642 37.0 21,278 37.9 

ไอศกรีมและเบเกอร่ี 5,277 11.0 5,756 11.4 6,458 11.5 

ตลาดรวม 48,060 100.0 50,401 100.0 56,135 100.0 

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 14,379 29.9 15,794 31.3 17,175 30.6 

ที่มา: บริษัทในกลุม่อาหารและเคร่ืองดื่มขนาดใหญ่ทีส่ดุ 500 บริษัทแรก จากกระทรวงพาณิชย์ และประมาณการของบริษัท 

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

  

  สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง 

  สภาพการแข่งขนัและคูแ่ข่งในอตุสาหกรรมอาหารสไตล์ตะวนัตก แยกตามประเภทอาหาร มีดงันี ้

1. คาเฟ่  

• ตลาดรวมของคาเฟ่ มีมลูค่ากวา่ 6,200 ล้านบาท คดิเป็นส่วนแบง่ในธุรกิจร้านอาหารสไตล์ตะวนัตกร้อยละ 11.1  

• ปัจจบุนั สตาร์บคั ยงัคงเป็นผู้ นําในตลาดคาเฟ่อยู่ ด้วยมลูค่าส่วนแบ่งตลาดเป็นท่ีหนึง่และจํานวนสาขาท่ีมากถงึ 

220 สาขาทัว่ประเทศไทย ตามด้วย  โอ บอง แปง ท่ีมีมลูคา่ส่วนแบง่ตลาดเป็นท่ีสองด้วยจํานวนมากกวา่ 67 สาขา

ทัว่ประเทศไทย  

2. ร้านอาหาร (Casual Dining) 

ปัจจบุนั ธุรกิจอาหารแคชชวล ไดน่ิงมีมลูคา่รวมมากกว/่า 22,000 ล้านบาท โดยเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซซิซ์เลอร์ และ The 

Coffee Club รวมกนัแล้วมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 33  

 

2.1 พิซซ่า มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ีประมาณ 4,600 ล้านบาท หรือร้อยละ 21  

• ในปี 2558 อตัราการเตบิโตร้อยละ 9 (Thailand Equity and Franchise)  

• ปัจจบุนั ผู้บริโภครับประทานพิซซา่โดยเฉล่ีย 2 ครัง้ตอ่เดือน ซึง่เป็นกลุ่มครอบครัว และกลุ่มวยัรุ่น 

• แนวโน้มตลาดในอนาคตสําหรับพิซซา่จะเน้นเร่ืองนวตักรรมใหม่ และการค้นคว้าวจิยัเมนใูหม่ๆ ควบคูก่บัการทํา

โปรโมชัน่อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มความถ่ีในการรับประทานพิซซ่าของผู้บริโภค และทําให้ผู้ ท่ีไม่ทานพิซซ่าหนัมา

รับประทานพิซซ่ามากขึน้ โดยคา่ใช้จ่ายส่วนใหญ่ จะใช้ในเร่ืองของการโฆษณาทางโทรทศัน์ พร้อมกนันีบ้ริษัทได้

ดําเนินการปรับปรุงร้านให้มีความทนัสมยั และยงัได้เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์  
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• ปัจจบุนั เดอะ พิซซา่ คอมปะนี มีสาขาในประเทศไทยทัง้สิน้จํานวน 301 สาขา (เป็นเจ้าของเองจํานวน 223 สาขา (รวม

สาขาท่ีอยู่ในสนามบิน 3 สาขา) และแฟรนไชส์จํานวน 78 สาขา) โดยพิซซา่ ฮทั มีจํานวน 97 สาขา และ โดมิโน่   พิซซ่า 

มีจํานวน 29 สาขา 

 

2.2 สเตก็ ซีฟู้ ด และสลดั มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ีประมาณ 2,345 ล้านบาท  

• ซซิซ์เลอร์ ใช้กลยทุธ์ในการให้ความสําคญักบักระแสสขุภาพตามพฤตกิรรมของผู้บริโภคอย่างตอ่เน่ือง และคดิค้น

พฒันาเมนอูาหารใหม่ๆ ตามฤดกูาลวตัถดุบิ ผกั-ผลไม้ 

• ในแง่การแข่งขนั ซซิซ์เลอร์ ไม่มีคูแ่ขง่ตรงในร้านอาหารประเภทเดียวกนั แตจ่ะเป็นในรูปแบบของส่วนแบง่การทาน

อาหารของผู้บริโภคจากพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้าน ทัง้จากร้านอาหารสกีุ ้ ร้านอาหารสากล อิตาลี ญ่ีปุ่ น 

จีน หรือร้านอาหารไทยทัว่ไป  

 

2.3 อาหารและกาแฟ มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ีประมาณ 359 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 21 สาขา ตัง้อยู่ใน พทัยา ภเูก็ต  เชียงใหม่ สมยุ สนามบนิดอน

เมือง สนามบนิสุวรรณภมูิ และกรุงเทพฯ โดยเป็นเจ้าของเองทัง้หมด ร้านค้าส่วนใหญ่ตัง้อยู่ตามย่านศนูย์การค้า 

แหล่งธุรกิจและแหล่งนกัทอ่งเท่ียว ในทําเลท่ีเดนิทางสะดวก ปัจจุบนั Greyhound มีทัง้หมด 11 สาขาอยู่ใน

กรุงเทพฯ และปริมลฑล ส่วน Coffee Bean and Tea Leaf มีทัง้หมด 16 สาขา     

• ในปี 2558 มีอตัราการเตบิโตยอดขายร้อยละ 11   

 

3. ฟาสต์ฟู้ ด  

• ปัจจบุนั ธุรกิจอาหารจานด่วนมีมลูคา่รวมมากกวา่ 21,000 ล้านบาท โดยเบอร์เกอร์ คงิ มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ี

ประมาณ 1,047 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 ในปี 2558 ยอดขายเตบิโตร้อยละ 29  

• เบอร์เกอร์ คงิ มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 55 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ในสนามบนิ 10 สาขา) และวางแผนขยาย 10 สาขา 

ในปี 2559 เพ่ือครอบคลมุลกูค้าเป้าหมายหลกัท่ีเคยอาศยัอยู่ในต่างประเทศ ส่วน เค เอฟ ซี มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 

531 สาขา และแมคโดนลัด์ มีสาขาจํานวน 217 สาขา 

 

4. ไอศกรีม และเบเกอร่ี 

ภาพรวมสินค้าประเภทไลท์ฟาสฟู้ ดส์ อาทเิช่น เบเกอร่ี ขนมปัง ไอศกรีม โดนทั ยงัคงเตบิโตเพิ่มขึน้ จากกิจกรรมทางการตลาด 

รายการส่งเสริมการขาย แนะนําเมนใูหม่ และการเปิดสาขาใหม่ๆ อย่างตอ่เน่ืองของทกุกลุ่มสินค้า  ธุรกิจไอศกรีม และเบเกอร่ี มีมลูคา่

รวมมากกวา่ 6,400 ล้านบาท โดย สเวนเซ่นส์ และแดร่ีควีน ยงัคงรักษาตําแหน่งผู้ นําตลาดไอศกรีมไว้ได้อย่างตอ่เน่ือง โดยในปี 2558 

สเวนเซ่นมีอตัราการเตบิโตลดลงถงึร้อยละ 3 และแดร่ีควีนมีอตัราการเตบิโตถงึร้อยละ 5 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 

• ปัจจบุนั สเวนเซ่นส์ มีสาขาในประเทศไทยทัง้สิน้จํานวน 292 สาขา (เป็นเจ้าของเอง 134 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ใน

สนามบิน 1 สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 158 สาขา) บาสกิน้ รอบบิน้ มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 24 สาขา ฮา

เก้น ดาส มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 35 สาขา   
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• ปัจจบุนั แดร่ีควีนมีสาขาทัง้สิน้จํานวน 410 สาขา (เป็นเจ้าของเอง 237 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ในสนามบนิ 14 

สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 173 สาขา) เค เอฟ ซี ซอฟท์ไอศกรีม มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 345 สาขา และ

แมคโดนลัด์  ซอฟท์ไอศกรีมมีสาขาทัว่ประเทศทัง้สิน้ จํานวน 216 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  

 

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการผลิตและจําหน่ายอาหารบริการดว่น ผ่านรูปแบบของสาขา จํานวนมากกว่า 1,800 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) 

2558 

2557 

2556 

1,924 

1,924 

1,924 

1,903 

1,715 

1,257 

98.91 

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 
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บริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จํากดั  

ปี กําลงัการผลิต ปริมาณการผลิตจริง อตัราการใช้ 

  (ตนัตอ่ปี) (ตนัตอ่ปี) กําลงัการผลิต (ร้อยละ) 

2558 

2557 

2556 

19,688 

19,688 

19,688 

18,150 

17,907 

15,571 

92.19 

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  อาหารทะเลประเภทต่างๆ    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 

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 วตัถดุบิหลกัคือ แป้งพิซซ่า เนยแข็ง เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป และอาหารทะเล ซึง่บริษัทจดัซือ้

จากต่างประเทศ บริษัทในกลุ่มเดียวกนัและผู้ จําหน่ายภายในประเทศ  

2. Burger King มีวตัถดุบิหลกัคือ ขนมปัง มนัฝร่ังแช่แข็ง เนยแข็ง และเนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป ซึง่บริษัท

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

เค้ก เคร่ืองปรุงอาหาร  ผลิตภณัฑ์นม และเคร่ืองด่ืมประเภทตา่งๆ ซึง่บริษัทสัง่ซือ้ผ่านผู้ จําหน่ายในประเทศ  

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

และเคร่ืองปรุงอาหารตา่งๆ โดยส่วนใหญ่นัน้ บริษัททําการสัง่ซือ้จากต่างประเทศผา่นผู้ จําหน่ายในประเทศ 

 

2.3  ธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า 

2.3.1  ลักษณะธุรกิจ 

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

เก่ียวกบัการจดัจําหน่ายสินค้าซึง่นําเข้ามาจากต่างประเทศและการรับผลิตสินค้าอปุโภคบริโภค โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

การจัดจาํหน่ายสินค้าประเภทเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม 

• Esprit ประกอบด้วยเสือ้ผ้าสําเร็จรูป รวมถงึเคร่ืองประดบัและเคร่ืองแตง่กายสําหรับสภุาพบรุุษ สภุาพสตรี วยัรุ่น

และเดก็ ซึง่นําเข้ามาจากประเทศฮ่องกง 

• Bossini ประกอบด้วยเสือ้ผ้าสําเร็จรูปสําหรับ สภุาพบรุุษ สภุาพสตรี วยัรุ่นและเดก็ ซึง่นําเข้ามาจากประเทศ

ฮ่องกง 

• GAP แบรนด์เสือ้ผ้าร่วมสมยัสําหรับ สภุาพบรุุษ สภุาพสตรี วยัรุ่นและเดก็ ซึง่นําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

• Banana Republic แบรนด์เสือ้ผ้าร่วมสมยัสําหรับ สภุาพบรุุษ สภุาพสตรี และเคร่ืองประดบั นําเข้ามาจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• Charles & Keith ประกอบด้วยรองเท้าสตรี กระเป๋าสตรี และเคร่ืองประดบั ซึง่นําเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ 

• Pedro ประกอบด้วยรองเท้าสําหรับ สภุาพบรุุษ สภุาพสตรี และเคร่ืองประดบั ซึง่นําเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ 

การจัดจาํหน่ายสินค้าประเภทเคร่ืองสําอาง 

• Red Earth เคร่ืองสําอางนําเข้าจากตา่งประเทศ เน้นความมีสีสนัทนัสมยัสําหรับการแตง่หน้า 

การจัดจาํหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนๆ  

• ETL อปุกรณ์และหนงัสือเพ่ือการศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษ และความรู้รอบตวัของเดก็ท่ีมีความทนัสมยั โดย

เป็นอปุกรณ์ท่ีสามารถโต้ตอบ (Interact) กบัเดก็ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ 

• SUSONIC ส่ือการเรียนรู้สําหรับเดก็โดยมีหนงัสือและอปุกรณ์เสริมท่ีทนัสมยั ปากกาพดูได้เพ่ือใช้ในการเรียนรู้

แบบ Interactive เพิ่มทกัษะทางด้านภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่ น และความรู้รอบตวัของเดก็ 

• HELLO TEDDY ส่ือการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ภาษาจีน โดยมีหนงัสือและอปุกรณ์เสริมท่ีทนัสมยั ปากกาพดูได้ 

เพ่ือใช้ในการเรียนรู้แบบ Interactive เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาให้เด็กไทยเข้าสู่ AEC  

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

(ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น  อีกทัง้รับผลิตผลิตภณัฑ์ทําความสะอาดท่ีใช้ในอตุสาหกรรมบริการให้กบั Diversey Hygiene (บริษัทลกู

ของ Sealed Air)   

 

การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ลกัษณะช่องทางการจําหน่ายของผลิตภณัฑ์กลุ่มเสือ้ผ้าและเคร่ืองสําอางมี 3 ลกัษณะคือ จําหน่ายปลีกให้กบักลุ่มลกูค้า

เป้าหมายโดยวางจําหน่ายในร้านค้าของบริษัทเอง และวางจําหน่ายผ่านช่องทางการจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าตา่งๆ ท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย การจําหน่ายให้ลกูค้าองค์กรท่ีมีงบประมาณเพ่ือให้พนกังานและผู้บริหาร และมีงบประมาณทางการตลาดเพ่ือจดัหา

ของแถมและของกํานลัแก่ลกูค้า 

ตัง้แตปี่ 2554 เป็นต้นมา บริษัทได้เปิดดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัจําหน่ายสินค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ www.mysale.co.th (เดมิ

ช่ือ www.thaisale.co.th) ในช่วงปลายปี 2556  บริษัทได้เปล่ียนช่ือเป็น MySale เพ่ือให้เป็นช่ือท่ีมีความเป็นสากลมากขึน้ อีกทัง้เป็นการ

สร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ Mysale เป็นอีกหนึง่ช่องทางเลือกให้คูค้่าและกลุ่มของบริษัทเองท่ีต้องการระบายสินค้าท่ีล้าสมยั  

นอกเหนือจากการขายสินค้าจากหน้าร้านเพียงอย่างเดียว เป็นการร่วมทนุกบัคูค้่าในประเทศออสเตรเลียท่ีมีเครือข่ายแข็งแกร่งในการ

จดัหาสินค้าแบรนด์สากลจาก ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และองักฤษ ซึง่ปัจจบุนัจํานวนผู้ใช้อินเตอร์เนทมีจํานวนเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง

และความเช่ือมัน่ในการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมผ่านการทําธุรกรรมออนไลน์มีสงูขึน้ และผู้บริโภคต้องการเหน็ความแปลกใหม่ของ

สินค้า ดงันัน้ Mysale จงึถือเป็นช่องทางท่ีสอดคล้องกบัค่านิยมของผู้บริโภคในปัจจบุนัท่ีต้องการเข้าไปแสวงหาสินค้าท่ีไม่จําเจ   

 

กลุ่มเป้าหมาย 

เน่ืองจากสินค้าเสือ้ผ้าและเคร่ืองสําอางมีความหลากหลาย ครอบคลมุทกุเพศ ทกุวยั ฐานลกูค้าของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการจดั

จําหน่ายสินค้าจงึครอบคลมุทัง้หญิงและชาย ในทกุช่วงอาย ุโดยกลุ่มลกูค้าหลกัคือ นกัศกึษา กลุ่มคนทํางานรุ่นใหม่ แม่บ้าน ตลอดจน

นกัธุรกิจ ผู้ ท่ีสนใจในเร่ืองแฟชัน่และการแตง่ตวั มีรายได้อยู่ในระดบั B ขึน้ไป  

สําหรับธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการรับผลิตสินค้า ลกูค้าหลกัของบริษัทเป็นบริษัทต่างชาต ิ ท่ีมียอดการสัง่สินค้าอปุโภคเป็นจํานวน

มาก ทัง้เพ่ือใช้ในประเทศและส่งออกไปยงัประเทศใกล้เคียง 

 

2.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

แบรนด์เอสปรี (ESPRIT) 

 ถงึแม้ธุรกิจแฟชัน่มีคูแ่ข่งขนัอยู่ในตลาดเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา Fast fashion brand อย่าง 

เฮชแอนเอ็ม และ แบรนด์จากญ่ีปุ่ นอย่างยูนิโคล เข้ามาทําตลาดอย่างน่ากลวัด้วยการลงทนุท่ีสงูทัง้ขนาดร้านค้าและมีสินค้าท่ีมีความ

หลากหลาย  และการทําราคาท่ีตํ่าน่าดงึดดูเป็นแม่เหล็กดงึผู้บริโภค  ทําให้การแข่งขนัในสนามใจกลางกรุงเทพฯ มีมากขึน้และมี

ผลกระทบตอ่แบรนด์เก่าในตลาด   เพราะผู้บริโภคมีทางเลือกในเร่ืองของความสดใหม่  ส่วนคูแ่ข่งของเอสปรีทางตรงคือ แบรนด์ซาร่า ท่ี

เข้ามาทําตลาดด้วยสินค้าแฟชัน่และมีการบริหารสินค้าใหม่อย่างรวดเร็ว    แตอ่ย่างไรก็ตาม แบรนด์เอสปรียงัมีจดุเดน่ท่ีแตกต่างใน

เร่ืองการรักษาคณุภาพท่ีสงู และยงัคงการผลิตสินค้าท่ีตอบสนองกลุ่มลกูค้าท่ีพอใจในความทนทาน ไม่แฟชัน่จนเกินไปและใส่สบาย

เหมาะกบัสรีระสําหรับคนวยัทํางานอาย ุ30 ปีขึน้ไป ในขณะท่ี fast fashion หาไม่ได้และมีคณุภาพต่ํากวา่และหมดสมยัเร็ว  ดงันัน้ การ

ทําโปรแกรมบริหารความพงึพอใจของลกูค้าสมาชิก (Minor Plus) เพ่ือรักษาลกูค้ากลุม่นีไ้ด้มีการทําอย่างตอ่เน่ือง เช่น การตดิตอ่จอง

สินค้าใหม่  การให้ส่วนลดพิเศษ  การดแูลลกูค้าในวนัสําคญั นอกเหนือไปจากการดแูลกลุ่มลกูค้า เอสปรีได้จดัแผนส่งเสริมการขาย

พร้อมกบัมีส่วนร่วมช่วยระดมทนุให้กบัองค์กรการกศุลมาตอ่เน่ืองหลายปี  ณ สิน้ปี 2558 แบรนด์เอสปรีมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศ

ไทยรวมทัง้สิน้ 126 แหง่ 

 

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


 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 52 

 

แบรนด์แก็บ (GAP)  

แบรนด์แก็บเป็นหนึง่ในสินค้าอเมริกนัแบรนด์ท่ีมีประวตัอินัยาวนาน   ซึง่นําเสนอสินค้าท่ีมีรูปแบบเบสิค สวมใส่ง่ายในทกุ

โอกาสสไตล์อเมริกนั   เสน่ห์ของโลโกท่ีกลายเป็นสญัลกัษณ์สําคญับนเสือ้ยืดยงัเป็นจุดขายตลอดมา    แม้คูแ่ข่งหลกัน่าจะเป็นแบรนด์

ซาร่า แตก่ลุ่มลกูค้าก็มีความแตกต่าง เพราะแบรนด์ดงักล่าวมีความเป็นแฟชัน่สงูกว่า    การทําตลาดของแก็บคือ มุ่งเน้นหาทําเลขาย

ใจกลางกรุงเทพในแหล่งชอบปิง้ของคนเมืองและชาวต่างประเทศ  แล้วขยายไปตลาดต่างจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งทอ่งเท่ียวของชาว

ตา่งประเทศ นอกจากนี ้กลุ่มสินค้าเดก็เลก็และเดก็โต มีความโดดเดน่ทางด้านการออกแบบท่ีดงึดดูใจผู้บริโภคระดบักลางถงึระดบัสงู 

ณ สิน้ปี 2558 แบรนด์แก๊บ มีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 15 แหง่   

 

แบรนด์บานาน่า รีพับบลิค (Banana Republic) 

แบรนด์บานาน่า รีพบับลิค ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี 2521 ท่ีเมืองซานฟรานซสิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจบุนัมีสาขากวา่ 600 แหง่

ทัว่โลก เป็นเสือ้ผ้าร่วมสมยัสไตล์โมเดร์ินอเมริกนัสําหรับบรุุษและสตรี มีการออกแบบท่ีเน้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ลงตวัในทกุ

โอกาส ทัง้ในวนัทํางาน วนัหยดุ และในโอกาสพิเศษ (Everyday American Wear)  การตลาดมุ่งเน้นทําเลขายใจกลางกรุงเทพมหานคร

ในแหล่งชอบปิง้ของคนเมืองและชาวตา่งประเทศ กลุ่มลกูค้าเป้าหมายคือ คนวยัทํางานอาย ุ25-45 ปี  บานาน่า รีพบับลิค ร้านแรกใน

ประเทศไทย ได้เปิดท่ีศนูย์การค้า ด ิเอ็มควอเทียร์ บนพืน้ท่ี 450 ตารางเมตร เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2558     

แบรนด์บอสสินี (Bossini) 

กลุ่มสินค้าท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนักบัแบรนด์บอสสินีนัน้ มีทัง้ท่ีนําเข้าจากตา่งประเทศ เช่น  Giordano, Body Glove  และ

ผลิตในประเทศ เช่น Portland ซึง่ล้วนแตอ่ยู่ในตลาดมาเป็นเวลานาน และแม้วา่จะมีการแข่งขนัคอ่นข้างสงูทัง้ในด้านราคา และการ

ส่งเสริมการขายในรูปแบบใหม่ๆ  แบรนด์บอสสินี  ยงัเป็นแบรนด์ท่ีมีจุดแข็งในเร่ืองผลิตภณัท์กนัหนาวท่ีมีคณุภาพ เช่น เสือ้กนัหนาวขน

เป็ดและเสือ้แจ็คเก็ต รวมไปถงึเสือ้ยืดใส่สบายท่ีมีรูปแบบสวยและคณุภาพดี บริษัทคาดการณ์ว่าแบรนด์บอสสินียงัมีโอกาสเติบโตไป

กบัการขยายตวัของห้างสรรพสินค้าทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั ณ สิน้ปี 2558 แบรนด์บอสสินี มีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทย

รวมทัง้สิน้ 88 แหง่   

แบรนด์ชาร์ลส แอนด์ คีธ (Charles & Keith) 

 ตลาดรองเท้าและกระเป๋าสําหรับสุภาพสตรี ในประเทศไทยมีทัง้แบรนด์ย่ีห้อท่ีนําเข้า และแบรนด์ย่ีห้อท่ีผลิตในประเทศ  

รองเท้าท่ีนําเข้ามกัจะได้รับความนิยมในรูปแบบท่ีทนัสมยั มีวสัดท่ีุแตกตา่งซึง่หาไม่ได้ในประเทศ และการออกแบบท่ีสวยงาม กลุ่ม

รองเท้านําเข้าส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ท่ีมีการวางตําแหน่งระดบับนและราคาสงู ดงันัน้ แบรนด์ชาร์ลส แอนด์ คีธ ได้เข้ามาทําตลาดใน

ระดบักลาง โดยนําเสนอสินค้านําเข้าท่ีมีการออกแบบท่ีไม่ย่ิงหย่อนไปกวา่สินค้าในกลุ่มระดบับน  แตไ่ม่ทิง้การเป็นแบรนด์นําเข้า และ

การทําราคาท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย ในช่วงปีท่ีผ่านมา แม้วา่จะมีแบรนด์ย่ีห้อกระเป๋าสตรีท่ีผลิตในประเทศ

เป็นคูแ่ข่ง แตแ่บรนด์ชาร์ลส แอนด์ คีธ ยงัคงเน้นการออกแบบ และปรับกลยทุธ์ด้านราคา  ซึง่ทําให้แบรนด์ยงัคงรักษาส่วนแบง่ตลาด

ของสินค้ากลุ่มนีไ้ว้ได้ การเตบิโตของแบรนด์  เน้นการสร้างฐานลกูค้าให้มากขึน้ เช่น การจดักิจกรรมแฟชัน่โชว์เพ่ือแนะนําสินค้าใหม่ 

การปรับปรุงพนกังานขายให้เป็นท่ีหนึง่ในการดแูลลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง และเน้นโปรแกรมบริหารความพงึพอใจลกูค้าสมาชิก (Minor 

Plus)  ณ สิน้ปี 2558 ชาลร์ส แอนด์ คีธ มีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 32 แหง่  

แบรนด์เพโดร (Pedro)  

เน่ืองจากในปัจจบุนัสภุาพบรุุษได้ให้ความสนใจเก่ียวกบัภาพลกัษณ์และการแตง่ตวัเพิ่มสงูขึน้ จงึทําให้ตลาดรองเท้าและ

เคร่ืองประดบัของสภุาพบรุุษนัน้ ถกูจบัตามองวา่เป็นตลาดใหม่ เพ่ือสภุาพบรุุษท่ีรักการแตง่ตวัด้วยดีไซน์ และไม่ชอบการซือ้รองเท้าใน

ห้างสรรพสินค้าท่ีมีความหลากหลายแตไ่ม่มีความแตกต่าง  โดยจดุเด่นของแบรนด์เพโดรนัน้ คือ เป็นเคร่ืองหนงัคณุภาพท่ีผสมผสาน

ระหวา่งความหรูหราและดีไซน์ท่ีโดดเดน่ร่วมสมยัในราคาท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีคอลเล็คชัน่สําหรับผู้หญิงก็มีลกูเล่นอนัทนัสมยั

เช่นเดียวกนั   บริษัทอยู่ในช่วงการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัสําหรับคนไทย   การสร้างส่วนแบง่การตลาดจงึช้ากว่าคูแ่ข่งอย่างแบรนด์
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อลัโด้ (Aldo) และแบรนด์แดปเปอร์ (dapper) ท่ีอยู่ในตลาดมานาน   การจดัหาทําเลขายในใจกลางกรุงเทพตามแหล่งชอปปิง้ของคน

เมืองและชาวตา่งประเทศซึง่เป็นกลยทุธ์สําคญั ณ สิน้ปี 2558 แบรนด์เพโดรมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 5 แหง่  

 

แบรนด์เรดเอิร์ธ (Red earth)  

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ ซึง่เน้นความเป็นแฟชัน่ มีสีสนัทนัสมยั ในลกัษณะเดียวกบัเคร่ืองสําอาง

ของแบรนด์เรดเอิร์ธ มีอยู่เป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม แบรนด์เรดเอิร์ธ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ 

จงึสามารถตอบสนองลกูค้าหลกัของผลิตภณัฑ์ ซึง่เป็นวยัรุ่นและคนทํางานรุ่นใหม่ท่ีเน้นแฟชัน่ได้ และในเดือนพฤศจิกายน 2557 ได้

นําเข้าผลิตภณัฑ์กลุ่มบํารุงผิวหน้าจากต่างประเทศ ท่ีเน้นส่วนผสมจากธรรมชาตเิข้ามาจําหน่ายเพิ่มขึน้  ณ สิน้ปี 2558 แบรนด์เรด

เอิร์ธมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศทัง้สิน้ 16 แหง่  

แบรนด์อีทีแอล (ETL)  ซันโซนิค (Sunsonic) และฮัลโหล เท็ดดี ้(Hello Teddy) 

อีทีแอล เป็นสินค้าเพ่ือการศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษ และความรู้รอบตวัของเดก็ ถงึแม้วา่การเตบิโตของส่ือออนไลน์จะมี

ผลกระทบตอ่ธุรกิจประเภทนี ้ แตอี่ทีแอลเป็นสินค้าท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองการวจิยัและพฒันา คณุภาพรูปเล่มของหนงัสือ อปุกรณ์

เสริมเท่ีทนัสมยัช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้อยู่เสมอ อีทีแอลจงึเป็นผู้ นําตลาดในผลิตภณัฑ์การศกึษาสําหรับเด็กท่ีมี

คณุภาพสงู โดยสินค้าแตล่ะชดุจะใช้เวลานานในการพฒันาและออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  
ซนัโซนิค เป็นสินค้าเพ่ือการศกึษาสําหรับเดก็ด้านภาษาองักฤษ ไทย จีน ญ่ีปุ่ น และความรู้รอบตวั ซนัโซนิคมีความโดดเด่นใน

เร่ืองความหลากหลายทางด้านภาษาและมีราคาต่ํา จงึเป็นท่ีสนใจสําหรับกลุ่มลกูค้าท่ีต้องการพฒันาเด็กทางด้านภาษา 
ฮลัโหล เท็ดดี ้ เป็นสินค้าท่ีมีความโดดเดน่ด้านภาษาจีนท่ีผลิตจากเจ้าของภาษา มีอปุกรณ์เสริมเป็นปากกาพดูได้กระตุ้นให้

เดก็สนใจและง่ายตอ่การเรียนรู้และมีราคาต่ํา  

อีทีแอล ซนัโซนิค และฮลัโหล เทด็ดี ้  มีการขายโดยผ่านระบบการขายตรง มีการชําระราคาสินค้าทัง้ระบบเงินสด ระบบเงิน

ผ่อนผ่านบตัรเครดติ ผ่านการหกับญัชีธนาคาร และผ่านเคาร์เตอร์เซอร์วสิ  ปัจจบุนัมีช่องทางการจําหน่ายหลกั 3 ช่องทาง คือการขาย

ตามบ้าน หรือท่ีพกัอาศยั  การขายโดยผ่านการจดัสมัมนา และการเปิดจดุขายชัว่คราวท่ีมีลกูค้าผลกุผล่าน เช่น ไฮเปอร์มาร์ท งานแสดง

สินค้าเดก็ โรงพยาบาล หรืองานกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเดก็ เป็นต้น 

แบรนด์เฮงเคลส์ (Zwilling J.A. Henckels) 

ตลาดของเคร่ืองครัวท่ีมีระดบัราคาสงูจะมีการแข่งขนัคอ่นข้างน้อย โดยตลาดส่วนใหญ่ยงัคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

การเตบิโตของเฮงเคลล์ในอนาคตคือ การหาทําเลขายในคอมมิวนิตีม้อลล์ท่ีใกล้แหล่งลกูค้าท่ีมีศกัยภาพในการซือ้สงูและต้องการของ

มีคณุภาพดี ใช้งานได้ในระยะยาว แบรนด์เฮงเคลส์ยงัได้เพ่ิมช่องทางการจําหน่ายสินค้าทางทีวีโฮมชอบปิง้ ซึง่ได้ผลตอบรับท่ีดีมาก 

นอกจากนัน้ การขายผลิตภณัท์เข้าอตุสาหกรรมอาหาร โรงแรม และโรงเรียนสอนการทําอาหาร ก็ยงัคงเป็นช่องทางการเตบิโตได้

เช่นกนั  ในปี 2558 มีการเปิดสาขาใหม่ท่ีเมกะบางนา และลาวลิล่า อารี  ณ สิน้ปี 2558 แบรนด์เฮงเคลส์มีจํานวนจดุจําหน่ายใน

ประเทศไทยรวม 22 แหง่ 

 

ธุรกิจเก่ียวกับการรับผลิตสินค้า ภายใต้บริษัทย่อย นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกัด 

บริษัทผู้ผลิตและจดัจําหน่ายสินค้าอปุโภคและสินค้าในครัวเรือนใหญ่ๆ หลายแหง่ในประเทศไทย จะมีการวา่จ้างบริษัทอ่ืน

ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าให้ เน่ืองจากบริษัทนัน้ๆ ไม่มีนโยบายดําเนินการผลิตเอง หรือมีกําลงัการผลิตท่ีไม่เพียงพอ ซึง่คาดวา่แนวโน้มการ

เตบิโตของอตุสาหกรรมนีจ้ะเพิ่มขึน้ เน่ืองจากพฤตกิรรมของผู้บริโภคมีการใช้สินค้าในครัวเรือนเพิ่มมากขึน้ เช่น นํา้หอมปรับอากาศใน

รถยนต์ ยาขดัรถยนต์ นํา้ยาทําความสะอาดสขุภณัฑ์  นํา้ยาทําความสะอาดพืน้ นํา้ยาปรับผ้านุ่ม และผลิตภณัฑ์ทําความสะอาด   เป็น

ต้น เพ่ือความสะดวกสบายและประหยดัเวลาในการทําความสะอาด บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับผลิตสินค้าอปุโภค 

เช่นเดียวกบับริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั มีอยู่ประมาณ 6-7 ราย โดยมีส่วนแบง่การตลาดในสินค้าแตล่ะชนิดไม่เท่ากนั การ

แข่งขนัในธุรกิจจะเน้นเร่ืองต้นทนุการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ซึง่อํานาจต่อรองราคาจะเป็นของเจ้าของสินค้า เน่ืองจากปัจจบุนักําลงัการ
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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 

 

บริษัทต้องเผชิญความเส่ียงและความไม่แน่นอนตา่งๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึง่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่รายได้ ผลกําไร 

สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมลูคา่หุ้นของบริษัท  

นอกจากความเส่ียงท่ีจะกล่าวถึงต่อไป อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซึง่บริษัทไม่อาจทราบหรือระบุได้ในขณะนี ้และความเส่ียงบางอย่าง 

ท่ีบริษัทคิดว่าไม่เป็นนัยสําคญัในปัจจุบนั 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 เพ่ือลดผลกระทบด้านลบตอ่การ

ดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทจากเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคดิให้ได้มากท่ีสดุ ซึง่มาตรการดงักล่าวรวมถงึแตไ่ม่จํากดัเพียง  

- สร้างความสมดลุของโครงสร้างรายได้ อนัประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ

ร้านอาหาร ธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิต  

- สร้างความแข็งแกร่งและความหลากหลายของกลุ่มแบรนด์ของบริษัท เพ่ือให้ครอบคลมุหลากหลายตลาด จากเซอร์วสิ 

อพาร์ทเมนท์จนถงึโรงแรมระดบัหรู และจากแฮมเบอร์เกอร์ จนถงึพิซซา่และอาหารไทย 

- ขยายฐานธุรกิจให้หลากหลายครอบคลมุทัง้ภมูิภาคเอเชียแปซฟิิก ซึง่รวมถงึประเทศออสเตรเลีย ตลาดจนภมูิภาคแอฟริกา 

ภมูิภาคตะวนัออกกลาง ภมูิภาคยโุรป ประเทศโปรตเุกส และประเทศบราซลิ เพ่ือลดการพึง่พาธุรกิจในประเทศใดประเทศ

หนึง่เพียงประเทศเดียว  

- ขยายธุรกิจท่ีบริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการ (Fee-based Model) ได้แก่ การรับจ้างบริหารโรงแรม 

และการให้สิทธิแฟรนไชส์ ทัง้ในประเทศท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ในปัจจบุนั และตลาดใหม่ๆ ท่ีบริษัทยงัไม่คุ้นเคย  

- เตรียมวางแผนสํารองสําหรับเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคดิ (Contingency Plan) โดยความท้าทายต่างๆ ท่ีบริษัทต้องเผชิญในอดีต 

มีส่วนสําคญัในการช่วยพฒันาความสามารถในการรับมือกบัเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วย

เพิ่มความสามารถในการฟืน้ตวัของธุรกิจของบริษัท 

 

2  ความเส่ียงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก  

2.1  การแข่งขนัในธุรกิจโรงแรม  

การเพิ่มขึน้ของจํานวนโรงแรมระดบับนในแหล่งทอ่งเท่ียวท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขนั ใน

ด้านราคา ซึง่จะส่งผลกระทบกบัรายได้และกําไรของบริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงนอกฤดกูาลทอ่งเท่ียว ซึง่จะได้รับความกดดนั ทัง้

ในเร่ืองของราคาจากอตัราการเข้าพกัท่ีตํ่า และจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของโรงแรมซึง่มีค่าใช้จ่ายคงท่ีสงู (Operating Leverage) 

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาคณุภาพของการให้บริการอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวา่โรงแรมของบริษัทจะมี

คณุภาพและการให้บริการท่ีเหนือกวา่คูแ่ข่งในตลาดนัน้ๆ นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีมาตรการในการลดความเส่ียง โดยการเพิ่มความ

หลากหลายของธุรกิจ ขยายครอบคลมุแหล่งทอ่งเท่ียวหลายๆ แหง่ มีประเภทและระดบัการให้บริการของโรงแรม มีแบรนด์ ตลอดจน

เชือ้ชาตขิองแขกท่ีมาเข้าพกัโรงแรมท่ีหลากหลาย ซึง่นอกจากแบรนด์อนนัตรา อวานี โอ๊คส์ ทโิวลี เปอร์ อควมั และเอเลวาน่า คอล

เลคชัน่ ซึง่เป็นแบรนด์ระดบับนของบริษัทเองแล้ว บริษัทยงัได้ว่าจ้างบริษัทชัน้นํา ให้บริหารโรงแรมภายใต้การลงทนุของบริษัท โดยใช้
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แบรนด์โฟร์ซีซัน่ส์ เจดบับลิว แมริออท เซน็ต์ รีจิส และเรดสินั บล ูและบริษัทมีการบริหารโรงแรมภายใต้สญัญาแฟรนไชส์โดยใช้แบรนด์

แมริออท ทัง้นี ้ โรงแรมภายใต้แบรนด์อนนัตรา อวานี เปอร์ อควมั และเอเลวาน่า คอลเล็คชัน่ ตัง้อยู่ในภมูิภาคเอเชีย ตะวนัออกกลาง 

และแอฟริกา ในขณะท่ีโรงแรมภายใต้แบรนด์ทโิวลี อยู่ในประเทศโปรตเุกสและบราซลิ ส่วนโรงแรมในกลุ่มโอ๊คส์นัน้ มีฐานธุรกิจหลกัอยู่

ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึง่เป็นตลาดท่ีมีความผนัผวนของฤดกูาลทอ่งเท่ียวน้อยกวา่ อีกทัง้บริษัทยงัมีการลงทนุในธุรกิจ

อ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศนูย์การค้า ธุรกิจบนัเทงิ และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ส่งผลให้บริษัท

สามารถให้บริการแก่ผู้บริโภค ได้อย่างครบวงจร 

2.2   การแข่งขนัในธุรกิจร้านอาหาร 

ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เน่ืองจากคู่แข่งธุรกิจรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้ง่ายกว่า เม่ือ

เปรียบเทียบกบัธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทต้องแข่งขนักบัผู้ประกอบการร้านอาหารรายอ่ืนๆ ทัง้ในและนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัท

วางเป้าหมายในการคงความเป็นผู้ นําของธุรกิจร้านอาหาร โดยการพฒันาทัง้สินค้าเดมิและสินค้าใหม่ๆ รวมถงึรูปแบบร้านใหม่ๆ อย่าง

ต่อเน่ือง ตลอดจนมุ่งเน้นการตอบสนองให้ทนัความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงของผู้บริโภค ผ่านการทําการตลาดในรูปแบบต่างๆ ทําให้

บริษัทสามารถรักษาความเป็นผู้ นําและมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง จากปัจจัยสนับสนุนซึ่งรวมถึงฐานะทางการเงินท่ี

แข็งแกร่งและขนาดของธุรกิจท่ีส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) นอกจากนี ้บริษัทยังมีนโยบายกระจาย

ความเส่ียง เพ่ิมความหลากหลายของประเภทร้านอาหาร ซึง่ครอบคลุมทัง้อาหารตะวนัตก เช่น พิซซ่า สเต็ก แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม 

ตลอดจนอาหารไทย จีน ญ่ีปุ่ น กาแฟ และเบเกอร่ี และการขยายธุรกิจไปในหลากหลายประเทศ ทําให้บริษัทสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคแตล่ะกลุ่มได้มากย่ิงขึน้ ส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มนีมี้การกระจายความเส่ียงและมีการเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง 

2.3   การแข่งขนัในธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า 

ธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้าซึง่บริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าแฟชัน่และเคร่ืองสําอางในประเทศไทย เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขัน

คอ่นข้างสงู ถงึแม้วา่จะมีผู้ประกอบการจดัจําหน่ายสินค้าแฟชัน่ระดบัโลกเข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมากขึน้ หากแตย่งักระจกุ

ตัวอยู่เพียงในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ เท่านัน้ ในขณะท่ีแบรนด์ท่ีบริษัทจัดจําหน่ายสินค้ามีการกระจายตัวมากกว่า 

โดยเฉพาะในต่างจงัหวดั ซึง่มีแนวโน้มในการเติบโตของภาคการอุปโภคบริโภคท่ีสูงกว่าในระยะยาว ส่งผลให้บริษัทยงัคงเป็นหนึ่งใน

ผู้ประกอบการจัดจําหน่ายสินค้าอิสระ (Independent Operator) ท่ีใหญ่ท่ีสุดรายหนึ่งของประเทศ ทัง้นี ้เน่ืองจากธุรกิจจัดจําหน่าย

เป็นธุรกิจแรกของกลุม่บริษัทไมเนอร์ บริษัทจึงได้ประโยชน์จากความชํานาญและเครือข่ายท่ีกว้างขวางของทีมผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี ้บริษัทยงัคอยพฒันาการให้บริการเพ่ือตอบสนองกระแสความต้องการของลูกค้าและมีการส่ือสารกบัลูกค้าอย่างต่อเน่ือง

ผ่านโปรแกรมบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ ไมเนอร์ พลสั การ์ด   

 

3. ความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ 

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองทัง้ในและตา่งประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุใหม่ๆ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลงทนุในต่างประเทศ อาท ิการเปล่ียนแปลงของมลูคา่การลงทนุ ความสําเร็จในการริเร่ิมโครงการ ภาระผกูพนั ท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัสญัญา การขอใบอนญุาต และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกเหนือไปจากความเส่ียงโดยทัว่ไปในแตล่ะประเทศ อย่างไรก็ดี 

บริษัทมีมาตรการในการควบคมุดแูลการพฒันาโครงการใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด ทัง้ผ่านการทํา Due Diligence อย่างละเอียด การจดัทํา

แผนงานและขัน้ตอนมาตรฐาน การวางหลกัเกณฑ์ในการลงทนุท่ีรอบคอบ เป็นต้น โดยบริษัทจะว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้และความ

ชํานาญในประเทศนัน้ๆ อาท ิ ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ท่ีปรึกษาด้านบญัชี ซึง่จะทํางานร่วมกบัทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญของบริษัท 

เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษัทจะประสบความสําเร็จในการพฒันาโครงการหรือเข้าซือ้กิจการ การดําเนินงานของโครงการนัน้ๆ ตอ่ไปเพ่ือให้มี

ผลกําไรท่ีน่าพอใจ รวมถงึการปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้ บริษัทมีมาตรการลดความเส่ียงสําหรับการลงทนุใน

ประเทศท่ีบริษัทไม่เคยดําเนินธุรกิจมาก่อน โดยในช่วงแรก บริษัทจะร่วมลงทนุกบัคูค้่าทางธุรกิจท่ีมีความรู้ความชํานาญในการดําเนิน

ธุรกิจในประเทศดงักล่าว เพ่ือศกึษาสภาวะตลาด กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และเรียนรู้การดําเนินกิจการ จนกวา่จะมีความมัน่ใจ

ในการดําเนินธุรกิจในประเทศนัน้ๆ เพียงพอ จงึจะมีการตดัสินใจลงทนุในสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้ ดงัเช่นการลงทนุของบริษัทท่ีผ่านมาใน

ภมูิภาคแอฟริกา ประเทศมลัดีฟส์ ศรีลงักา เวียดนาม จีน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย นอกจากนี ้สําหรับประเทศใหมท่ี่บริษัทเข้าลงทนุโดย
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เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ เช่น ประเทศโปรตเุกสและบราซลิ บริษัทจะคงไว้ซึง่คณะผู้บริหารชดุเดมิ ซึง่มีความรู้ความชํานาญในประเทศนัน้ๆ ใน

ภายหลงั   

 

4.  ความเส่ียงจากความสามารถในการได้มาซึ่งท่ีตัง้ในการประกอบธุรกิจท่ีต้องการ 

โรงแรมบางแหง่ของบริษัทตัง้อยู่บนท่ีดนิท่ีบริษัทเช่าจากเจ้าของท่ีดนิ โดยบริษัทมีสิทธิตอ่อายสุญัญา ด้วยอตัราคา่เช่าตามท่ี

จะตกลงกนั ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทตกลงท่ีจะไม่ตอ่อายสุญัญา และจากการท่ีบริษัทได้ปฏิบตัติามสญัญาเช่าและมีความสมัพนัธ์ท่ีดี

กบัเจ้าของท่ีดนิตลอดมา บริษัทจงึเช่ือมัน่ว่าความเส่ียงดงักล่าวจะไม่เกิดขึน้ในระยะเวลาอนัใกล้  

สําหรับธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า ทําเลท่ีดีจดัเป็นหนึ่งในปัจจยัหลกัของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ

ของแต่ละสาขา ดงันัน้ จึงอาจเกิดความเส่ียงหากบริษัทไม่สามารถตอ่สญัญาเช่าพืน้ท่ีนัน้ๆ หรือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสญัญา

เช่า อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทมีร้านอาหารและจดุจดัจําหน่ายสินค้ามากมาย อีกทัง้แบรนด์ร้านอาหารและสินค้าแฟชัน่ของบริษัท

เป็นแบรนด์ยอดนิยม ซึง่มีส่วนช่วยดงึดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการท่ีห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้บริษัทมีอํานาจต่อรองกบัห้างสรรพสินค้า

และเจ้าของพืน้ท่ี และสามารถทําสญัญาเช่าระยะยาวได้ 

 

5.  ความเส่ียงในการต่อสัญญาและเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาตัวแทน

จาํหน่ายสินค้า 

บริษัทดําเนินงานร้านอาหารบางส่วนภายใต้แบรนด์ท่ีได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากต่างประเทศตามข้อตกลงภายใต้สญัญาแฟรนไชส์ 

จงึอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการท่ีมิได้รับอนญุาตให้ตอ่สญัญาหรือหากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสญัญาแฟรนไชส์ บริษัท

ได้ลดความเส่ียงดงักล่าวโดยการขอต่ออายุสญัญาแฟรนไชส์ล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาของสญัญา 10 - 20 ปี (ขึน้อยู่กบัประเภทของ

สญัญา) อีกทัง้การท่ีบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ท่ีบริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส์จนเป็นผู้ นําตลาดในประเภทอาหารนัน้ๆ จงึ

เป็นผลให้บริษัทมีโอกาสท่ีจะได้รับการต่อสญัญามากย่ิงขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ลดการพึ่งพาแบรนด์ท่ีบริษัทได้รับแฟรนไชส์จาก

ต่างประเทศ โดยการเพิ่มแบรนด์ร้านอาหารท่ีเป็นของตนเอง ซึง่ ณ ปัจจุบนั ประกอบไปด้วยแบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี กลุ่มไทย

เอ็กซ์เพรส กลุ่มเดอะ คอฟฟ่ี คลบั และริเวอร์ไซด์  

สําหรับธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า การได้เป็นตวัแทนจําหน่ายแตเ่พียงผู้ เดียวเป็นปัจจยัสําคญั สญัญาของบริษัทมีสองลกัษณะ 

ได้แก่ แบบท่ีต่อสญัญาโดยอตัโนมตั ิและแบบท่ีมีกําหนดเวลา สําหรับสญัญาในลกัษณะท่ีมีการกําหนดระยะเวลาในการต่อสัญญา 

บริษัทมีความเส่ียงจากการท่ีคูส่ญัญาจะไม่ตอ่สญัญาเม่ือถงึกําหนด ซึง่จะเป็นผลให้บริษัทมีโอกาสสญูเสียรายได้จากการเป็นตวัแทน

จําหน่าย อย่างไรก็ตาม จากการดําเนินธุรกิจระหว่างกนัมาเป็นเวลานานและบริษัทได้ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญามาโดยตลอด 

ส่งผลให้บริษัทจะได้รับความไว้วางใจให้ต่ออายุสญัญา ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทตกลงท่ีจะไม่ตอ่อายสุญัญา นอกจากนัน้ หากคูส่ญัญา

ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ข้อตกลง โดยเฉพาะอัตราค่าตอบแทน บริษัทจะเจรจาต่อรองเพ่ือให้การเปล่ียนแปลงอัตราค่าตอบแทน

ดงักล่าวเป็นไปในอตัราท่ีบริษัทและคู่สญัญาได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทัง้สองฝ่าย   นอกจากนี ้  บริษัทยงัคงหาโอกาสเพ่ือท่ีจะเพิ่ม 

แบรนด์ใหม่ๆ อย่างตอ่เน่ือง 

 

6.  ความเส่ียงจากการท่ีลูกค้าจะไม่ต่อสัญญาจ้างบริหารโรงแรมและจ้างผลิตสินค้า 

บริษัทมีการขยายธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์ และเปอร์ อควมั ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัทเอง โดย

รับจ้างบริหารจัดการโรงแรมท่ีบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของและได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการ ทัง้นี ้รายได้ค่าบริหาร

จัดการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมในการให้คําปรึกษาและคําแนะนําในการออกแบบและการก่อสร้าง ซึ่งเป็นรายได้ท่ี

เกิดขึน้ในช่วงก่อนโรงแรมจะเปิดดําเนินการ และคา่ธรรมเนียมในการบริหารเม่ือโรงแรมเปิดดําเนินการ โดยจะขึน้อยูก่บัรายได้และผล

กําไรจากการดําเนินงานของโรงแรมท่ีบริษัทเข้าบริหารงาน โดยทัว่ไป สญัญาวา่จ้างบริหารโรงแรมจะมีอาย ุ10 - 20 ปี ในกรณีท่ีลูกค้า

บอกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนด บริษัทสามารถเรียกเก็บค่าเสียหายในรูปของค่าธรรมเนียมการยกเลิกสญัญา (Cancellation Fee) 

ได้ ทัง้นี ้ประสบการณ์จากการบริหารธุรกิจโรงแรมในหลายปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมของบริษัทเป็นท่ีรู้จักในความ

หลากหลายและคณุภาพในการให้บริการของแบรนด์ ความสามารถในการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
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ตลอดจนความมุ่งมัน่ในการพฒันาการดําเนินงานของโรงแรมท่ีรับจ้างบริหารอย่างต่อเน่ือง เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของทัง้ผู้ ว่าจ้าง

บริษัทและแขกท่ีมาพกั  

สําหรับธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภค โดยบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รับจ้างผลิต

สินค้าให้กบับริษัทสินค้าอุปโภคระดบัสากล ปัจจบุนั ธุรกิจดงักล่าวมีการแข่งขนัไม่มากนกั เน่ืองจากยงัมีผู้ประกอบการท่ีได้มาตรฐาน

และได้รับอนญุาตให้ผลิตน้อยราย แต่ราคาและคณุภาพเป็นตวัแปรท่ีสําคญัในการท่ีจะได้รับคําสัง่ซือ้ อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัท

ได้ดําเนินธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอปุโภคมาเป็นเวลานานมากกว่า 30 ปี บริษัทให้ความสําคญัต่อการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพในราคาท่ี

เหมาะสม นอกจากนี ้การปรับปรุงสายการผลิตอย่างต่อเน่ืองยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาทัง้หมด

ข้างต้น เป็นผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าทัง้ในระดบัภมูิภาคและระดบัโลกและได้รับการวา่จ้างผลิตสินค้าในระยะยาว 

 

7.  ความเส่ียงด้านการเงนิ 

7.1   ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน   

บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางส่วนเป็นเงินสกลุต่างประเทศ เช่น รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ รายได้จากการรับจ้าง

บริหารโรงแรม เงินปันผลรับ และรายได้จากเอเย่นต์ทอ่งเท่ียวในต่างประเทศ และอ่ืนๆ ซึง่รายได้ดงักล่าวผนัแปรตามอตัราแลกเปล่ียน 

แตใ่นขณะเดียวกนั บริษัทก็มีคา่ใช้จ่ายบางประเภท เช่น คา่บริหารจดัการธุรกิจโรงแรม คา่การใช้สทิธิ/เคร่ืองหมายการค้าสําหรับธุรกิจ

อาหารและเคร่ืองดื่ม (Franchise Fee) และคา่สินค้าในธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ดงันัน้ บริษัทและบริษัทใน

เครือจึงสามารถลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนนีไ้ด้ โดยการหกักลบรายได้และค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศ 

(Natural Hedging) อีกทัง้บริษัทและบริษัทในเครือยงัลดความเส่ียงเพิ่มเติม โดยกําหนดราคาค่าห้องพกัในประเทศเป็นเงินสกุลบาท 

แทนราคาอ้างอิงเงินสกุลเหรียญสหรัฐ เพ่ือให้รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสกลุเงินเดียวกนั นอกจากนี ้จากการท่ีบริษัทขยายธุรกิจไปยัง

ตา่งประเทศมากขึน้ ส่งผลให้บริษัทมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน เม่ือมีการแปลงผลการดําเนินงานของธุรกิจใน

ต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทในงบการเงินรวมของบริษัท ในส่วนของการจัดหาเงินนัน้ โดยทัว่ไป บริษัทจะกู้ ยืมเงินในสกุลเดียวกับ

สินทรัพย์ท่ีบริษัทลงทุน เพ่ือให้เกิดการหกักลบ หรือการป้องกนัความเส่ียงแบบธรรมชาติจากอัตราแลกเปล่ียน (Natural Currency 

Hedging) ให้ได้มากท่ีสดุ    

7.2  ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้ 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่อาจส่งผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของ

บริษัท บริษัทและบริษัทในเครือได้ตระหนกัถงึความเส่ียงดงักล่าวและบริหารจดัการความเส่ียงข้างต้นให้เป็นไปตามนโยบายและคูมื่อ

การบริหารความเส่ียงของบริษัทท่ีวางไว้ เพ่ือลดผลกระทบในด้านลบท่ีอาจเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้และสภาวะ

ของตลาดการเงิน ณ ขณะนัน้ๆ ส่งผลให้เงินกู้ของบริษัทและบริษัทในเครือจํานวนมากเป็นเงินกู้ ท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ี 

7.3      ความเส่ียงจากความมัน่คงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ ยืมเงินและปฎิบตัติามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญากู้ ยืมเงิน 

 นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทัว่ไปแล้ว บริษัทอาจต้องการเงินทนุเพิ่มเตมิ เพ่ือลงทนุพฒันาโครงการใหม่ๆ และเข้าซือ้

กิจการอ่ืน ส่งผลให้บริษัทและบริษัทในเครือต้องรักษาสภาพคล่องและสํารองวงเงินกู้จากสถาบนัการเงินให้เพียงพอ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุ

หมนุเวียน อีกทัง้ยงัต้องจดัหาแหล่งเงินทนุระยะยาวล่วงหน้าและกระจายแหล่งท่ีมาของเงินทนุให้มีความหลากหลาย อย่างไรก็ดี 

บริษัทและบริษัทในเครือมีการดํารงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งเพ่ือท่ีจะปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญากู้ ยืมเงิน และบริษัทได้

ปฏิบตัติามเง่ือนไขดงักล่าวด้วยดีเสมอมา   

 

8.  ความเส่ียงจากการพัฒนาของเทคโนโลยี 

บริษัทต้องอาศยัเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ ไม่เพียงแตเ่พ่ือการรองรับระบบการทํางานของหน่วยงานสนบัสนนุ (Back 

Office) เทา่นัน้ แตย่งัครอบคลมุถงึฝ่ายการขายและการตลาดอีกด้วย ซึง่หากบริษัทไม่สามารถปรับตวัตามเทคโนโลยีหรือความต้องการ

ของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลง จะส่งผลให้บริษัทสญูเสียความสามารถในการแข่งขนั ทัง้นี ้ บริษัทตระหนกัดีถงึความสําคญัของเทคโนโลยี
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สารสนเทศ จงึได้จดัให้หน่วยงานดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของแผนกลยทุธ์ระยะยาวของบริษัท และด้วยฐานะทางการเงินท่ีมีความมัน่คง

และขนาดของธุรกิจท่ีส่งผลให้เกิดการประหยดัตอ่ขนาด (Economies of Scale) ส่งผลให้บริษัทสามารถพฒันาความสามารถในการ

แข่งขนั ด้วยการลงทนุในระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ตวัอย่างเช่น การพฒันาระบบจองห้องพกัส่วนกลางของแบรนด์อนนัตรา ซึง่ช่วยให้บริษัท

สามารถติดตามการขายห้องพกัและห้องพกัคงเหลือได้ทนัที การคดิราคาห้องพกัให้เท่าเทียมกนัในทกุระบบ (Rate Parity) การรับจอง

ห้องพกับนเวบ็ไซต์ท่ีสามารถรองรับได้หลายภาษา การบริหารและเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนการรวบรวมข้อมลูของแขกท่ีเข้าพกั หรือ

เวบ็ไซต์ใหม่ของแบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซึง่ได้พฒันามาเพ่ือให้ลูกค้ามีประสบการณ์ในการใช้เวบ็ไซต์ท่ีดีขึน้ ลดระยะเวลาในการสัง่

อาหารออนไลน์ และลกูค้าสามารถตดิตามสถานะการจดัส่งพิซซา่ผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกด้วย นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีการจดัทําแผนกล

ยทุธ์ 5 ปีสําหรับการพฒันาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีโดยเฉพาะ เพ่ือรองรับแผนการขยายธุรกิจท่ีได้วางไว้  

 

9.  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

บริษัทดําเนินกิจการครอบคลมุภมูิภาคเอเชียแปซฟิิก ตะวนัออกกลาง คาบสมทุรอินเดีย แอฟริกายโุรป และอเมริกาใต้ จงึมี 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยเฉพาะจากการเปล่ียนแปลงทางภมูิทศัน์ ภยั

ธรรมชาติ และภาวะอาหารขาดแคลน ในช่วงสองสามปีท่ีผ่านมาภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ซึง่เป็นภมูิภาคสําคญัท่ี

บริษัทมีการดําเนินกิจการอยู่ ได้ประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาต ิ เช่น นํา้ทว่ม ภยัแล้ง และไฟป่าอย่างรุนแรงและบอ่ยครัง้ ซึง่ความเส่ียง

เหล่านีจ้ะส่งผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและเกษตรกรรมโดยรวมและตอ่การดําเนินงาน การจดัซือ้และกระจายสินค้าของ

ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารของบริษัท บริษัทมีการตดิตามดแูลความเส่ียงเหล่านีอ้ย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัท 

และมีการจดัทําแผนรองรับสถานการณ์ฉกุเฉินจากภยัพิบตัิท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ของแผนบริหารความตอ่เน่ือง (Business 

Continuity Plan) ของบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทยงัคงมุ่งปฏิบตัติามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งลดการสร้างผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

ด้วยการจดัการทรัพยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ 

  

 บริษัทได้เล็งเห็นและให้ความสําคญักับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากความเส่ียงข้างต้น จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในทําหน้าท่ีประเมินความเส่ียงและตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ําเสมอ โดยหน่วยงานทกุหน่วยจะทํา

การประเมินความเส่ียง เพ่ือหาปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการดําเนินงาน และทํางานร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการ

วเิคราะห์โอกาสท่ีอาจเกิดขึน้ ศกึษาผลกระทบและร่วมกันหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน หรือลดความเสียหายจากความ

เส่ียงดงักล่าว ตลอดจนร่วมกนัตดิตามและประเมินความเส่ียงเป็นระยะ โดยบริษัทได้มีการจดัทํานโยบายและขัน้ตอนบริหารความ

เส่ียงของกลุ่มอย่างเป็นทางการ และกลุ่มธุรกิจทัง้หมดได้ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด ทัง้ยงัมีการรายงานประสิทธิภาพของการบริหาร

ความเส่ียงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเป็นรายไตรมาส 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทย่อย 

กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ท่ีดินและอาคาร อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และสิทธิการเช่าท่ีดิน โดยแยกเป็นธุรกิจได้ดงันี ้

 
ธุรกิจโรงแรม  

 

บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 

บมจ. ไมเนอร์  

อินเตอร์เนชัน่แนล 

11 218/2-3 หมู่ 10 เมือง

พทัยา 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2561) 

อาคารโรงแรม 2 หลงั 4 ชัน้ และ 

10 ชัน้  

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

148.07 

 

2.49 

118.90 

 

1.87 

-ไม่มี- 

บริษัทย่อย        

บจก. หวัหิน วลิเลจ  36 43/1 ถนนเพชรเกษม หวั

หนิ 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2573)  

อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 12 หลงั  

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

154.77 

0.06 

167.17 

0.04 

-ไม่มี- 

บจก. บ้านโบราณ  เชียงราย 800 229 หมู่ 1 ต.เวียง  

อ.เชียงแสน เชียงราย 

 

499 หมู่ 1 ต.เวียง 

อ.เชียงแสน จ. เชียงราย 

สิทธิการเข้าทําประโยชน์ 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2561) 

 

 

อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลงั มี 

ห้องพกั 90 ห้อง 

 

เต้นท์แคมป์ 15 หลงั 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

153.75 

 

 

63.37 

- 

136.42 

 

 

49.47 

-ไม่มี- 

บจก. สมยุ รีซอร์ท แอนด์ สปา 14 99/9 หาดบอ่ผดุ  

เกาะสมยุ 

เป็นเจ้าของ ท่ีดนิและอาคารโรงแรม 3 ชัน้  

ห้องพกั 106 ห้อง 

436.89 421.65 -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 

621.37 

 

252.15 

691.11 

 

228.40 

-ไม่มี- 
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บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 

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 

464.88 

 

1,140.31 

437.49 

 

1,100.30 

-ไม่มี- 

 

 

บจก. แม่ริม  เทอเรซ  รีซอร์ท  37 อ. แม่ริม จ. เชียงใหม ่

 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2567) 

อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลงั และ

อาคาร 2 ชัน้ 17 หลงั 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

407.18 

 

15.85 

370.17 

 

14.18 

-ไม่มี- 

 

 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร์  46 

 

37 

หาดไม้ขาว อ. ถลาง  

จ. ภเูก็ต 

หาดไม้ขาว อ. ถลาง  

จ. ภเูก็ต 

เป็นเจ้าของ 

 

เป็นเจ้าของ 

ท่ีดนิและอาคารวลิล่า 1 ชัน้ 83 

หลงั  

ท่ีดนิและอาคารโรงแรม 3 ชัน้ 8 

หลงั และอาคาร 1 ชัน้ 3 หลงั* 

1,358.01 

 

984.86 

1,314.13 

 

914.75 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

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

เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธานี  

สิทธิการเช่า 5 ปี 

(สิน้สดุปี 2558) 

อาคารวลิล่า 1 ชัน้ 61 หลงั 618.36 619.71 -ไม่มี- 

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

(สิน้สดุปี 2573) 

สิทธิการเช่าเกาะ 

  อาคารวลิล่า  1 ชัน้ 84 หลงั 

   257.84 

1,623.81 

352.04 

        1,579.30 

-ไม่มี- 

Cyprea Lanka (Private) Ltd. 21 

 

 

26 

ประเทศศรีลงักา 

 

 

ประเทศศรีลงักา 

สิทธิการเช่า (สิน้สดุปี 2561) 

 

 

เป็นเจ้าของ 

อาคารโรงแรม 2 ชัน้และ 3 ชัน้ 

จํานวน 6 หลงั  

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

ท่ีดนิ  

121.40 

 

4.25 

177.99 

134.74 

 

8.13 

143.28 

-ไม่มี- 

 

 

       -ไม่มี- 

บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิง้ 3 

 

72 

159 ถ.ราชดําริ  

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

หาดแหลมใหญ่  

เกาะสมยุ 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2584) 

เป็นเจ้าของ 

อาคารโรงแรม 22 ชัน้ 

 

ท่ีดนิ 

       2,185.58 

 

            62.47 

        2,097.81 

 

             62.47 

-ไม่มี- 

 

       -ไม่มี- 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 62 

 

 

บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 

Oaks Hotels & Resort Limited - ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศออสเตรเลีย 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ/ สิทธิการเช่า 

หอังพกัอาศยั สํานกังาน  

  ห้องพกัอาศยั สํานกังาน  

  ส่วนปรับปรุงอาคาร และ 

  ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

- 

 

 

        3,219.24 

79.18 

 

 

2,837.92 

 

 

      2,637 

บจก. สมยุ บีช คลบั โอนเนอร์ - 

 

 

หาดไม้ขาว อ.ถลาง 

จ.ภเูก็ต 

เป็นเจ้าของ 

 

สํานกังานขาย สํานกังานต้อนรับ

ร้านอาหาร และสระวา่ยนํา้ 

342.98 321.44 -ไม่มี- 

 

บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต 68 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง 

จ.ภเูก็ต 

  เป็นเจ้าของ   ท่ีดนิเปล่า 1,234.83 1,191.24 -ไม่มี- 

บจก.โคโค ปาล์ม โฮเตล็  

แอนด์ รีสอร์ท 

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 

253.86 254.37 -ไม่มี- 

Bai Dai Tourism Company 

Limited 

 ประเทศเวียตนาม เป็นเจ้าของ   อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 3 หลงั 

  จํานวน 63 ห้อง 

50.75 168.32 -ไม่มี- 

Sothea Pte.Ltd  ประเทศกมัพชูา เป็นเจ้าของ   อาคารโรงแรม จํานวน 39 ห้อง 

  สิทธิการเช่า 

139.59 

- 

224,18 

31.01 

-ไม่มี- 

Sands Hotels Hldings 

(Namibia) (Proprietary) 

Limited 

 ประเทศนามิเบีย เป็นเจ้าของ   อาคารโรงแรม จํานวน 173 ห้อง - 1,013.73 -ไม่มี- 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 63 

 

 

บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 

Sun International 

(Botswana) (Proprietary) 

Limtied 

12.3088 

เอเคอร์ 

ประเทศบอสวานา เป็นเจ้าของ ท่ีดนิ และอาคารโรงแรม 

จํานวน 196 ห้อง 

 

- 1,956.53 -ไม่มี- 

Pojuca S.A 291,400 

ตารางเมตร  

ประเทศบราซลิ เป็นเจ้าของ ท่ีดนิ และอาคารโรงแรม 2 แหง่  

จํานวน 507 ห้อง 

- 374.49 -ไม่มี- 

Minor Continental Portugal, 

S.A 

2,519 

ตารางเมตร 

ประเทศโปรตเุกส เป็นเจ้าจอง ท่ีดนิ และอาคารโรงแรม  

จํานวน 306 ห้อง 

- 1,630.77 -ไม่มี- 

           



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 64 

 

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม  

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 (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.บอ่ผดุ อ.เกาะสมยุ  

จ.สรุาษฏร์ธานี 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2567) 

 

สิทธิการเช่า 3-30 ปี 

 

 

  เจ้าของ 

สิทธิการเช่าพืน้ท่ีและส่วนปรับปรุง

สิทธิการเช่า 

 

สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารจํานวน 220 สาขา 

  ท่ีดนิและอาคาร 4 ชัน้ 

80.81 

 

 

66.29 

462.64 

 

69.67 

97.76 

 

 

54.28 

508.31 

 

69.53 

-ไม่มี- 

 

 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

 

      -ไม่มี- 

บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 14 สาขา 

สิทธิการเช่า 3-28 ปี สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารจํานวน 133 สาขา 

24.50 

146.86 

20.60 

170.29 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

 

บจก. เอส.แอล.อาร์.ที - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 3 สาขา 

สิทธิการเช่า 3-22 ปี สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารจํานวน 46 สาขา 

19.50 

221.94 

16.85 

223.06 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

 

บจก. เบอร์เกอร์ ประเทศไทย - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 8 สาขา 

 

สิทธิการเช่า 12-15 ปี สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารจํานวน 45 สาขา 

32.61 

114.23 

26.58 

214.92 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

 

บจก. ไมเนอร์ ชีส  29 อ. ปากช่อง  

จ. นครราชสีมา 

เจ้าของ อาคารโรงงาน 

 

37.98 34.91 -ไม่มี- 

บจก. ไมเนอร์ แดร่ี - อ. ปากช่อง  

จ. นครราชสีมา 

เจ้าของ อาคารโรงงาน 104.88 123.68 -ไม่มี- 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 65 

 

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 (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 

21 สาขา 

11.04 

           69.78 

11.16 

92.83 

-ไม่มี- 

       -ไม่มี- 

บจก. ไมเนอร์ ดีควิ -  คา่เช่าจ่ายล่วงหน้า 14 ปี 

(สิน้สดุปี 2571) 

สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 

223 สาขา 

5.65 

77.27 

- 

69.39 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

Minor Food Group (Singapore) 

Pte. Ltd. 

- ประเทศสิงคโปร์ เจ้าของ สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหาร จํานวน 2 สาขา 

1.20 

149.15 

1.10 

152.54 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

The  Minor Food Group (China) 

Limited 

- ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

เจ้าของ ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหาร 

82.42 78.45 -ไม่มี- 

Over Success Enterprise - ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

เจ้าของ สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

ร้านอาหาร 

25.98 

239.35 

23.47 

450.06 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

Minor DKL Food Group Pty. 

Ltd. 

- ประเทศออสเตรเลีย เจ้าของ ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

ร้านอาหาร 

- 189.64 -ไม่มี- 

 

 

 

 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 66 

 

 

ธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิต 

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 

บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง ท่ีดนิ + 

อาคาร 

60/185 หมู่ 19 ซอย 17 

นิคมอตุสาหกรรมนวนคร 

อําเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ ท่ีดนิและอาคาร 97.48 92.45 -ไม่มี- 

บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  

 

 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซ่า 

ป่ินเกล้า ห้องเลขท่ี 113 

ศนูย์การค้า เซ็นทรัล ซตีิ ้

บางนา ห้องเลขท่ี 117 

สิทธิการเช่า 9 ปี 4 เดือน 

(สิน้สดุปี 2558) 

สิทธิการเช่า 16 ปี 10 

เดือน (สิน้สดุปี 2566) 

สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

 

สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

0.95 

 

7.30 

- 

 

5,89 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

บจก. เอสมิโด แฟชัน่  ศนูย์การค้า เอ็มโพเร่ียม  

ห้องเลขท่ี 2S23 และ 2P24 

สิทธิการเช่า 24 ปี  

(สิน้สดุปี 2564) 

   สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

  ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า  

  จํานวน 125 แหง่ 

7.27 

61.87 

6.48 

60.07 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

บจก. อาร์มิน ซสิเทม็ส์  ศนูย์การค้า สยามพารา 

กอน ห้องเลขท่ี 1-23-1-26 

สิทธิการเช่า 6 ปี  

(สิน้สดุปี 2559) 

สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 150 

แหง่ 

0.98 

99.37 

0.32 

127.36 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

บจก.ไมเนอร์ คอนซลัแท็นส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ  

   ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 9 แหง่ 

(ปี 2557) 

8.70 - -ไม่มี- 

บจก.เรด เอิร์ธ ไทย     ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 17แหง่ 2.78 1.79 -ไม่มี- 

 

 

 

 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 67 

 

 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย 

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 

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 

152.73 

 

118.67 

113.11 

 

111.59 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

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- 

บมจ.เจ้าพระยา รีสอร์ท  ถ.เจริญนคร กรุงเทพฯ เป็นเจ้าของ อาคารศนูย์การค้า - 361.58 -ไม่มี- 
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มลูคา่สทุธิทางบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ มีดงันี ้                   หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันท่ี อายุการใช้งาน* 

 (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,798.71 4,661.14 อายสุญัญาเช่า 5 ปี และ 

20 ปี 

2,546.52 4,393.86 

อาคารและอปุกรณ์ประกอบ 16,876.23 21,725.53 อายสุญัญาเช่า 

5, 10 , 20 , 30, 40 ปี 

10,890.59 14,680.60 

สิ่งปรับปรุงอาคาร 7,499.13 8,856.13 อายสุญัญาเช่า และ 10 ปี 4,265.57 4,893.27 

เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และ

อปุกรณ์สํานกังาน และ

อปุกรณ์อ่ืน 

11,069.71 13,110.26 5 – 15 ปี 3,938.25 4,650.42 

ยานพาหนะ 264.72 345.49 5 ปี 80.35 111.68 

เคร่ืองใช้ในการดําเนินงาน 1,432.94 1,867.44 - 821.81 1,060.89 

งานระหวา่งก่อสร้าง 2,446.76 4,076.50 - 2,446.76 4,076.50 

รวม 42,388.21 54,642.49  24,989.85 33,867.22 

* ยกเว้นที่ดินซึง่มีอายกุารให้ประโยชน์ไมจํ่ากดั 

 

มลูคา่สทุธิทางบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุมีดงันี ้                              หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันท่ี 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 57.23 57.23  56.30 56.19 

อาคารและส่วนปรับปรุง

อาคาร 

1,296.63 1,656.45  258.23 572.99 

รวม 1,353.86 1,713.68  314.54 629.18 

 

มลูคา่สทุธิทางบญัชีของสิทธิการเช่ามีดงันี ้                    หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันท่ี 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

สิทธิการเช่า 4,092.95 4,148.52 อายสุญัญาเช่า 1,936.12 1,964.43 

รวม 4,092.95 4,148.52  1,936.12 1,964.43 

 

บริษัทใช้นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัค่าความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ืองการ

รวมธรุกิจ โดยการเปรียบเทียบต้นทนุการซือ้เงินลงทนุกบัมลูค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีกําหนดได้ ณ วนัท่ีเกิดรายการ อนัมีผล

ทําให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าสุทธิของทรัพย์สินถาวรรวมการปรับมูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

1,173.71 ล้านบาท และ 3,439.65 ล้านบาท ตามลําดบั  
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4.2  ท่ีดนิและโครงการระหว่างการพัฒนาของบริษัท และบริษัทย่อย 

กลุ่มบริษัทมีท่ีดนิและโครงการระหวา่งการพฒันา เพ่ือจะใช้เป็นทรัพย์สินหลกัในการประกอบกิจการ ดงันี ้

 

บริษัท 

ขนาด

ท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินระหว่าง

พฒันา 

มลูคา่ทางบญัชี  

(ล้านบาท) 

ภาระ

ผกูพนั 

(ล้าน

บาท) 

ณ 31 ธ.ค. 

2557 

ณ 31 ธ.ค. 

2558 

บริษัทย่อย        

บจก. หวัหิน รีซอร์ท 37 ต.เชิงทะเล         

อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 

เป็นเจ้าของ ท่ีดนิ 

 

284.90 - -ไม่มี- 

 

4.3  ทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตนท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย 

ทรัพย์สินท่ีไม่มีตวัตนท่ีสําคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย มีดงันี ้                 หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน ราคาทุน ณ วันท่ี 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

ต้นทนุการพฒันาแฟรนไชส์ 165.87 166.04 1-3 ปี 3.23 3.33 

คา่ลิขสิทธ์ิ 159.11 174.91 3-20 ปี 38.63 47.19 

คา่ความนิยม 6,148.72 10,744.58 - 5,627.93 10,223.79 

เคร่ืองหมายการค้า 1,255.79 1,620.58 - 1,255.78 1,620.58 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.034.57 1,155.99 3-5 ปี 465.43 417.84 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งตดิตัง้ 168.77 234.63 - 168.77 234.63 

สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ 3,857.50 4,038.24 40 ปี 3,330.80 3,436.95 

ทรัพย์สินทางปัญญา 603.31 629.86 - 563.81 557.19 

รวม 13,393.64 18,764.83  11,454.38 16,541.50 

 

4.4  นโยบายการลงทุน 

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 

ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เป็นจํานวนรวม 8,494 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ18.9 ของสินทรัพย์รวม ทัง้นี ้

บริษัทมีนโยบายลงทนุผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีสนบัสนุนให้บริษัทสามารถ

พฒันารูปแบบสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการในระดบัท่ีสมบรูณ์ เหนือความพงึพอใจ

ของลกูค้า 

สําหรับการกํากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือร่วมดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นอกจากนี ้บริษัทยงัมอบหมายให้ตวัแทนของบริษัทในฐานะ

ผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามนโยบายและหลกัการของบริษัท  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 

  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัท

ย่อย ท่ีมีจํานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ี

กระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 71 

 

 

6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

0ธุรกิจหลัก  

1เป็นผู้ดาํเนินธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม ซึง่รวมถึงโครงการพฒันาที่อยูอ่าศยัเพ่ือขาย โครงการ

พกัผ่อนแบบปันสว่นเวลา และให้เชา่ศนูย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจบนัเทิง และธุรกิจจดัจําหน่าย  

0สาํนักงานใหญ่  

1เลขทะเบียนบริษัท 0107536000919 (เดิม บมจ. 165)  

1เลขที ่99 อาคารเบอร์ลี่ยคุเกอร์ ชัน้ที่ 16  

1ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวิท 42  

1แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

1โทรศพัท์ : +66 (0) 2381 5151  

1โทรสาร : +66 (0) 2381 5777-8  

1โฮมเพจ : http://www.minorinternational.com  

0ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

0ทนุจดทะเบียน :    4,641,789,065 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,641,789,065 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  

0ทนุท่ีออกจําหนา่ยและชําระแล้ว:  4,402,311,611 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,402,311,611 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  

0นายทะเบียนหลักทรัพย์  

0นายทะเบียนหุ้นสามัญและใบสาํคัญแสดงสทิธิ (MINT-W5)  

1บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

1ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

1เลขที ่93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง 

1เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

1โทรศพัท์ : +66 (0) 2009 9000  

1โทรสาร : +66 (0) 2009 9991 

E-mail : SETContactCenter@set.or.th 

1โฮมเพจ : http://www.set.or.th 

0นายทะเบียนหุ้นกู้  

1นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ที่ 2/2553 ชุดที่ 2,  

1ครัง้ที่ 1/2554, ครัง้ที่ 1/2555 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2  

1บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์  

1อาคารสํานกังานใหญ่ พหลโยธิน ชัน้ที่ 11  

1เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธิน  

1แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

1นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ที่ 2/2554  

1ชุดที่ 1 และชุดที่ 2  

1ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน)  

1เลขที ่1222 ถนนพระราม 3  

1แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

 

1นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ที่ 2/2555, ครัง้ที่ 1/2557  

1ครัง้ที่ 1/2558 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 

1ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน)  

1เลขที ่9 ถนนรัชดาภิเษก  

1เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

mailto:SETContactCenter@set.or.th
http://www.set.or.th/
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ผู้สอบบัญชี  

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด  

โดยนางอโนทยั ลีกิจวฒันะ และ/หรือ  

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ และ/หรือ  

นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่3442, 3445 และ 3760 ตามลําดบั  

ชัน้ที ่15 บางกอกซิตีท้าวเวอร์  

เลขที ่179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120  

โทรศพัท์ : +66 (0) 2286 9999  

โทรสาร : +66 (0) 2286 5050  

 

ที่ปรึกษากฎหมาย  

บริษัท สาํนักงานกฎหมายสยามซิตี ้จาํกัด  

ชัน้ที ่20 อาคารรัจนาการ  

เลขที ่183 ถนนสาทรใต้  

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

โทรศพัท์ : +66 (0) 2676 6667-8  

โทรสาร : +66 (0) 2676 6188 
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 

 

0กลุ่มโรงแรม  

1สามารถตรวจสอบสถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่และประเภทธุรกิจได้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 
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0กลุ่มอาหาร  

1สามารถตรวจสอบสถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่และประเภทธุรกิจได้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 
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0กลุ่มจัดจาํหน่าย 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

 
7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 4,641.79 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,641.79 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นท่ีออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว 4,402.31 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,402.31 ล้านหุ้น      มลูคา่ท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

 
 
หลักทรัพย์อ่ืน 

 หุ้นกู้  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหุ้นกู้ ท่ีบริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอน จํานวน 10 รุ่น มียอดหนีค้งค้างรวมจํานวน 21,800 

ล้านบาท 

ประเภทหุ้นกู้ มลูคา่ที่ออก 

(ล้านบาท) 

อาย ุ ครบกําหนดไถ่

ถอน 

อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละตอ่ปี) 

ยอด

คงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 

2558 

(ล้านบาท) 

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 

หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ 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 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

4,000 5 ปี 22 พฤษภาคม 

2563 

3.05 4,000 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

4,000 10 ปี 22 พฤษภาคม 

2568 

4.04 4,000 
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• ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีออกให้ผู้ ถือหุ้นเดมิ 

อายโุครงการ (ปี)       3 ปี 

วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ      4 พฤศจิกายน 2557  

วนัครบกําหนดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ    3 พฤศจิกายน 2560    

อตัราการใช้สิทธิ       1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1.1 หุ้นสามญั 

ราคาใช้สิทธิ       36.364 บาทตอ่หุ้น 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออก     200,063,948 หน่วย 

จํานวนหุ้นสามญัรองรับ      220,070,342 หุ้น 

จํานวนหน่วยท่ีใช้สิทธิแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2558    552,162 หน่วย 

จํานวนหน่วยท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2558   199,511,786 หน่วย 

จํานวนหุ้นสามญัรองรับคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2558   219,516,736 หุ้น 

 

7.2  ผู้ถือหุ้น  

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันท่ี 29 มกราคม 2559 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื สัดส่วนร้อยละ 

1 กลุม่นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 1         1,465,481,376  33% 

1 นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค            737,078,465  17% 

2 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากดั            727,767,680  17% 

3 นางแค็ทลนี แอนน์ ไฮเน็ค                       5,200  0% 

4 มลูนิธิไฮเน็ค                   630,031  0% 

2 นายนิต ิโอสถานเุคราะห์            346,595,097  8% 

3 UBS AG Singapore Branch             335,780,600  8% 

4 บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั            314,697,106  7% 

5 State Street Bank Europe Limited             141,058,405  3% 

6 Chase Nominees Limited             120,408,692  3% 

7 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช              96,458,715  2% 

8 สาํนกังานประกนัสงัคม (2 กรณี)              70,657,459  2% 

9 State Street Bank and Trust Company for Canada               47,697,800  1% 

10 HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd.              42,269,011  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 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบกับจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมด 

4. นายเดวิด วิลเล่ียม ไฮเน็ค 14,800 16.44 

รวม 90,000 100.00 

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 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อยดงันี ้

1) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศกัยภาพการเตบิโตของผลการดําเนินงาน 

แผนการลงทนุ การขยายงาน ข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถงึความจําเป็นและความ

เหมาะสมในอนาคต เพ่ือสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กําหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ี

แน่นอนในแตล่ะปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจงึพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลกั 

ในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาของปี 2557 ในรูปของเงินสด ในอตัรา 0.25 บาทตอ่

หุ้นและเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล ในอตัรา 10 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นปันผล 

 

2) ประวตักิารจ่ายเงินปันผล 

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น 0.56 0.43 0.38 0.88 0.94 1.04 1.00 1.60 

เงินปันผลตอ่หุ้น (หุ้นสามญั) 0.31  0.15  0.15  0.25  0.30 0.35 0.35 0.35 

อตัราการจ่ายเงินปันผล1 (ร้อยละ) 55.07  35.01  39.49 28.39 32.00 33.50 35.002 21.893,4 

1.  อตัราการจ่ายเงินปันผล คํานวณจาก เงินปันผลตอ่หุ้นหารด้วยกําไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

2.  กําไรสทุธิตอ่หุ้นสําหรับปี 2557 มีการปรับใหม่เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียหลงัจากนบัรวมหุ้นปันผล ซึง่ได้รับการอนมุตัิจาก

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัท่ี 3 เมษายน 2558 

3.  เงินปันผลต่อหุ้นสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559 และให้นําเสนอตอ่ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 1 เมษายน 2559 เพ่ืออนมุตั ิ

4.  หากไม่นบัรวมผลกําไรพิเศษจากการลงทนุใน Sun International โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน และ ไมเนอร์ ดี เค แอล จํานวน 2,335 ล้านบาท ในผลกําไรท่ี

รายงานในปี 2558 อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีคํานวณจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 32.75 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียง 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ทา่น ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 

คณะกรรมการมีมตแิตง่ตัง้นางสาวสวุภา เจริญย่ิง ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายเคนเนธ ลี ไวท์ ซึง่ถงึแก่กรรม 

คณะกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบนั จึงประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ทา่น มีกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารจํานวน 5 ทา่น ซึง่มีสดัส่วน

เกินกวา่กึง่หนึง่ของคณะกรรมการทัง้หมด โดยสามารถแยกโครงสร้างคณะกรรมการได้ดงันี ้

• กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 5 ทา่น (คดิเป็นร้อยละ 55.55 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัท) 

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 4 ทา่น (คดิเป็นร้อยละ 44.44 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัท) 

• กรรมการอิสระ 3 ทา่น (คดิเป็นร้อยละ 33.33 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัท) 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวลิเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

3. นายพาที สารสิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นางสาวสวุภา เจริญย่ิง 

(แตง่ตัง้เม่ือ 22 มกราคม 2558) 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

5. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

6. นายธีรพงศ์ จนัศริิ กรรมการ 

7. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี กรรมการ 

8. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้แก่ นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ และนางจฑุาทพิ อดลุพนัธุ์ 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

 นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ ด ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี นายอานิล ธาดาน่ี นายเอ็มมานูเอล จู๊ ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 

กรรมการสองในส่ีคนเป็นผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

   

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  

1. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตักิารอย่างใดอย่างหนึ่งแทน

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 หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสญัญาท่ีทํากับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้

เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

5. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน

ในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผดิในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน

หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพ่ือ

ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

6. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้  

 

 

8.2 ผู้บริหาร 

 ปัจจบุนั ผู้บริหารของบริษัทมีจํานวน 6 ทา่น ดงันี ้

1.  นายวลิเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2.  นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ  ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนกลาง  

3.  นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์   รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์  

4.  นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ  รองประธานฝ่ายการเงิน  

5.  นายศภุสิทธ์ิ ชนะสงคราม  รองประธานฝ่ายกฎหมาย 

6.  นายโกศนิ ฉนัธิกลุ  รองประธานฝ่ายการลงทนุ 

  
  ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 16/2541 เม่ือวนัท่ี 13 

สิงหาคม 2541 และครัง้ท่ี 10/2548 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2548) 

              ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทมีอํานาจในการบริหารกิจการตามปกตขิองบริษัทยกเว้นกิจการในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้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 

 ในส่วนของการอนุมัติการทํารายการทั่วไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

16/2541 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดขอบเขต
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อํานาจหน้าท่ี และการมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบคุคลอ่ืนทําหน้าท่ีแทน โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบ

อํานาจในการอนมุตัติามสายงานและมลูคา่ของรายการซึง่ได้กําหนดไว้อย่างชดัเจน  

 นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2548 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 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารระดบัสงู 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  รองประธานฝ่ายการลงทนุ 
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ในปี 2558 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดงันี ้

(1) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) คา่ตอบแทนกรรมการ   

 

กรรมการ เขา้ประชมุ 
คณะกรรมการ 

(ครัง้) 

ประเภทของ 
ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการ   (บาท)  
คณะกรรมการ

บรษัิท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
กําหนด  

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกํากับ
ดูแลกจิการ 

ค่าตอบแทน 
กรรมการอืน่  
จากบรษัิทย่อย 

รวม 

1. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค           6/6                   คา่ตอบแทนรายปี       200,000                    -                    -                    -        180,000        380,000  
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์                         5/6                      รวมคา่ตอบแทน       950,000       380,000        150,000        125,000                    -     1,605,000 

คา่ตอบแทนรายปี                   -        200,000        150,000        100,000                    -        450,000 
คา่ประชมุประจําไตรมาส      900,000        180,000                    -                    -                    -     1,080,00 

ถึงแก่กรรมเม่ือวนัที ่29 พฤศจิกายน 2558                   คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ        50,000                    -                      -          25,000                    -      75,000 
3. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม             6/6                      รวมคา่ตอบแทน    1,250,000        260,000        125,000        200,000                    -     1,835,000 

คา่ตอบแทนรายปี                   -        100,000        100,000        150,000                    -        350,000 
คา่ประชมุประจําไตรมาส    1,200,000        160,000                    -                    -                    -     1,360,000 

คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ        50,000                    -          25,000          50,000                    -        125,000 
4. นายพาที สารสนิ                            6/6                      รวมคา่ตอบแทน    1,250,000         220,000                    -                    -                    -     1,470,000 

คา่ตอบแทนรายปี                   -        100,000                    -                    -                    -        100,000 
คา่ประชมุประจําไตรมาส    1,200,000         120,000                    -                    -                    -     1,320,000 

คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ        50,000                    -                    -                    -                    -          50,000 
5. นายอานิล ธาดาน่ี                          4/6                      รวมคา่ตอบแทน        950,000                    -        125,000        125,000        180,000     1,380,000 

คา่ตอบแทนรายปี                   -                    -        100,000        100,000        180,000        380,000 
คา่ประชมุประจําไตรมาส       900,000                    -                    -                    -                    -        900,000 

และการร่วมประชุม  ทางโทรศัพท์  : 1/6                                   คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ         50,000                   -          25,000          25,000                   -        100,000 
6. นายธีรพงศ์ จนัศริิ                          3/6                      รวมคา่ตอบแทน       350,000                    -        100,000                    -                    -         450,000 

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

                                                                                      คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ        50,000                   -                    -                   -                   -           50,000 
7. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี                    6/6                   คา่ตอบแทนรายปี       200,000                    -                    -                    -                    -        200,000 

 8. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด                       6/6                   คา่ตอบแทนรายปี       200,000                    -                    -                    -        180,000        380,000 
ดลิปิรัจ ราชากาเรีย 

 9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค                 5/6                   คา่ตอบแทนรายปี       200,000                    -                    -                    -                    -        200,000 

และการร่วมประชุม  ทางโทรศัพท์  : 1/6 
* การประชมุทางโทรศพัท์ ไม่นบัรวมเป็นองค์ประชมุ  

 

(ข) คา่ตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 

  ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กบัผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 มีจํานวน 252.29 ล้านบาท และ 79.35 ล้านบาท ตามลําดบั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นผลประโยชน์

ระยะสัน้ซึง่ได้แก่ เงินเดือน โบนสั และสวสัดกิารอ่ืน 

(ค) คา่ตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยงัได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพกัหรือใช้บริ

การโรงแรมในเครือของบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ มลูคา่ 25,000 บาท/ปี/โรงแรม 

(ง) คา่ตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

- กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหาร 7 ราย จํานวน 3.61 ล้านบาท  

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

ความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กรและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทจะหกั

เงินเดือนพนกังานท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือนตามร้อยละท่ีผู้ เข้าร่วมโครงการแจ้งความประสงค์ไว้ ซึง่จะ

แตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัอายุงาน และตําแหน่งงาน ตัง้แตร้่อยละ 5 ถงึร้อยละ 20 บริษัทจะสมทบเงินในจํานวน

ท่ีเทา่กนั เพ่ือนําไปซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทในเดือนถดัมา 

 ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไม่มีส่วนร่วมในโครงการดงักล่าว  

 

8.5 บุคลากร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีจํานวนพนกังานรวมทัง้สิน้ 56,301 คน โดยบริษัทจ่ายผลประโยชน์

ตอบแทนพนกังานประกอบด้วย เงินเดือน คา่แรง คา่พฒันาพนกังาน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ รวมทัง้สิน้ 11,346 ล้านบาท 
 โรงแรม ร้านอาหาร จดัจําหน่าย อ่ืนๆ 

รวม 19,372 34,930 1,671 328 

พนกังานประจํา 90.7% 37.7% 69.6% 95.1% 

พนกังานชัว่คราว 9.3% 62.3% 30.4% 4.9% 

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 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึง่เป็นปัจจัยสําคญัปัจจัย

หนึง่ท่ีจะทําให้บริษัทบรรลถุงึเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและสร้างการเตบิโตให้บริษัทอย่างยัง่ยืนในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีทกุปี เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง ซึง่อาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย  

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกํากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือสร้างความเข้าใจ

และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานท่ีดีของพนกังานทกุระดบัชัน้ รวมถงึเพ่ือเป็นข้อมลูให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสีย นกัลงทนุ และ

ผู้สนใจอ่ืนๆ และเพ่ือเป็นการกําหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้กําหนดให้

พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมนิเทศก่อนการเร่ิมทํางาน ทัง้นี ้จะมีการติดตามการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณดงักล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน  

ทัง้นี ้ ในปี 2558 บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกํากบัดแูล

กิจการ โดยมีการปรับปรุงให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัสากล นอกจากนี ้ บริษัทได้รับการประเมินการกํากบั

ดแูลกิจการในระดบัดีเลิศตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 3 จากผลสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2558 ซึง่จดัโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

อนึง่ การกํากบัดแูลกิจการของบริษัทในปี 2558 แบง่ตาม 5 หมวดหลกั มีรายละเอียดท่ีสําคญัปรากฎในรายงานประจําปี 2558 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

  โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ทัง้หมดจํานวน 3 ทา่นดงันี ้ 

1. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายพาที สารสิน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นางสาวสุวภา เจริญย่ิง* กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบทกุทา่นมีความรู้และความเช่ียวชาญด้านบญัชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

* แตง่ตัง้เม่ือ 22 มกราคม 2559 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ประชมุร่วมกบัผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ เพ่ือพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจําปี และงบการเงินสอบ

ทานรายไตรมาส รวมถงึพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทเก่ียวกบัการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และ

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2. ประชมุร่วมกบัผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระเทา่ท่ีเห็นสมควรเพ่ือพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูด้านผลการ

ดําเนินงานตอ่สาธารณะ รวมถงึแนวทางการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและผลการดําเนินงานตอ่นกัวเิคราะห์และสถาบนัจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ 

3. คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เลือกกลบัเข้ามาใหม่และเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระเพ่ือให้ดําเนินการตรวจสอบบญัชี 

ระบบควบคมุ และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการคดัเลือก ประเมินผล พิจารณา

คา่ตอบแทน รวมถงึดแูลควบคมุงานท่ีเก่ียวกบับญัชีของบริษัทมหาชน ซึง่ได้แก่ วตัถปุระสงค์ในการจดัเตรียม หรือการนําเสนอ
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รายงานการตรวจสอบ หรือการดําเนินงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบด้านอ่ืนๆ นอกจากนี ้ ยงัดแูลการรับบริการด้านอ่ืนของบริษัท 

(รวมถงึมตท่ีิเก่ียวกบัรายงาน ทางการเงิน ซึง่มีความเห็นแตกตา่งกนัระหวา่งผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชี ทัง้นี ้ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ

และบริษัทท่ีให้บริการด้านบญัชีทกุๆ บริษัท จะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอํานาจใน

การอนมุตัเิง่ือนไข และคา่บริการเบือ้งต้นสําหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการด้านอ่ืนท่ีเสนอโดยผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ และ

คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ

ของบริษัท รวมถงึคา่บริการตรวจสอบในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น  

4. ประชมุร่วมกบัผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระเทา่ท่ีเห็นสมควร ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา หรือข้อจํากดัในการ

ตรวจสอบ และการดําเนินการของฝ่ายบริหารตอ่ปัญหาหรือข้อจํากดันัน้ๆ และการประเมินความเส่ียงของบริษัท รวมถงึนโยบายการ

บริหารความเส่ียงซึง่รวมถงึผลกระทบจากความเส่ียงด้านการเงินของบริษัทท่ีมีนยัสําคญั และมาตรการของฝ่ายบริหารในการ

ควบคมุ และลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว  

5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบญัชี หลกัเกณฑ์ และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของมาตรฐาน

บญัชี หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตั ิ รวมถงึการตดัสินใจด้านบญัชีท่ีสําคญั ท่ีส่งผลกระทบตอ่งบการเงินซึง่รวมถงึทางเลือก ความ

สมเหต ุสมผลของการตดัสินใจดงักล่าว  

6. สอบทานและอนมุตัิการทํางานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึง่รวมถงึ  

• วตัถปุระสงค์ อํานาจ และสายการบงัคบับญัชา  

• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานด้านบคุคลากรประจําปี และ  

• การแตง่ตัง้ การกําหนดคา่ตอบแทน รวมถงึการหมนุเวียนผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน  

7. สอบทานร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเหน็สมควร เพ่ือพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคมุภายในด้านการเงิน รวมถงึผลการตรวจสอบ

ภายใน  

8. สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระอย่างน้อยปีละ 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. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

10. กําหนดนโยบายในการว่าจ้างพนกังานหรือพนกังานท่ีเคยเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระของบริษัท 

11. สอบทานและตรวจสอบรายการที่เก่ียวข้องกบัความสจุริตของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือรายการใดที่เก่ียวข้องกบัจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดงักลา่วรวมถึงการสอบทานระบบ 

ตรวจสอบอยา่งสม่ําเสมอ การดําเนินการสอบทานดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนดัประชมุกบัที่ปรึกษาทัว่ไปและเจ้าหน้าที่หรือ

พนกังานของบริษัทตามที่เห็นสมควร  

12. กําหนดและควบคมุขัน้ตอนการรับเร่ืองดแูล และดาํเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกบับญัชี การควบคมุภายใน หรือการ

ตรวจสอบบญัชี รวมถึงเก็บรักษาข้อมลูที่ได้รับเป็นความลบัและไมร่ะบช่ืุอพนกังานของบริษัทที่แจ้งข้อร้องเรียน ที่เก่ียวกบัข้อสงสยัด้านบญัชี

หรือการตรวจสอบบญัชี  

13. ดําเนินการแก้ไขความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกบักรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู  

14. สอบทานและอนมุตั ิ หรือให้สตัยาบรรณรายการระหวา่งบริษัทกบับคุคลที่เก่ียวโยง ซึง่เป็นรายการที่ถกูกําหนดให้เปิดเผย

ข้อมลูตาม กฎเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. 
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15. จดัเตรียมและนําเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปีของบริษัท โดยรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

• ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท  

• ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  

• ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

• ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี  

• ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

• จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น  

• ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร  

• รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท  

16. รายงานเหตกุารณ์ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทต่อ

คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้ 

• รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

• การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน  

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ของบริษัท  

17. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงในเวบ็ไซต์ของบริษัท) 

 

9.2.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

 ปัจจบุนั คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม  ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

2. นายอานิล ธาดาน่ี   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายธีรพงศ์ จนัศริิ   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

4. นางสาวสวุภา เจริญย่ิง*        กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

* แตง่ตัง้เม่ือ 22 มกราคม 2559 

 
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

รูปแบบ ท่ีเป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น นอกจากนี ้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะดแูลการตดัสินใจของผู้บริหารในส่วนท่ีเก่ียวกบัผล 

การดําเนินงานและคา่ตอบแทนของพนกังานบริษัท  
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4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีอยู่ในรูปแบบของหุ้น และแผนคา่ตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหุ้น รวมถงึให้คําแนะนํา

ในการปรับปรุง แผนคา่ตอบแทนดงักล่าวตอ่คณะกรรมการบริษัทตามท่ีเหน็สมควร โดยคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้

ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารแผนคา่ตอบแทนดงักล่าว  

5. ดําเนินการร่วมกนัอย่างตอ่เน่ืองกบัผู้บริหารของบริษัท ในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผู้บริหาร การพิจารณาข้อมลู

จากความเห็น ของพนกังาน และการพิจารณาผลของขัน้ตอนในการประเมนิผู้บริหารประจําปี 

6. ทบทวนและประสานงานกบัผู้บริหารในการพิจารณาและวเิคราะห์คา่ตอบแทนของบริษัท และนําเสนอคําแนะนําตอ่

คณะกรรมการ บริษัท  

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนท่ีแสดงในเวบ็ไซต์ของบริษัท) 

 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 ปัจจบุนั คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นางสาวสวุภา เจริญย่ิง*  ประธานกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

2. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม  กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

3. นายอานิล ธาดาน่ี         กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

 * แตง่ตัง้เม่ือ 22 มกราคม 2559 

 

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

คณุวฒุแิละประสบการณ์เพ่ือดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยและประธานคณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะคณะ 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 หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหาร

ความเส่ียง คณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียงขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการกํากบัโครงการ (Steering Committee) รับผิดชอบในการสอบทานการดําเนินงานโดยรวมของการบริหาร

ความเส่ียงของทัง้กลุ่มบริษัทเพ่ือให้มัน่ใจวา่ความเส่ียงท่ีสําคญัได้รับการบริหารจดัการเพ่ือลดทอนความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญตับิริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยการคดัเลือกจะ

ดําเนินการดงันี ้

(1) กรรมการอิสระ 

นิยามความเป็นอิสระ  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึง่เข้มกว่าข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยบุคคลท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทต้องมี คณุสมบตัดิงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจําหรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ  

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส 

พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหาร 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 ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัท

หรือคู่สัญญามีภาระหนี ้ท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่

ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใด จะตํ่ากวา่ ทั ้งนี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าว ให้เป็นไปตามวธีิ การคํานวณม ูลคา่

ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน

โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพันธ์

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



บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 หน้า 98 

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 

ในแตล่ะปี คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ จะสรรหาบคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผ่านทางการเสนอบคุคล

เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการโดยผู้ ถือหุ้นและจากแหล่งข้อมลูภายนอกอ่ืนๆ เช่น สมาคมกรรมการไทย เป็นต้น โดย

คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะพิจารณาคดัเลือกเบือ้งต้นและนําเสนอช่ือตอ่คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

แตง่ตัง้ การนําเสนอช่ือตอ่คณะกรรมการจะขึน้อยู่กบัคณุสมบตัขิองผู้ถูกเสนอช่ือ ซึง่ต้องเป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ี

ดีของบริษัท พระราชบญัญตั ิบริษัทมหาชนและพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตอ่ืุนนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการ 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  

ในขณะท่ีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุดของบริษัท รายละเอียดหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 แผนสืบทอดงาน 

 คณะกรรมการจะพิจารณาอนมุตั ิและจดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร

ระดบัสงู  โดยจะพิจารณาอนมุตัแิผนสืบทอดตําแหน่งดงักล่าวทกุปี 

 

9.4 การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในการกํากบัดแูลการดําเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เพ่ือเป็นตวัแทน

ของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้น เพ่ือเป็นตวัแทนในการกําหนด

นโยบายและดําเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกบันโยบายหลกัของบริษัท และเพ่ือประโยชน์สูงสดุของ

บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ การส่งตวัแทนของบริษัทเพ่ือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ เป็นขอบเขต

อํานาจของฝ่ายจัดการ กรรมการหรือผู้ บริหารท่ีเป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี เพ่ือรักษา

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท และรายงานตรงตอ่ฝ่ายจดัการ หากเม่ือมีการขออนมุตัใินเร่ืองท่ีสําคญั จะต้องรายงานตอ่คณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือขออนมุตั ิ

บริษัทยังมีนโยบายในการใช้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเร่ืองรายการได้มาและจําหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ครอบคลมุทกุๆ บริษัทในกลุ่ม รวมถงึกํากบัดแูลการ

บนัทกึบญัชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถรวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนัตามกําหนดเวลา 
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ทัง้นี ้กรรมการบริษัทท่ีเป็นตวัแทนไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวธีิการดแูลกรรมการและผู้บริหารในเร่ืองการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

โดยกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งและนําส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ผ่านมายงัสํานกัเลขานกุารบริษัท  ก่อน

นําส่งตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองภายใน 3 วนัทําการ

นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง  นอกจากนี ้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการในการประชมุ

คณะกรรมการทกุไตรมาส   

นอกจากนี ้ในระยะเวลา 30 วนั ก่อนกําหนดการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและงบการเงิน บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ 

ผู้บริหารระดบัสงู และผู้ เก่ียวข้อง ทําธุรกรรมซือ้ ขาย และโอนหลกัทรัพย์ หลกัทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท โดยบริษัทมีการแจ้งให้

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูงดการซือ้ ขายและโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2558 บริษัทได้แตง่ตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

โดยบริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนค่าสอบบญัชีในส่วนของบริษัทจํานวน 1.98 ล้านบาท และบริษัทย่อยจํานวน 48.89 ล้านบาท ไม่มี

คา่ตอบแทนสําหรับคา่บริการอ่ืนๆ  

 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ  

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ โดยจดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงและตรวจสอบ 

เพ่ือป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและการประพฤตมิิชอบ ตลอดจนสนบัสนนุการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ยดึมัน่ในความ

ซ่ือสตัย์และความถกูต้องชอบธรรม ทัง้นี ้ ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึง่ในรายช่ือบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็น

แนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ซึง่เป็นความร่วมมือกนัระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หอการค้า

นานาชาต ิสมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทนุไทย ตอ่มาในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัท

ได้ย่ืนขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฎิบตั ิ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ต้านการทจุริตและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัเิม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ซึง่เป็นสิ่งยืนยนัและสนบัสนนุ

ความมุ่งมัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 ธุรกิจของไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ทัง้ในเชิงขนาดของธุรกิจและพืน้ท่ีดําเนินธุรกิจ โดยครอบคลมุถึง 

32 ประเทศทัว่โลก ณ สิน้ปี 2558 ส่งผลให้บริษัทต้องให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและความรับผิดชอบมากย่ิงขึน้ 

ไมเนอร์มุ่งมัน่ในการอุทศิตนให้กบัการพฒันาอย่างยัง่ยืน อย่างตอ่เน่ืองโดยให้ความสําคญักบักลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการพฒันา

อย่างยัง่ยืน และในขณะเดียวกนัก็คํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืนเป็นส่วนหนึง่ของแผนกลยุทธ์ 5 ปีของบริษัท มีคณะกรรมการบริษัทเป็น

ผู้อนมุตัแิผนกลยุทธ์ด้านความยัง่ยืน และติดตามความคืบหน้ารายไตรมาส ผู้บริหารระดบัสงูจากฝ่ายต่างๆ ทํางานร่วมกบัฝ่ายการ

พฒันาเพ่ือความยัง่ยืน เพ่ือชีแ้นะและดแูลแนวทางโดยรวมในการสร้างความยัง่ยืนให้แก่องค์กร และฝ่ายการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนทํา

หน้าท่ีส่งเสริม สนบัสนนุ ให้การพฒันาอย่างยัง่ยืนเป็นส่วนหนึง่ของการดําเนินงานของบริษัทตามแผนท่ีได้วางไว้ ผ่านทางการส่ือสาร

และการประเมินผลอย่างตอ่เน่ือง  รายละเอียดโครงสร้าง การกํากบัดแูลการพฒันาอย่างยัง่ยืนจดัแสดงไว้ใน หน้า 26-27  ในรายงานการ

พฒันาอย่างยัง่ยืน 2558  

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินการตามแนวทางสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืนขององค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัครอบคลมุทัว่โลก 

อีกทัง้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบตัิท่ีดีของอตุสาหกรรม กลยุทธ์ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัท ก่อร่างมาจากวสิยัทศัน์ท่ีจะ 

“เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศกัยภาพและการดําเนินงานในระยะยาว ด้วยการพฒันาอย่างยัง่ยืน” ผนวกกบัคา่นิยมองค์กรของไมเนอร์ 

คือ มุง่เน้นท่ีลูกค้า การทํางานต้องมีผล มุ่งมัน่พฒันาคน ปรับเปล่ียนตนปรับปรุงงาน และประสาน พนัธมิตรเพ่ือธุรกิจท่ียัง่ยืน โดยบริษัท

ได้รวมทัง้ปัจจยัหลกัและปัจจยัเสริมของแนวทางสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน - มุ่งมัน่พฒันาทรัพยากรมนษุย์ การสร้างประสบการณ์ท่ีดี

ให้แก่ลูกค้า การพฒันาความสมัพนัธ์ท่ียัง่ยืนกบัพนัธมิตร การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้บคุลากรเกิดจิตสํานึก

รับผิดชอบตอ่สงัคม และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี – ให้เป็นส่วนหนึง่ของกลยุทธ์ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยเช่ือมโยงกลยุทธ์กบัแนว

ทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน และสนบัสนนุทศิทางโดยรวมของธุรกิจ จากปัจจยัหลกัและปัจจยัเสริมข้างต้น เราได้ระบสุิ่งสําคญัของแผน

กลยุทธ์ห้าปีในส่วนของการพฒันาอย่างยัง่ยืนดงัตอ่ไปนี ้ (1) การพฒันาความสามารถและการเคล่ือนย้ายบุคลากร (2) การปฏิบตัติาม

มาตรฐานท่ีดีของการบริหารการจดัซือ้จดัจ้าง (3) การบริหารจดัการผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และการอนรัุกษ์ธรรมชาต ิ(4) การให้ความรู้

กบัผู้ มีส่วนได้เสียในเร่ืองของการพฒันาอย่างยัง่ยืน (5) การปลูกฝังให้การพฒันาอย่างยัง่ยืนเป็นส่วนหนึง่ของการปฏิบตังิาน และ (6) 

การสร้างเครือข่ายผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

 ในปี 2558 บริษัทได้จดัทํารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ตามแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือวา่ด้วยการ

รายงานสากลด้านความยัง่ยืน (Global Reporting Initiative) รุ่นท่ี 4 (GRI G4) – Core Option โดยแสดงข้อมลูในรอบปีบญัชี 2558 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีขัน้ตอนการจดัทําโดยมีการระบกุลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย วธีิการมีส่วนร่วม ระบุ

ความต้องการหรือความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้เสีย และมีวธีิการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผล รายละเอียดแสดงไว้ใน กระบวนการมี

ส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย หน้า 18-23 ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2558 และได้มีการจดัทํากระบวนการกําหนดประเด็นท่ี

สําคญั และผงัแสดงประเดน็สําคญัท่ีนําเสนอในรายงาน (Materiality Assessment Process and Materiality Matrix) โดยในปี 2558 

นี ้เราได้เพิ่มประเด็นสําคญัด้านความยัง่ยืนท่ีมีนยัสําคญัตอ่บริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย จากเดมิ 10 ประเดน็ เพิ่มขึน้มาอีก 3 ประเดน็คือ 

การจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ  การจดัการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการจดัการของเสีย  (รายละเอียดของกระบวนการ

กําหนดประเด็นสําคญัจดัแสดงไว้ในหน้า 24-25 รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2558)  

บริษัทได้ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกํากบัดแูลกิจการ โดยมีการ

ปรับปรุงให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัสากล บริษัทได้มีการประเมินความเส่ียงทัง้ในด้านเศรษฐกิจ  สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม โดยมีการทําแผนการจดัการปัจจยัความเส่ียง (Risk Map) กําหนดแนวปฏิบตัเิพ่ือรองรับปัจจยัความเส่ียงตา่งๆ และ

การตรวจสอบการปฏิบตัิ โดยรายละเอียดได้แสดงไว้ใน รายงานประจําปี 2558 หน้า 308-312 และรายงานเพ่ือการพฒันาอย่าง
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ยัง่ยืน หน้า 94-95 นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ผ่านการประเมินตามโครงการการตอ่ต้านการทจุริต และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนว

ร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนในการต่อต้านการทจุริตอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ต้านการทจุริต (CAC)  รายละเอียดในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน ได้เปิดเผยไว้ในรายงานการ

พฒันาอย่างยัง่ยืน 2558 ในเวบไซต์ของบริษัทท่ี http://www.minorinternational.com 

 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยหนึง่ในหลกัการท่ีสําคญั

คือการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย

อย่างเทา่เทียม ดงัรายงานไว้ในรายงานประจําปี หวัข้อ การกํากบักิจการท่ีดี หน้า 315-320 รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน หน้า 18-

-23 และในเวบไซต์ของบริษัท อาท ิ 

- การปฏิบัตต่ิอพนักงานและลูกจ้าง: บริษัทมีนโยบายในการดแูลเร่ืองความปลอดภยั ให้ผลตอบแทนและ

สวสัดกิารท่ีดีอย่างเป็นธรรม รวมทัง้มีการประเมินการทํางานท่ีเป็นระบบและตรวจสอบได้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัเน้น

การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้มีทกัษะท่ีได้มาตรฐานระดบัสงูและเป็นสากล รายละเอียดปรากฏในรายงานการ

พฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2558 หน้า 75-81 และ หลกัสตูรการพฒันาบคุลากรของไมเนอร์ หน้า 110-111 

- การปฏิบัตต่ิอลูกค้า: บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคณุภาพสินค้าและบริการอย่างตอ่เน่ือง รวมถงึการพฒันา

มาตรฐานความปลอดภยัของสินค้าและบริการ เพ่ือความปลอดภยัและความพอใจสงูสดุของลกูค้า บริษัทให้

ความสําคญักบัการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีสร้างความพงึพอใจ 100% ให้กบัลกูค้า 

- การปฏิบัตต่ิอคู่ค้า: บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัติอ่คูค้่าอย่างเสมอภาคและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดย

คํานงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนั และเปิดโอกาสให้คูค้่าทําการแข่งขนับนข้อมลูท่ีได้รับอย่างเท่าเทียมกนั จดัทํารูปแบบ

สญัญากบัคูค้่าอย่างเป็นมาตรฐานโดยคํานงึถงึผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย บริษัทจดัให้มีระบบการ

จดัการและตดิตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบตัติามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน และป้องกนัการทจุริตประพฤติ

มิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบายไม่สนบัสนนุคูค้่าท่ีประพฤตมิิชอบ มีความ

เก่ียวข้องในการทจุริตคอร์รัปชนั หรือมีการละเมิดสิทธิมนษุยชนอีกด้วย โดยได้ประกาศ จรรยาบรรณทางธุรกิจ

สําหรับคูค้่าไว้ในเวบไซต์ของบริษัท ในหน้าระเบียบปฏิบตัสํิาหรับคูค้่า ซึง่คูค้่าของบริษัทต้องลงนามรับทราบและ

ปฏิบตัติามข้อตกลงและมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ โดยมีการตดิตามและตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 

- การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั

อย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั โดยได้กําหนดนโยบายในการดแูลและปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้นและสนบัสนนุให้ผู้ ถือ

หุ้นทกุรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั   

- การปฏบัิตต่ิอเจ้าหนี:้ บริษัทจะปฏิบตัติอ่เจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรมและจะชําระหนีคื้นตอ่เจ้าหนีต้รงตอ่เวลาตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนด โดยจะปฏิบตัติามเง่ือนไข ข้อกําหนดสญัญาและพนัธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด 

- การปฏิบัตต่ิอคู่แข่ง: บริษัทจะปฏิบตัติามกรอบกตกิาการแข่งขนัสากล สนบัสนนุนโยบายการแข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม ไม่ทําลายช่ือเสียงของคูแ่ข่ง ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึง่มลูความจริง 

 

(2) การต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ัน 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยได้จดัทําแนวทางการปฏิบตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ใน

จรรยาบรรณของบริษัท ซึง่ได้ผ่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
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 บริษัทได้ระบไุว้อย่างชดัเจนในรายงานประจําปี รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน และเวบไซต์ของบริษัท โดยบริษัทดําเนิน

ธุรกิจโดยยึดมัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ จดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงและตรวจสอบเพ่ือป้องกนัและปราบปราม

การทจุริตและการประพฤตมิิชอบ ตลอดจนสนบัสนนุการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ยดึมัน่ในความซ่ือสตัย์และความถูกต้องชอบ

ธรรม การจดัทํานโยบายการตอ่ต้านการคอรัปชัน่ ซึง่มีการชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบั ขอบเขต ความหมายของคอรัปชัน่ การกําหนด

ความรับผิดชอบ และช่องทางการร้องเรียนไว้ด้วย โดยระบขุ้อควรปฏิบตัเิบือ้งต้นตอ่การตอ่ต้านการทจุริตและคอรัปชัน่ ในประเดน็

คา่ใช้จ่ายในการเลีย้งรับรอง การช่วยเหลือทางการเมืองและการให้เงินสนบัสนนุและการบริจาคเพ่ือการกศุลดรูายละเอียดในเร่ือง

ดงักล่าวได้ในเวบไซต์ของบริษัท http://www.minorinternational.com/Sustain/Corruption.php และรายงานการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืน ปี 2558 หน้า 89-93 ในหวัข้อหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ส่งเสริมความซ่ือสตัย์และความถกูต้องชอบธรรม และการตอ่ต้าน

การทจุริตและคอร์รัปชนั 

 ทัง้นี ้ นบัตัง้แต่ปี 2556 จนถงึปัจจุบนั บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายช่ือบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนว

ร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ซึง่เป็นความร่วมมือกนัระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หอการค้า

นานาชาต ิ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย ในการแสดงเจตนารมณ์ในการตอ่ต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ จากการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ดงักล่าว บริษัทมีพนัธะผกูพนัในการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง

กบัการทจุริตภายในบริษัท รวมถงึการนํานโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและแผนการกํากบัดแูลไปปฏิบตัิ เพ่ือป้องกนัและตดิตาม

ความเส่ียงจากการทจุริต ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการตดิตามประเมินผลการปฏบิตัติามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต  

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมฯ ดงักล่าวอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 

 ในปี 2558 บริษัทได้จดัทําการฝึกอบรมเพ่ือป้องกนัการทจุริตและคอรัปชัน่ให้แก่พนกังาน และเพิ่มนโยบายตอ่ต้านการ

ทจุริตและคอรัปชัน่ โดยการเพิ่มเติมข้อปฏิบตัเิร่ืองการรับของขวญั ของกํานลัและการเลีย้งรับรอง ให้พนกังานต้องสําแดงสิ่งของท่ีให้

และรับ (e-gift declaration) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสามารถตรวจตดิตามได้ รายละเอียดระบไุว้ในรายงานการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืน ปี 2558 หน้า 93 

บริษัทสนบัสนนุให้ผู้ มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทํา

ผิดเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน  ระบบควบคมุภายใน  สิทธิมนษุยชน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลถงึ

กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบท่ี complaintMINT@minor.com หรือ whistleblower@minor.com โดยฝ่ายตรวจสอบ

ภายในของบริษัท จะพิจารณาเร่ืองร้องเรียนก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ ข้อมลูร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสจะ

ได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลบั โดยจะดําเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานตอ่คณะกรรมการ

ตอ่ไป  

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

ทัง้นีบ้ริษัท ได้กล่าวถงึเร่ืองการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมไว้ในเวบไซต์ของบริษัทภายใต้หวัข้อดงักล่าวตอ่ไปนี ้

- แนวทางกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Guideline) ในหวัข้อท่ี 9. จริยธรรมและความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ข้อ 10. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ข้อ 20 ข้อพงึปฏิบตัทิางจริยธรรม สามารถดรูายละเอียดได้จาก 

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

วา่พนกังานทกุคนจะปฏิบตัแิละสนบัสนนุให้เกิดมาตรฐานด้านจริยธรรมและความถูกต้อง 

- รายละเอียดของระเบียบวา่ด้วยจริยธรรมท่ีสําคญัท่ีพนกังานควรปฏิบตัิ สามารถดไูด้จาก 

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

  

 

http://www.minorinternational.com/Sustain/Corruption.php
mailto:complaintMINT@minor.com
mailto:whistleblower@minor.com
http://www.minorinternational.com/Sustain/Guidelines.php
http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php


บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 หน้า 103 

 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

 บริษัทและธุรกิจในเครือ ให้ความสําคญักบัการบริหารกิจการภายใต้หลกัจริยธรรมและคณุธรรมในวชิาชีพ ซึง่จริยธรรม

หนึง่คือการเคารพสิทธิมนษุยชน บริษัทยดึมัน่ในการปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วนด้วยความเคารพตอ่สิทธิมนษุยชนและ

ความตา่งในเชิงวฒันธรรมอนัหลากหลาย บริษัทมีพนัธสญัญาท่ีจะปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความเสมอภาค ยตุธิรรม และให้เกียรติ

ตอ่กนั พนกังานจะได้รับสิทธิในสถานท่ีทํางานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา การกระทําในแง่ของสิทธิ

และเสรีภาพของลกูจ้าง ทัง้นี ้การปฏิบตัใิดๆ ของบริษัทจะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานของบคุคลและชมุชน อาท ิการไม่

ละเมิดทรัพย์สิน สิทธิทางปัญญา สิทธิในการแสดงความคดิเห็น การปฏิบตัท่ีิเท่าเทียม ไม่พิจารณาถงึความแตกตา่งด้านเพศ ศาสนา 

เชือ้ชาติ และความคิดเหน็ทางการเมือง และการละเมิดสิทธิทางเพศ ในด้านการคดัเลือกคูค้่า บริษัทจะพิจารณาคูค้่าของบริษัทท่ีมี

การดําเนินธุรกิจท่ีคํานงึถงึหลกัสิทธิมนษุยชนในการดําเนินกิจการ โดยระบไุว้ในรายงานประจําปี 2558 หน้า 321 ในหวัข้อ “สิทธิ

มนษุยชน” 

 เน่ืองจากบริษัทมีหน่วยธรุกิจอยู่ในหลายประเทศทัว่โลก บริษัทจงึมีนโยบายในการจ้างพนกังานจากหลากหลายเชือ้ชาต ิ

พนกังานของเราทัง้ชายและหญิงได้รับคา่ตอบแทน และได้รับโอกาสในการพฒันาศกัยภาพและการเติบโตในสายอาชีพอย่างเทา่

เทียมกนั บริษัทให้สิทธิพนกังานในการแสดงความคิดเหน็รวมทัง้สิทธิตามกฎหมายต่างๆ ของประเทศท่ีเรามีหน่วยธุรกิจตัง้อยู่ 

รายละเอียดอยู่ในรายงานการพฒันาความยัง่ยืน 2558 หน้า 78-79 หวัข้อ การเป็นผู้ จ้างงานท่ีมีความรับผิดชอบ 

 ในปี 2558 บริษัทได้แสดงจดุยืนในการสนบัสนนุสิทธิเดก็ ด้วยการลงนามแสดงคํามัน่ตอ่ “สิทธิเดก็และหลกัปฏิบตัิทาง

ธุรกิจ” ซึง่พฒันาโดยองค์การยูนิเซฟ องค์การช่วยเหลือเดก็ และข้อตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิโดยมีสถาบนัไทยพฒัน์เป็นผู้แทนใน

ประเทศไทยในการดําเนินการจดัฝึกอบรมให้แก่ภาคธุรกิจ เพ่ือเป็นองค์กรท่ีเคารพตอ่สิทธิมนษุยชนของเดก็ท่ีอายตุํ่ากว่า 18 ปี ใน

บริบทอาท ิสถานท่ีทํางาน ภาวะตลาด และชมุชน รายละเอียด ปรากฎในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2558 หน้า 73 

 บริษัทยงัมีนโยบายให้พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท 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 ิพนกังานจะได้รับสิทธิของการ

ทํางานในสถานทํางานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทํา รวมทัง้การละเมิด

สิทธิทางเพศ ข้อ 4. ปฏิบตัติอ่ลกูค้า แขก ผู้ประกอบการและหุ้นส่วนในการดําเนินธุรกิจอย่างซ่ือสตัย์และยตุธิรรม 

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

- นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนกังาน บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของพนกังานซึง่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของบริษัท 

โดยพยายามให้ความเช่ือมัน่กบัพนกังานทกุคนในองค์กร ผ่านการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในการทํางาน บนหลกัความ

ยตุธิรรม ให้ผลตอบแทนท่ีสมควร การพฒันาและการฝึกอบรม นอกเหนือจากการทํางานประจําวนัแล้ว เพ่ือเป็นการ

พฒันาบรรษัทภิบาลท่ีดี ยกระดบัมาตรฐานทางจริยธรรมและพฤตกิรรมในองค์กร บริษัทได้มีการกําหนดในระเบียบ

ปฏิบตัขิองบริษัท ในการสนบัสนนุให้พนกังานแจ้งพฤตกิรรมท่ีผิดจริยธรรม ชีเ้บาะแส แจ้งข้อร้องเรียน เร่ืองทจุริต (ไม่

วา่จะเป็นเร่ืองท่ีขดัตอ่กฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ไปยงัคณะทํางานรับข้อร้องเรียน เพ่ือการสืบสวนและตรวจสอบ โดยผู้

ร้องเรียนหรือผู้ ชีเ้บาะแสจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท 

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

บริษัทมีความเช่ือวา่ เราอยู่ในธุรกิจท่ีเก่ียวกบั “คน” คนเป็นฟันเฟืองหลกัท่ีผลกัดนัองค์กรในการพฒันากลยทุธ์ทางธุรกิจ 

และขบัเคล่ือนการดําเนินกิจการไปสู่ความสําเร็จ ทัง้ในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิต บริษัทจงึ

มุ่งมัน่ในการปฏิบตัติอ่บคุลากรอย่างเป็นธรรม 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 ในรายงาน

ประจําปี และรายงานการพฒันาอย่างความยัง่ยืน 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      

- บริษัทมีช่องทางในการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งพนกังาน และส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสานความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังาน

ของบริษัทในทกุประเทศทัว่โลก โดยใช้อีเมล และส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค Anantara Careers Facebook 

https://www.facebook.com/Anantara.Careers) หรือ ไมเนอร์ Yammer ซึง่เป็นช่องทางการส่ือสารระหวา่ง

พนกังานของไมเนอร์ทัว่โลก 

- การจดัการฝึกอบรมพนกังาน และส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน โดยมีโครงการพฒันาทกัษะและ

โครงการพฒันาผู้ นําต่างๆ รายละเอียดในรายงานการพฒันาอย่างความยัง่ยืนปี 2558  หน้า 75-81   

- พนกังานของบริษัททัง้ชายและหญิงได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกนัในเร่ืองของอตัราเงินเดือน สวสัดกิาร และการ

ฝึกอบรมตา่งๆ จากการประเมินของบริษัท อตัราคา่จ้างสําหรับพนกังานระดบัแรกเข้าในประเทศไทย อยู่ระหวา่ง

อตัราคา่จ้างขัน้ตํ่าของประเทศท่ีเดือนละ 9,000 บาท ไปจนถงึระดบัท่ีสงูกว่าอตัราค่าจ้างขัน้ตํ่าของประเทศร้อยละ 

30 ขึน้อยู่กบัประเภทของธุรกิจ ลกัษณะงาน และท่ีตัง้ของหน่วยธุรกิจ รายละเอียดปรากฏในรายงานการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืน ปี 2558 หน้า 78-79 หวัข้อ การเป็นผู้ จ้างงานท่ีมีความรับผิดชอบ 

- การตอบสนองตอ่ความต้องการและความคาดหวงัของพนกังาน ด้วยการให้ผลตอบแทนการทํางานท่ีเหมาะสมและ

เป็นธรรม การสร้างสิ่งแวดล้อมการทํางานท่ีดี และให้สวสัดกิารต่างๆ อาท ิการจดัคอร์สเต้นเพ่ือสขุภาพ คอร์สโยคะ

ทกุวนัพธุ ส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรมในเครือ และการจดัรถรับส่งพนกังาน เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานมี

สขุภาพท่ีดีและมีความสะดวกสบายในการเดนิทางมาทํางาน ในปีนีเ้ราได้ริเร่ิมหลกัสตูรเทียบโอนรายวชิาออนไลน์

ให้กบัพนกังานท่ีต้องการทํางานไปด้วยและเรียนตอ่ได้ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพขัน้สงู(ปวส.) และระดบั

ปริญญาตรี เพ่ือให้โอกาสพนกังานได้ประสบความสําเร็จทางการศกึษาและเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง สามารถ

เตบิโตทางอาชีพตอ่ไปในอนาคต ซึง่เป็นกลยุทธ์ในการรักษาบคุลากรขององค์กร รายละเอียด แสดงไว้ในรายงานการ

พฒันาอย่างยัง่ยืน 2558 หน้า 77 

http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php
http://www.minorinternational.com/Sustain/Whistle.php
https://www.facebook.com/Anantara.Careers
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- ข้อมลูสถิตขิองพนกังาน สดัส่วนของประเภทการจ้างงาน สดัส่วนของพนกังานแยกตามพืน้ท่ี สดัส่วนของพนกังานแยก

ตามระดบัของพนกังาน สดัส่วนของพนกังานแยกตามสญัชาต ิ และจํานวนอบุตัเิหตใุนโรงงาน ปรากฏอยู่ในรายงาน

การพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2558 หน้า 72-75   

 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทมุ่งมัน่สร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ผู้บริโภค โดยมีแนวคดิของบริษัทในการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 100% 

ซึง่ครอบคลมุเกินกวา่เพียงแคก่ารจําหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ลกูค้าตามปกติ บริษัทให้ความสําคญัเร่ืองความปลอดภยัของ

อาหารและสินค้าท่ีจําหน่ายโดยการพยายามตรวจสอบไปถงึแหล่งผลิตวตัถดุิบและสินค้าวา่มีความปลอดภยั โดยคํานงึถงึปัจจยั

ตา่งๆ อาท ิ คณุภาพของสินค้าและบริการ และมาตรฐานด้านความปลอดภยัของผู้บริโภค มีการตรวจสอบคณุภาพผู้จดัจําหน่าย

ตลอดหว่งโซค่ณุคา่ (Value Chain) และมีการลงนามระเบียบปฏิบตัสํิาหรับคูค้่า (Supplier Code of Conduct) เพ่ือทําให้มัน่ใจว่าคู่

ค้าของบริษัทมีจรรยาบรรณ มีการควบคมุคณุภาพ และมาตรฐานของสินค้า และใส่ใจในเร่ืองสิทธิมนษุยชนและสิ่งแวดล้อม ซึง่เรา

ได้ประกาศเร่ืองจรรยาบรรณคูค้่าไว้ในเวบไซต์ของบริษัท เร่ืองระเบียบปฏิบตัคิูค้่า และในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2558  

หน้า 47 หวัข้อ การจดัซือ้จดัจ้างอย่างมีความรับผิดชอบ และหน้า 49-51 ในหวัข้อ ดแูลสขุภาพ ความปลอดภยั และปกป้องข้อมลู

ของลกูค้า ซึง่รวมไปถงึเร่ืองมาตรฐานความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety) และการตรวจสอบต้นทางของอาหาร (Food 

Traceability) การขอใบรับรองเร่ืองอาหารแพ้ง่าย การส่ือสารทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและไม่หลอกลวงผู้บริโภค และมีการ

ประกาศนโยบายของเราในการจดัเก็บข้อมลูส่วนตวัของลกูค้าในหน้าเพจของแบรนด์ และเวบไซต์ของโรงแรม นอกจากนีเ้รายงั

ส่งเสริมเร่ืองประสบการณ์ท่ีดีแก่ลกูค้า และการเข้าถงึวฒันธรรมท้องถ่ินข้อมลูเพิ่มเตมิในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2558 

หน้า 52-53  หวัข้อ สร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลกูค้า  

เราสร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้าถงึคณุภาพของวตัถดุบิท่ีใช้ว่าเป็นมิตรกบัผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเร่ือง

สขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของคนในสงัคม เช่น วตัถุดบิและผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในร้านซิซซ์เลอร์ กว่า 150 ชนิด เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีปลอด

ผงชรูส เช่นเดียวกบัเบอร์เกอร์คงิท่ีผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานการประกอบการกบัอาหารท่ีมีความเส่ียงตอ่การแพ้ก่อนจะ

ได้รับอนญุาตให้นําโปรโมชัน่ออกสู่ท้องตลาด  การสร้างแบรนด์ “ความสมดลุ” เพ่ือสขุภาพ โดย อนนัตรา ซึง่ผนวกศาสตร์ของสขุภาพ

และการบําบดัโดยมีเป้าหมายให้ลูกค้ามีสขุภาพท่ีดีขึน้ รายละเอียดปรากฏในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน  หน้า 50-51 

- บริษัทให้ความสําคญักบัการส่ือสารด้านการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิของข้อมลูของลกูค้า 

โดยเฉพาะกิจกรรมประชาสมัพนัธ์หรือการส่ือสารผ่านทางระบบสงัคมออนไลน์ตา่งๆ โดยให้ความเคารพตอ่ความ

เป็นส่วนตวัของลกูค้า และให้ทางเลือกแก่ลกูค้าในการปฏิเสธการรับข่าวสารและข้อมลูจากแบรนด์ตา่งๆ ของบริษัท 

และดแูลเพ่ือให้แน่ใจว่าเนือ้หาสาระของข้อมลูเป็นไปตามข้อเทจ็จริง รายละเอียดอยู่ในหน้า 51 ของรายงานการ

พฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2558 

- ตวัอย่างของกิจกรรม ท่ีทางโรงแรมจดัขึน้คือการทอ่งเท่ียวกบั “ผู้ ชํานาญของอนนัตรา” ซึง่เป็นการนําผู้ เช่ียวชาญใน

ท้องถ่ินและผู้แทนท่ีมีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน มาช่วยเพ่ิมประสบการณ์อนัน่าประทบัใจแก่ลกูค้า 

ตวัอย่างเช่น กิจกรรมท่ี “ผู้ ชํานาญคลอง” ของอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ พาลกูค้าของโรงแรมชมคลองอนัคดเคีย้ว

ในกรุงเทพฯ ด้วยเรือหางยาว ชมวถีิชีวติริมคลองและวดัวาอารามอนัสวยงาม  

หากมีเร่ืองท่ีขดัแย้งหรือเกิดความไม่พอใจ ผู้บริโภคสามารถส่งเร่ืองร้องเรียนมาได้ท่ีเวบไซต์ของบริษัท

http://www.minorinternational.com/Sustain/Complaint.php   
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(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

การท่ีบริษัทมีธุรกิจในพืน้ท่ีท่ีมีความงดงามทางธรรมชาตทิัว่โลก ทําให้ต้องคํานงึถงึการบริหารจดัการด้านผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมตัง้แตก่ารเลือกทําเลท่ีตัง้ของธุรกิจอย่างระมดัระวงั เพ่ือให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสดุตอ่สภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่เดมิ

ในระหว่างการก่อสร้างในพืน้ท่ีนัน้ และยงัออกแบบสิ่งปลกูสร้างโดยใช้วสัดแุละงานศลิปะท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ให้เป็นส่วนหนึง่ของ

ทัง้โครงสร้างและการตกแตง่โรงแรม และปลกูพืชพรรณไม้ท้องถ่ินไว้ในพืน้ท่ีของโรงแรม นอกจากนี ้ บริษัทมีระบบการจดัการด้าน

พลงังาน การจดัการนํา้ การกําจดัของเสียและจดัการความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนบัสนนุและส่งเสริมให้มีการ

อนรัุกษ์สตัว์และพรรณไม้ท้องถ่ินเพ่ือคงความสวยงามตามธรรมชาตขิองพืน้ท่ีเหล่านัน้ไว้ด้วย  บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในเร่ืองการ

ดแูลสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2558 หน้า 33-45 และหน้า 97-104 โดยมีตวัอย่างการรายงานเช่น 

- โรงแรมอนนัตรา เมด์จมุเบ ได้ตดิตัง้ระบบโซลาร์ เซลล์เพ่ือผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ จํานวน 925 แผ่น และ

จะเร่ิมใช้ใน เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ระบบนีส้ามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าได้ 450 กิโลวตัต์-ชัว่โมงตอ่วนั และไฟฟ้าท่ี

ผลิต ได้นีจ้ะนําไปใช้ภายในโรงแรม ห้องพกัของแขก บริเวณท่ีพกัของพนกังาน และระบบผลิตนํา้ร้อน 

- รายงานการใช้พลงังานและนํา้ของกลุ่มโรงแรมและโรงงานไมเนอร์ แดร่ี ไมเนอร์ ชีส และนวศรี รายงานการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณและคณุภาพนํา้ท่ีผ่านระบบบําบดันํา้เสียของโรงงานทีง้สามแหง่ และรายงาน

การก่อกําเนิดของเสียและการนํากลบัมาใช้ใหม่ของโรงงานไมเนอร์ แดร่ี และไมเนอร์ ชีส 

- ในปี 2558 เป็นปีแรกท่ีเรารายงาน เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพตามคําจํากดัความของ GRI และแสดงรายช่ือ

โรงแรมของไมเนอร์ท่ีมีพืน้ท่ีอยู่ในหรือใกล้กบัพืน้ท่ีอนรัุกษ์ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้แสดงรายช่ือของ

สตัว์ตามบญัชีแดงของสหภาพเพ่ือการอนรัุกษ์ธรรมชาติในพืน้ท่ีท่ีไมเนอร์ดําเนินกิจการหรือให้การสนบัสนนุจํานวน 

36 รายช่ือ  

- สมาชิกประกาศนียบตัรในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม Green Growth  2050 แก่โรงแรมในเครืออนนัตรา 27 แหง่ ได้รับ

ใบรับรองประกาศนียบตัรระดบัทองแล้ว 7แหง่ (รายละเอียดในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2558 หน้า 14) 

 

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมทศันคตคิวามรับผิดชอบตอ่สงัคมให้แก่พนกังาน จงึมีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ

ชมุชนอย่างตอ่เน่ือง โดยบริษัทปลกูฝังแนวคดิความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้แก่พนกังานตัง้แตเ่ร่ิมปฐมนิเทศ ซึง่จะกล่าวถงึค่านิยม

องค์กร วสิยัทศัน์ของผู้บริหาร และกลยทุธ์ในการพฒันาสู่ความยัง่ยืนของบริษัท หลงัจากนัน้ พนกังานจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม

มากมายท่ีเก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างตอ่เน่ืองตลอดการทํางานกบับริษัท ปัจจบุนั กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการทํางาน

เป็นทีมของฝ่ายธุรกิจตา่งๆ หลายกิจกรรม ล้วนมุ่งเน้นเร่ืองการทําความดีเพ่ือสงัคมและชมรม CSR ของบริษัทจะมีการจดักิจกรรม

เพ่ือสงัคมตลอดทัง้ปี รายละเอียดในการร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคมของบริษัท มีการแสดงไว้ในหลายส่วนของรายงานการพฒันา

อย่างยัง่ยืนปี 2558 อาท ิ

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

กิจกรรมการกศุลตา่งๆ อาท ิโครงการ English for Kids โดยการจ้างครูเจ้าของภาษามาสอนการส่ือสาร

ภาษาองักฤษให้นกัเรียนในโรงเรียนท่ีบริษัทให้การอปุถมัภ์ 2 แหง่ และจดัอปุกรณ์การเรียนการสอนภาษาองักฤษ

ให้กบัโรงเรียนอีก 1 แหง่การบริจาคโลหติรายไตรมาส การระดมทนุในโครงการต่างๆเพ่ือมอบแก่ผู้ ด้อยโอกาสและ

ร่วมแรงเพ่ือซอ่มแซมโรงเรียน รายละเอียดและในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2558 หวัข้อ “สร้างสรรค์วนั

พรุ่งนี”้ หน้า 68-81  และหวัข้อสร้างจิตสํานกึความรับผิดชอบตอ่สงัคม หน้า 82-88 

http://www.minorinternational.com/Sustain/Foundations.php%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%2049-50
http://www.minorinternational.com/Sustain/Foundations.php%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%2049-50
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- โครงการอนนัตรา 365 วนัแหง่การทําความดี โดยโรงแรมในเครืออนนัตราทัว่โลก ได้ทํากิจกรรมด้านการช่วยเหลือ

ชมุชนท้องถ่ินและสภาพแวดล้อมใกล้เคียง อาท ิ โครงการอนนัตรา Wishing Tree ซึง่จดัหาทนุในการซือ้ชุดนกัเรียน 

กระเป๋านกัเรียน และอปุกรณ์การเรียนให้แก่นกัเรียนในชมุชน จดัทศันศกึษานอกโรงเรียน ให้ความรู้แก่นกัเรียนใน

เร่ืองความปลอดภยัและการปฐมพยาบาล เย่ียมเยือนสถานเลีย้งเด็กกําพร้าและเดก็ท่ีต้องการความดแูลเป็นพิเศษ 

ปลกูป่าชายเลน ปลกูหญ้าทะเล และทําความสะอาดชายหาดและเขตอทุยาน  รายละเอียดอยูใ่นรายงานเพ่ือการ

พฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2558 หน้า 87 

- การบริจาครูปแบบต่างๆ การรณรงค์ และการระดมทนุเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่สถานสงเคราะห์ หรือโครงการด้าน

การกศุล ผ่านโครงการทําดีเดือนเกิด ซึง่เป็นการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้พนกังานเจ้าของวนัเกิดในแตล่ะเดือนได้

ร่วมกนัทําความดี  รายละเอียดในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2558 หน้า 85 

- การสร้างความยัง่ยืนโดยการส่งเสริมคณุภาพทรัพยากรบคุคลในรูปแบบตา่งๆ เช่น บริษัทได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจ 

(MOU) กบัสถานศกึษาในประเทศไทยกว่า 100 แหง่ มีนกัเรียนร่วมโครงการในปี 2558 กว่า 4,000 คน  โครงการนี ้

สนบัสนนุให้นกัศกึษามีรายได้ในระหว่างเรียนและได้เข้าฝึกงานกบับริษัท รวมถงึมอบโอกาสในการบรรจเุข้าเป็น

พนกังานของบริษัทในอนาคต ดงัปรากฏในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2558 หน้า 75-77 

- มลูนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่นของเรา เป็นผู้ ให้การสนบัสนนุหลกัแก่โครงการช้างไทยบําบดัเดก็ออทสิตกิ ของ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือช่วยให้เดก็ท่ีมีอาการออทสิติกสามารถฟืน้ฟปูระสาทสมัผสั และมีพฒันาการด้านทกัษะ

การเข้าสงัคมและอ่ืนๆ โดยใช้ช้างเป็นส่ือในการบําบดั รายละเอียดอยู่ในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2558 

หน้า 74 

- ไมเนอร์ร่วมสง่เสริมให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้อย่างยัง่ยืน เช่นการรับซือ้ผลิตภณัฑ์จากมลูนิธิโครงการหลวงซึง่มี

เกษตรกรท่ีเป็นชาวเขาเป็นผู้ปลูกผกัและผลไม้ส่งให้แบรนด์ของไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

วสิาหกิจชุมชน อาชีพ ขายไข่นกกระทาบรรจภุณัฑ์ ซึง่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก รายละเอียดอยู่ใน รายงานเพ่ือ

การพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2558 หน้า 59 

- โรงแรมของเราในประเทศแอฟริกาส่งเสริมการจ้างงานท้องถ่ิน อาทิ โรงแรมและแคมป์ของเอเลวาน่าในแอฟริกา สร้าง

ด้วยวสัดท่ีุสามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ได้และใช้ผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน ซึง่หมายถงึการจ้างงานช่างฝีมือท้องถ่ินด้วย 

รายละเอียดอยู่ใน รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2558 หน้า 61 

 

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ

ผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัท มีการนํานวตักรรมด้านต่างๆ ซึง่บริษัทได้นํามาใช้ให้เหมาะสมกบัธุรกิจ อาท ิ 

- รายละเอียดในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2558 หน้า 44 

- ทีมออกแบบของกลุ่มธุรกิจอาหารของไมเนอร์ ได้คดิค้นนวตักรรม เคาน์เตอร์แบบน๊อคดาวน์สําหรับแดร่ี ควีน คล้าย

กบัการตอ่เลโก้ เคาน์เตอร์มีทัง้หมด 3 ขนาด สามารถตดิตัง้โดยการเช่ือมตอ่ของยนิูต ตามขนาดท่ีต้องการ ทัง้นีเ้พ่ือ

การตดิตัง้ท่ีรวดเร็วขึน้ ง่ายตอ่การลดหรือเพิ่มขนาด ซึง่ขึน้อยู่กบัพืน้ท่ีในการจดัจําหน่ายและไม่ก่อให้เกิดขยะ

เน่ืองจากเม่ือถอดแล้วสามารถนํามาใช้ใหม่ได้ รายละเอียดในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2558 หน้า 43 

- โครงการนําร่องเพ่ือตดิตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใน

ระหวา่งการขนส่งสินค้าและผลิตภณัฑ์ของบริษัท (Green Logistic) รายงานไว้ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 

2558 หน้า 81 
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- โครงการฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์แนวปะการังในมลัดีฟส์ ร่วมมือกบันกัชีววิทยาทางทะเล จากมลูนิธิสิ่งมีชีวิตทางทะเล

คาเลด เวลิ ซุลตาล ในการเก็บดาวมงกฎุหนามทะเล ท่ีแพร่พนัธุ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นอนัตรายตอ่ประการัง โดย

เปิดโอกาสให้แขกของโรงแรมได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมนี ้ เป็นการสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลกูค้าและอนรัุกษ์

ธรรมชาตไิปพร้อมๆ กนั 

- นวตักรรมด้านสงัคม โดยโครงการส่งเสริมให้ผู้พิการ 153 คนได้ฝึกอบรมทกัษะวชิาชีพในการทําเบเกอร่ี เพ่ือใช้เป็น

ทางเลือกในการทํางานหรือประกอบอาชีพส่วนตวัได้ในอนาคต รายละเอียดในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 

2558 หน้า 74 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

11.1  ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 2 เมื่อวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทโดยได้ซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารและอนมุตัิแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจดัทําและรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปวา่ จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ คือ 

การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และ

ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมคีวามเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดั

ให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคมุภายใน ในเร่ืองการ

ติดตามควบคมุดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยให้สามารถป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทยอ่ยจากการท่ี

กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไมม่ีอํานาจรวมถึงการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งและ

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแล้ว 

11.2  ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 ได้แตง่ตัง้ให้นางสาว ปัทมา เงินบํารุง ดาํรง

ตําแหนง่หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในปี 2559 เน่ืองจากมีความรู้ความเข้าใจในการดาํเนินงานของบริษัท

และเคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก ่ Risk Management – 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ Anti-Corruption: The Practical Guide ACPG 2015, Thai Institute of Directors 

ทัง้นี ้ การพิจารณาและอนมุตั ิ แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ดาํรงตําแหนง่หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในของ

บริษัทจะต้องได้รับความห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิของผู้ดํารงตาํแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบ

ภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน  

 

12.1 รายละเอียดของรายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

22,877,693.78 23,254,844.10 บริษัทเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้เดนิทางไป

ประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและตา่งประเทศ  โดย

เป็นการให้บริการในราคาตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิ

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 เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท      

 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด   

889,819.02 1,623,921.00 บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดนิทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่111 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผู้ รับบริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  

ความสมัพนัธ์ :  

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

อินเตอร์เนชัน่แนล 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท    

   

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด   

25,668,344.38 42,328,576.76 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 เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท   

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

1,542,086.50 530,778.04 บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดนิทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

บจก. เอ็มไอ สแควร์  -  บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผู้ รับบริการ : บจก. เอ็มไอ สแควร์ 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจ.เอ็มไอ สแควร์ อตัราร้อยละ 

100 ใน บจก. เอ็มไอ สแควร์ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท       

 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคดิอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

270,000.00 - บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดนิทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้ บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่112 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 

บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)  - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ขาย :  บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) 

ผู้ ซือ้ :  บจก. เอ็มเจ็ท 

ความสมัพนัธ์ : 

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

2 บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) 

3 นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท   

 

รายได้จากการขาย : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศ

ไทย)  จําหน่ายสนิค้าประเภทแฮมเบอร์เกอร์ให้ บจก. 

เอ็มเจ็ท โดยคดิราคาในอตัราราคาตลาด ทัง้นีก้ารซือ้

ขายดําเนินการภายใต้สญัญาท่ีชดัเจน 

  

2,560.00 - บริษัทย่อยจําหน่ายสนิค้าให้แก่ บจก. เอ็มเจ็ท เป็นรายการ

ค้าตามปกตท่ีิบริษัทย่อยดําเนินอยู่  

คณะกรรมการรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 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. บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เอ็มเจ็ท    

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. เอ็มเจ็ท 

โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

1,820,676.00 1,803,312.00 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. บจก. ไมเนอร์ โกลบอล    

โซลชูัน่ส์ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน 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 

 

1,877.99 111,196.56 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซึง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่113 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า     
 

 

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. ไม้ขาว เวเคชัน่ วิลลา่ 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

ผู้ รับบริการ : บจก. ไม้ขาว เวเคชัน่ วลิลา่ 

ความสมัพนัธ์ : 

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

และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

2. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล และ บจก. ไม้ขาว เวเคชัน่ วิลลา่ 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี โดยคดิคา่บริการตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

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

ความเช่ียวชาญมากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

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 และ

ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการใน บมจ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล บมจ. เดอะ ไม

เนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และ บจก.ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์    

รายได้จากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

จําหน่ายสนิค้าและผลติภณัฑ์ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส 

พาร์ทเนอร์ โดยคดิราคาในอตัราราคาตลาด ทัง้นีก้าร

ซือ้ขายดําเนินการภายใต้สญัญาท่ีชดัเจน 

13,533,214.36 10,489,778.69 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 เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อย

ละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีควิ และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการใน บมจ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล บมจ. เดอะ ไม

เนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และ บจก.ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์     

รายได้จากการขาย : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ  

จําหน่ายไอศกรีม ภาชนะบรรจภุณัฑ์และวสัดอุปุกรณ์

ท่ีใช้ในร้านอาหาร ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

โดยคดิราคาในอตัราราคาตลาด ทัง้นี ้การซือ้ขาย

ดําเนินการภายใต้สญัญาท่ีชดัเจน 

24,543,809.46 19,098,765.26 บริษัทย่อยจําหน่ายสนิค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกตท่ีิบริษัทย่อยดําเนินอยู่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่114 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 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 อินเตอร์เนชัน่แนล ถือ

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

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการใน บมจ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล บมจ. เดอะ ไม

เนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และ บจก.ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์    

รายได้จากการขาย : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศ

ไทย)  จําหน่ายสนิค้าประเภทแฮมเบอร์เกอร์ให้ บจก. 

ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคดิราคาในอตัราราคา

ตลาด ทัง้นีก้ารซือ้ขายดําเนินการภายใต้สญัญาท่ี

ชดัเจน 

  

117,264,911.78 99,365,201.83 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

ถือหุ้นร้อยละ 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 

ทัง้นีก้ารซือ้ขายดําเนินการภายใต้สญัญาท่ีชดัเจน 

  

1,289,857.21 1,248,497.27 บริษัทย่อยจําหน่ายสนิค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกตท่ีิบริษัทย่อยดําเนินอยู่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

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

ผู้ ให้บริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

ผู้ รับบริการ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ : 

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

ถือหุ้นร้อยละ  51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

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

ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และ บจก.ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์       

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด 

กรุ๊ป  ให้บริการด้านการบริหารจดัการและด้านการเงิน 

การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะธุรกิจปกติ

ทัว่ไป และคดิอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการดงักลา่ว

เป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และเป็นอตัราเดียวกนั

กบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

 

2,349,254.97 2,493,964.52 เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่115 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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

ผู้ รับเงินปันผล : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป   

ผู้ จ่ายเงินปันผล : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ : 

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

หุ้นร้อยละ  51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี เป็นกรรมการใน บมจ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล บมจ. เดอะ ไม

เนอร์ 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 

50,999,116.00 40,799,288.89 เป็นผลจากการท่ี บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถือหุ้นใน 

บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ซึง่ถือเป็นลงทนุประเภท

หนึง่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล  

  

 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 

 

79,073.60 88,284.62 เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. ซีเลค เซอร์วสิ 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 โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไม

เนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

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

ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์  

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้ บริการด้านการตรวจสอบภายใน โดยคดิ

คา่บริการตามลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัรา

คา่บริการดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และ

เป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุ

ราย 

- 155,000.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญมากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่116 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 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) 

โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ.เดอะไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

รายได้จากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป

และบริษัทย่อย จําหน่ายสนิค้าและผลติภณัฑ์ให้ 

บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคดิราคาในอตัราราคา

ตลาด ทัง้นีก้ารซือ้ขายดําเนินการภายใต้สญัญาท่ี

ชดัเจน 

2,068,289.27 137,904.80 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) 

โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ.เดอะไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

 

ซือ้สินค้า : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และบริษัท

ย่อย ซือ้ผลติภณัฑ์จาก บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 

ทัง้นี ้อตัราคา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและ

ใกล้เคียงกบัการซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บคุคลภายนอก 

1,402,040.67 104,974.39 เน่ืองจาก บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เป็นผู้ผลติและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี เป็นราคาตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล และ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 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 ในบจก. บีทีเอ็ม (ไทย

แลนด์) โดยผ่าน 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 

278,175.00 226,779.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่117 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 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) โดยผ่าน 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 

 

134,549.32 21,325.81 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซึง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 บจก. เจ้าพระยา รีสอร์ท - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 

ผู้ ให้บริการ : บจก. เจ้าพระยา รีสอร์ท  

ผู้ รับบริการ : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 

ความสมัพนัธ์ : 

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

แลนด์) โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เจ้าพระยา รีสอร์ท และ 

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้ค่าเช่า : บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จํากดั 

เช่าอาคารจาก บริษัทย่อย คือ บริษัท เจ้าพระยา รี

สอร์ท จํากดั โดยมีกําหนดอตัราคา่เช่าท่ีใกล้เคียงกบั

ราคาตลาด และมีกําหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 

 

138,687.78 - สญัญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล เป็นไป

เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่118 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 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) โดยผ่าน บมจ. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

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

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

เงนิให้กู้ยืม : MHG International Holding 

(Mauritius) ให้ MHG Signity Asset Holding 

(Mauritius) Ltd. กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และคดิ

อตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือ

หุ้นและอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  

ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี                  8,240,750.00     

การกู้ เพิม่                             124,505,670.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                    0.00 

กําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                     781,400.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี          133,527,820.00 

133,527,820.00 8,240,750.00 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 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) โดยผ่านบมจ. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

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

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

 

 

 

 

 

ดอกเบีย้รับ : MHG International Holding 

(Mauritius) ให้ MHG Signity Asset Holding 

(Mauritius) Ltd. กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ  โดยคดิ

ดอกเบีย้ในอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้นและ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ โดยมี

สญัญาท่ีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน  

6,765,076.57 2,741.69 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่119 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

Eutopia Private Holding Limited     

 Lodging Mangement (Labuan) Limited  - Eutopia Private Holding Limited 

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

ผู้ รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging 

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

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน  Eutopia Private Holding 

Limited โดยผ่าน บจก.  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  

188,633,943.40 253,664,302.54 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 

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

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน  Eutopia Private Holding 

Limited โดยผ่าน 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

ให้บริการ การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะ

สากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มี

การกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

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

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่120 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 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 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ Eutopia Private Holding Limited 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม  การคดิ

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มีการกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

2,181,505.41 2,193,177.81 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 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ Eutopia Private Holding Limited 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Eutopia 

Private Holding Limited การคดิคา่บริหารจดัการ

เป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัรา

คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

1,973,283.00 1,723,973.60 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  มีผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้บริการ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล   

ผู้ รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

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

แนล และบจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Eutopia Private 

Holding Limited 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ Eutopia Private Holding Limited 

รายได้ค่าบริการจัดการ :  บจก. อาร์จีอาร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล  ให้บริการด้านการบริหาร แก่ 

Eutopia Private Holding Limited การคดิคา่บริหาร

จดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัรา

คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

54,966,098.90 - เน่ืองจาก บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  มีผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่121 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 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 บจก. 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 

444,540.00 417,070.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 บมจ. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้บริการ : บมจ. 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 บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ Eutopia Private Holding Limited  

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์  ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน แก่ 

Eutopia Private Holding Limited การคิดค่าบริการ

เป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียม

บริการดงักล่าวเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกับราคาตลาด 

ทัง้นีมี้การกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

 

420,000.00 - เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านการตรวจสอบภายใน และยังเพ่ือ

เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล - Eutopia Holding Private Limited 

ผู้ รับเงินปันผล : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผู้ จ่ายเงินฝันผล : Eutopia Holding Private Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

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

แนล และบจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Eutopia Private 

Holding Limited 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ Eutopia Private Holding Limited 

เงินปันผลรับ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

รับเงินปันผลจากการลงทุนใน Eutopia Holding 

Private Limited ในอัตราเดียวกับ Eutopia Holding 

Private Limited  จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป 

81,272,399.09 - เป็นผลจากการท่ี บจก.อาร์จีอาร์ อินเตอรืเนชัน่แนล  ถือหุ้น

ใน Eutopia Holding Private Limited ซึ่งถือเป็นการลงทนุ

ประเภทหนึง่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว  

  



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่122 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 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  การคิดค่าบริหารจดัการ

เป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียม

บริหารจัดการดงักล่าวเป็นอัตราท่ีใกล้เคียงกับราคา

ตลาด ทัง้นี ้มีการกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

21,793,776.00 20,897,136.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  มีผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 

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 โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  

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

โซลชูัน่ส์  และบจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านบัญชี และภาษีอากรให้แก่  

MHG Deep Blue Financing ก า ร คิ ด ค่ า บ ริ ห า ร

จัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิด

อัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการดงักลา่วเป็นอัตราท่ี

คิดตามต้นทนุจริง และเป็นอตัราเดียวกันกับท่ีคิดกับ

ผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

120,000.00 40,950.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชัน่ส์ มีบุคลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านบริการทางบญัชีและภาษีอากร และ

ยังเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 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. โดยผ่าน Lodging Management (Mauritius) 

2. บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน้แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging 

Management (Mauritius) โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Per Aquum 

Management Pty. Ltd. การคิดค่าบ ริหารจัดการ

เป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียม

บริหารจัดการดงักล่าวเป็นอัตราท่ีใกล้เคียงกับราคา

ตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

 

475,341.00 90,182.00 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ ท่ีมี

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท    



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่123 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป   

ผู้ รับบริการ : Per Aquum Management Pty. Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum 

Management Pty. Ltd. โดยผ่าน Lodging Management (Mauritius) 

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

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม  การคดิ

ค่าบริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราค่าธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอัตรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

1,014,722.22 735,240.14 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท    

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - Per Aquum Management Pty. Ltd. 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์    

ผู้ รับบริการ : Per Aquum Management Pty. Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน HILL และ LMM 

และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum Management Pty. Ltd. โดยผ่าน 

บจก.ไมเนอร์ โฮเทลกรุ๊ป 

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

และ บจก. ไมเนอร์ ไกลบอล โซลชูัน่ส์ 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศแก่ Per Aquum Management Pty. Ltd.  

การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะธุรกิจปกติ

ทัว่ไป และคดิอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

40,950.00 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยงั

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

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. โดยผ่าน Lodging Management (Mauritius) 

2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging 

Management (Mauritius) โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

 

รายได้ค่าบริการจดัการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Per Aquum 

Maldives Private Ltd. การคดิคา่บริหารจดัการ

เป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัรา

คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

591,275.00 131,796.00 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่124 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป   

ผู้ รับบริการ : Per Aquum Maldives Private Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum 

Management Pty. Ltd. โดยผ่าน Lodging Management (Mauritius) 

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

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม  การคดิ

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

2,250,161.52 2,150,977.78 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - Per Aquum Maldives Private Ltd. 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์   

ผู้ รับบริการ : Per Aquum Maldives Private Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน HILL และ LMM และ

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum Management Pty. Ltd. โดยผ่าน บจก. ไม

เนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ 

บจก. ไมเนอร์ ไกลบอล โซลชูัน่ส์ 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการจดัการด้านบญัชีตรวจสอบภายใน 

การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป 

และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนด

อตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

 

420,000.00 - เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านบริการทางบญัชีและภาษีอากร และ

ยังเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 Sun International (Zambia) Proprietary Limited     

 MHG International Holding (Mauritius) – Sun International (Zambia) Proprietary Limited 

ผู้ ให้บริการ : MHG International Holding (Mauritius)   

ผู้ รับบริการ : Sun International (Zambia) Proprietary Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International         

Holding (Mauritius) โดยผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

2. MHG International Holding (Mauritius) ถือหุ้นร้อยละ 50 ของ Sun International 

(Zambia) Proprietary Limited 

รายได้ค่าบริการจัดการ : MHG International 

Holding (Mauritius) ให้บริการจดัการด้านการ

บริหารโรงแรม แก่ Sun International (Zambia) 

Proprietary Limited การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไป

ในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียม

บริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคา

ตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

 

20,367,226.01 - เน่ืองจาก  MHG International Holding (Mauritius)  เป็นผู้ ท่ี

มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการ

ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่125 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล – Sun International (Zambia) Proprietary Limited 

ผู้ ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล   

ผู้ รับบริการ : Sun International (Zambia) Proprietary Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International         

Holding (Mauritius) โดยผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

2.  MHG International Holding (Mauritius) ถือหุ้นร้อยละ 50 ของ Sun International 

(Zambia) Proprietary Limited 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม 

แก่ Sun International (Zambia) Proprietary 

Limited การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะ

สากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้

การกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

 

160,446.00 - เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

 Avani Lesotho (Proprietary) Limited     

 MHG International Holding (Mauritius) – Avani Lesotho (Proprietary) Limited 

ผู้ ให้บริการ : MHG International Holding (Mauritius)   

ผู้ รับบริการ : Avani Lesotho (Proprietary) Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International         

Holding (Mauritius) โดยผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

2. MHG International Holding (Mauritius) ถือหุ้นร้อยละ 37.54 ของ Avani Lesotho 

(Proprietary) Limited 

รายได้ค่าบริการจัดการ : MHG International 

Holding (Mauritius) ให้บริการจดัการด้านการ

บริหารโรงแรมแก่ Avani Lesotho (Proprietary) 

Limited การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะ

สากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้

การกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

 

21,950,010.17 - เน่ืองจาก  MHG International Holding (Mauritius)  เป็นผู้ ท่ี

มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการ

ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล – Avani Lesotho (Proprietary) Limited 

ผู้ ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล   

ผู้ รับบริการ : Avani Lesotho (Proprietary) Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International         

Holding (Mauritius) โดยผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

2. MHG International Holding (Mauritius) ถือหุ้นร้อยละ 37.54 ของ Avani Lesotho 

(Proprietary) Limited 

 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม 

แก่ Avani Lesootho (Proprietary) Limited การคดิ

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

186,582.00 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่126 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 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 โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. 

2. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International 

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

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ให้บริการด้านการบริหารแก่ Rani Minor 

Holding Limited การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปใน

ลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหาร

จดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

ทัง้นีมี้การกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

 

217,565.00 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 ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป   

ผู้ รับบริการ : Rani Minor Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

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

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

2. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International 

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

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม  การคดิ

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

461,748.50 601,996.27 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

 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 โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. 

2. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International 

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

โดยผ่าน 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 

 

5,668,067.74 4,500,299.98 เน่ืองจาก Lodging Management (Labuan) Limited มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่127 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 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. โดยผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป   

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

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

เงนิให้กู้ยืม : MHG International Holding 

(Singapore) Pte.Ltd. ให้  Rani Minor Holding 

Limited กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ ทัง้นีส้ญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี                              0.00 

การกู้ เพิม่                           117,650,010.12 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                  48,647,216.27    

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน              11,155,746.49 

ราคาตามบญัชีปลายปี        177,452,972.88 

 

 

177,452,972.88 117,650,010.12 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท  

 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) โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

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

Limited โดยผ่าน MHG International Holding (Mauritius) 

เงนิให้กู้ยืม : MHG International Holding 

(Mauritius) ให้  Rani Minor Holding II Limited 

กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี        1,934,611,614.66  

การกู้ เพิม่                          912,996,433.16 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน           183,442,710.40 

ราคาตามบญัชีปลายปี    3,031,050,758.21 

 

 

 

 

3,031,050,758.21 1,934,611,614.66 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท  



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่128 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 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. โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.  

2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International 

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

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Cabo 

Delgado Hoteis & Resorts, Lda.การคดิคา่บริหาร

จดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัรา

คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

419,760.00 44,081.00 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

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

ผู้ ให้ บริการ : 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. โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.  

3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International 

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

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม และ

บคุคลากร การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะ

สากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้

การกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

 

1,309,678.71 50,000.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

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. โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.  

3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging 

Management (Labuan) Limited โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

รายได้ค่าบริการจัดการ : Lodging 

Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการ

บริหารโรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis & 

Resorts, Lda. การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปใน

ลกัษณะธรุกิจปกตทิัว่ไป และคดิอตัราคา่ธรรมเนียม

บริหารจดัการตามลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้

อตัราคา่บริการดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง 

และเป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืน

ทกุราย 

7,805,487.16 17,765,153.45 เน่ืองจาก Lodging Management (Labuan) Limited มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่129 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 O Plus E Holding Private Limited     

 Lodging Management (Mauritius) – O Plus E Holding Limited 

ผู้ ให้กู้  : Lodging Management (Mauritius) 

ผู้กู้  : O Plus E Holding Private Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  100 ใน Lodging Management 

(Mauritius) และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50  ใน O Plus E Holding Private Limited  โดย

ผ่าน Lodging Management (Mauritius) 

เงนิให้กู้ยืม : Lodging Management (Mauritius)   

ให้ O Plus E Holding Private Limited กู้ ยืมเงินตาม

สญัญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้นและอ้างอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี          455,793,838.79 

การกู้ เพิม่                                           0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

กําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน             43,219,040.21 

ราคาตามบญัชีปลายปี      499,012,879.01 

 

 

499,012,879.01 455,793,838.79 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 Lodging Management (Mauritius) – O Plus E Holding Private Limited 

ผู้ ให้กู้  : Lodging Management (Mauritius) 

ผู้กู้  : O Plus E Holding Private Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  100 ใน Lodging Management 

(Mauritius) และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50  ใน O Plus E Holding Private Limited  โดย

ผ่าน Lodging Management (Mauritius) 

 

 

 

 

ดอกเบีย้รับ : Lodging Management (Mauritius)   

ให้ O Plus E Holding Private Limited กู้ ยืมเงินตาม

สญัญาร่วมทนุ  โดยคดิดอกเบีย้ในอตัราท่ีกําหนด

ร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้นและอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์ โดยมีสญัญาท่ีกําหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน  

28,739,566.45 27,320,141.02 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่130 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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 บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และบจก. ฮาเบอร์วิว 

เงนิให้กู้ยืม : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

ให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และ

คดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้

ถือหุ้นและอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี            50,630,317.55 

การกู้ เพิม่                             5,816,341.92 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

กําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน              4,800,840.96 

ราคาตามบญัชีปลายปี       61,247,500.43    

 

61,247,500.43 50,630,317.55 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 บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และบจก. ฮาเบอร์วิว 

 

ดอกเบีย้รับ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

ให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ  โดย

คดิดอกเบีย้ในอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ถือหุ้นและ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ โดยมี

สญัญาท่ีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน  

3,958,697.96 3,199,990.87 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่131 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  -  บจก. ฮาเบอร์วิว 

ผู้ ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผู้ รับบริการ : บจก. ฮาเบอร์วิว 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม อตัราร้อยละ 30.39 ใน 

บจก. ฮาเบอร์วิว  

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บจก. ฮาเบอร์วิว 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ให้บริการด้านการบริหารแก่ บจก. ฮาเบอร์

วิว การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากล

ทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่ว

เป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนด

อตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

 

233,450.00 212,620.25 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. ฮาเบอร์วิว 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป   

ผู้ รับบริการ : บจก. ฮาเบอร์วิว 

ความสมัพนัธ์ : 

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

แนล และ บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล อตัราร้อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว  

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และบจก. ฮาเบอร์วิว 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม  การคดิ

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

2,376,895.68 2,805,442.33 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 ในบจก. ฮาเบอร์ 

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 

144,065.00 66,960.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่132 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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 บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อย

ละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited  

เงนิให้กู้ยืม : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Tanzania Tourism and 

Hospitality Investment Limited 

กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่

เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี          261,978,555.06 

การกู้ เพิม่                                           0.00 

จ่ายชําระคืน                                      0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

 อตัราแลกเปล่ียน               24,841,190.78 

ราคาตามบญัชีปลายปี      286,819,745.84 

     

286,819,745.84 261,978,555.06 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 บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อย

ละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited   

 

 

 

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Tanzania Tourism and Hospitality Investment 

Limited  กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดยอตัรา

ดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือ

หุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

11,140,225.27 3,394,711.69 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่133 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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 บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อย

ละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Zanzibar 

Tourism and Hospitality Investment Limited  

เงนิให้กู้ยืม : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Zanzibar Tourism and 

Hospitality Investment Limited 

 กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่

เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี            15,534,538.94 

การกู้ เพิม่                                           0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                1,473,007.76 

ราคาตามบญัชีปลายปี         17,007,546.70 

 

17,007,546.70 15,534,538.94 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 ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อย

ละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน  Zanzibar 

Tourism and Hospitality Investment Limited 

 

 

 

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Zanzibar Tourism and Hospitality Investment 

Limited กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดยอตัรา

ดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือ

หุ้น ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

368,845.34 341,916.79 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่134 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

Rocky Hill Limited     

Hospitality Investment International Limited  - Rocky Hill Limited 

ผู้ให้กู้  : Hospitality Investment International Limited 

ผู้กู้  : Rocky Hill Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

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

ละ 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             91,637,140.00 

การกู้ เพิม่                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                  415,332.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี       100,326,308.00 

 

100,326,308.00 91,637,140.00 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 บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อย

ละ 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 

 

 

 

3,560,346.07 3,316,558.08 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่135 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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 บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อย

ละ 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  

ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี             53,431,638.55 

การกู้ เพิม่                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                5,066,466.33 

ราคาตามบญัชีปลายปี         58,498,104.88 

 

58,498,104.88 53,431,638.55 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 บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อย

ละ 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 

 

2,466,755.56 2,304,304.80 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่136 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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 บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อย

ละ 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  

ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี             29,666,700.00 

การกู้ เพิม่                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน               2,813,040.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี        32,479,740.00 

 

32,479,740.00 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 บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อย

ละ 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 ยืมเงินตามสญัญาร่วม

ทนุ โดยอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนด

ร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

1,973,498.09 41,241.17 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่137 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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 บริษัท หวัหนิ รีสอร์ท อตัรา ร้อย

ละ 50 ใน เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์   

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอป

เม้นท์ 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ให้บริการด้านการบริหารแก่ บจก. เอ็มเอช

จี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ การคดิคา่บริหารจดัการ

เป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัรา

คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

464,127.00 331,986.00 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 ในบจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ 

บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท หวัหนิ รีสอร์ท อตัราร้อยละ 

50 ใน เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์   

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และบจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอป

เม้นท์ 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม  การคดิ

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

7,200,000.00 38,687,000.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่138 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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 ในบจก. เอ็มเอชจี เอ็น

พาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผ่านบจก. หวัหนิ รีสอร์ท และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก.ไมเนอร์ 

โกลบอล โซลชูัน่ส์  

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บจก. 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 

 

12,108.00 2,018.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซึง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

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 ในบจก. เอ็มเอชจี เอ็น

พาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผ่านบจก. หวัหนิ รีสอร์ท และถือหุ้นร้อยละ 100 ในบจก.ไมเนอร์ 

โกลบอล โซลชูัน่ส์  

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอป

เม้นท์ 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ การบญัชีและภาษีอากร แก่ บจก. เอ็ม

เอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์  การคดิคา่บริหาร

จดัการเป็นไปในลกัษณะธุรกิจปกตทิัว่ไป และคดิ

อตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

คดิตามต้นทนุจริง และเป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคดิกบั

ผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

191,988.00 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่139 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

M&H Management Limited - บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

ผู้ ให้บริการ :  M&H Management Limited  

ผู้ รับบริการ :  บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100  ใน บจก. หวัหนิ รีสอร์ท และ 

M&H Management Limited 

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

พาร์ค ดีเวลอปเม้นท์  โดยผ่าน บจก. หวัหนิ รีซอร์ท 

 

รายได้ค่าลิขสิทธ์ิ : บริษัทย่อย คือ M&H 

Management Limited  ให้บริการด้านเคร่ืองหมาย

การค้า โดยคดิคา่บริการตามลกัษณะและปริมาณ

งานแก่ บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

จํากดั ซึง่บนัทกึเป็นรายได้คา่ลขิสทิธ์ิในการใช้

เคร่ืองหมายการค้า 

 

1,554,779.77 - เน่ืองจาก M&H Management Limited เป็นเจ้าของ

เคร่ืองหมายการค้าย่ีห้อ  Anantara  

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. หวัหนิ รีสอร์ท – 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. หวัหนิ รี

ซอร์ท  

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และบจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอป

เม้นท์ 

เงนิให้กู้ยืม : บจก. หวัหนิ รีซอร์ท ให้ บจก. เอ็มเอช

จี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วม

ทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนด

ร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี              50,000,000.00 

การกู้ เพิม่                            204,000,000.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                  0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                              0.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี        254,000,000.00 

 

254,000,000,00 50,000,000,00 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่140 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

บจก. หวัหนิ รีซอร์ท – บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

ผู้ ให้กู้  : บจก. หวัหนิ รีซอร์ท 

ผู้กู้  : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100  ใน บจก. หวัหนิ รีซอร์ท และถือหุ้น

ทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผ่าน บจก. หวัหิน รีซอร์ท  

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการ

ใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และบจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 

 

ดอกเบีย้รับ : บจก. หวัหนิ รีซอร์ท ได้รับดอกเบีย้รับ

จากการให้ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์

กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดยอตัราดอกเบีย้

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้

สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

 

5,038,120.39 512,328.77 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  ทัง้นีส้ญัญาเงนิกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี            16,038,670.09 

การกู้ เพิม่                              7,286,197.12 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                (313,033.71) 

ราคาตามบญัชีปลายปี        23,011,833.50 

 

23,011,833.50 16,038,670.09 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญา และมีอตัราดอกเบีย้ตามอตัรา

ตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่141 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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 

15,885,762.58 11,949,831.45 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุ้น ซึง่เป็นการลงทนุประเภท

หนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็

ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล  

Serendib Hotels PLC.     

Lodging Investment (Labuan) Limited  - Serendib Hotels PLC. 

ผู้ ให้กู้ : Lodging Investment (Labuan) Limited 

ผู้กู้  : Serendib Hotels PLC. 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging 

Investment (Labuan) Limited 

2. Lodging Investment (Labuan) Limited ถือหุ้นร้อยละ 22.7 ใน Serendib Hotels 

PLC. 

 

เงนิปันผลรับ : Lodging Investment (Labuan) 

Limited รับเงินปันผลจากการลงทนุใน  Serendib 

Hotels PLC. ในอตัราเดียวกบั Serendib Hotels 

PLC จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป 

6,297,672.20 - เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุ้น ซึง่เป็นการลงทนุประเภท

หนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็

ว่า รายการท่ีเกิดขึน้ มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่142 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited-Serendib Hotels PLC. 

ผู้ ให้กู้ : Serendib Hotels PLC. 

ผู้กู้  : : Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited (KLH) 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 80 ใน Jada Resort  and 

Spa  (Private) Limited (Jada) ผ่าน Hospitality Investment International 

Limited (HILL) HILL ถือหุ้นร้อยละ 80 ใน KLH โดยผ่าน JADA 

2. Jada ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน KLH 

3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน LIL และถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 22.7 ใน Serendib Hotels PLC. โดยผ่าน LIL 

เงนิให้กู้ยืม : Serendib Hotels PLC. ให้  Kalutara 

Luxury Hotel & Resort Limited กู้ ยืมเงินตาม

สญัญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญาเงนิกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี                             0.00 

การกู้ เพิม่                            18,795,000.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                             0.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี         18,795,000.00 

 

18,795,000.00 - 

 

เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited  - Serendib Hotels PLC. 

ผู้ ให้กู้ : Serendib Hotels PLC. 

ผู้กู้  : : Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited (KLH) 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 80 ใน Jada Resort  and 

Spa  (Private) Limited (Jada) ผ่าน Hospitality Investment International 

Limited (HILL) HILL ถือหุ้นร้อยละ 80 ใน KLH โดยผ่าน Jada 

2. Jada ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน KLH 

3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน LIL และถือหุ้นทางอ้อมร้อย

ละ 22.7 ใน Serendib Hotels PLC. โดยผ่าน LIL 

 

 

 

 

 

ดอกเบีย้รับ : Seredib Hotels PLC.  ได้รับ

ดอกเบีย้รับจากการให้ Kalutara Luxury Hotel & 

Resort Limited  กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดย

อตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดย

ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

 

 

621,060.00 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่143 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

PH Resort (Private) Limited     

Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited  -  PH Resort (Private) Limited 

ผู้ ให้กู้ :  Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited (KLH) 

ผู้กู้  :    PH Resort (Private) Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน HILL ผ่าน MHG 

2. HILL ถือหุ้นร้อยละ 80 ใน Jada  และถือหุ้นร้อยละ 49 ใน PH Resorts (Private) 

Limited 

เงนิให้กู้ยืม : Kalutara Luxury Hotel & Resort 

Limited (KLH)ให้  PH Resorts (Private) Limited 

กู้ ยืมเงินตามสญัญา และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็น

อตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้

ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี                             0.00 

การกู้ เพิม่                            52,376,207.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                             0.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี         52,376,207.00 

 

 

52,376,207.00 - 

 

 

 

 

 

 

เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญา และมีอตัราดอกเบีย้ตามอตัรา

ตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited  -  PH Resort (Private) Limited 

ผู้ ให้กู้ :  Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited (KLH) 

ผู้กู้  :    PH Resort (Private) Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน HILL ผ่าน MHG 

2. HILL ถือหุ้นร้อยละ 80 ใน Jada  และถือหุ้นร้อยละ 49 ใน PH Resorts (Private) 

Limited 

ดอกเบีย้รับ : Cyprea Lanka (Private) Limited  

ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ PH Resort (Private) 

Limited  กู้ ยืมเงินตามสญัญา โดยอตัราดอกเบีย้

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้

สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

756,615.00 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญา และมีอตัราดอกเบีย้ตามอตัรา

ตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่144 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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 โดยผ่าน 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             13,185,200.00 

การกู้ เพิม่                            10,136,227.79 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน               1,323,979.05               

ราคาตามบญัชีปลายปี         24,645,406.84 

 

24,645,406.84 13,185,200.00 

 

 

 

 

 

 

เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

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 โดยผ่าน 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 

 

 

 

38,290.51 14,736.67 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่145 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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 โดยผ่าน 

Primacy Investment Limited 

 

เงนิให้กู้ยืม : Primacy Investment Limited ให้  

Liwa Minor Food & Beverages LLC กู้ ยืมเงินตาม

สญัญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญาเงนิกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี             20,191,950.10  

การกู้ เพิม่                            59,514,245.17 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                (23,904,968.87) 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน               3,156,806.86 

ราคาตามบญัชีปลายปี         58,958,033.26 

 

 

 

58,958,033.26 20,191,950.10 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

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 โดยผ่าน 

Primacy Investment Limited 

ดอกเบีย้รับ : Primacy Investment Limited ได้รับ

ดอกเบีย้รับจากการให้ Liwa Minor Food & 

Beverages LLC กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดย

อตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดย

ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

968,761.92 58,951.54 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่146 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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 บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Zanzibar  

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน   

Elewana Afrika Limited 

 

 

เงนิให้กู้ยืม : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Elewana Afrika Limited 

กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่

เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี           238,126,096.45 

การกู้ เพิม่                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน             22,579,465.68 

ราคาตามบญัชีปลายปี       260,705,562.12 

 

260,705,562.12 238,126,096.45 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

Hospitality Investment International Limited  - Elewana Afrika Limited  

ผู้ ให้กู้  : Hospitality Investment International Limited  

ผู้กู้  : Elewana Afrika Limited 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน 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 

 

12,761,477.40 2,640,726.79 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่147 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

บจก. ซูม่า กรุงเทพ     

บจก.ราชดําริ ลอดจ์จิง้- บจก.ซูม่า กรุงเทพ 

ผู้ให้กู้  : บจก.ราชดําริ ลอดจ์จิง้ 

ผู้กู้  : บจก.ซูม่า กรุงเทพ 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 51 แตมี่สทิธิในการออกเสียง  

         ร้อยละ 35 

2. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ซูม่า กรุงเทพ    

         และบจก.ราชดําริ ลอดจ์จิง้ 

 

เงนิให้กู้ยืม : บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิง้  ให้  บจก.

ซูม่า กรุงเทพ กู้ ยืมเงินตาม และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่

เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

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  

บจก.ราชดําริ ลอดจ์จิง้- บจก.ซูม่า กรุงเทพ 

ผู้ให้กู้  : บจก.ราชดําริ ลอดจ์จิง้ 

ผู้กู้  : บจก.ซูม่า กรุงเทพ 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 51 แตมี่สทิธิในการออกเสียงร้อยละ 35 

2. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ซูม่า กรุงเทพ 

และบจก.ราชดําริ ลอดจ์จิง้ 

ดอกเบีย้รับ : บจก.ราชดําริ ลอดจ์จิง้ ได้รับดอกเบีย้

รับจากการให้ บจก.ซูมา่ กรุงเทพ กู้ ยืมเงินตาม

สญัญาร่วมทนุ โดยอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงนิกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

3,278,298.60 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 

โดยผ่าน บจก.ราชดําริ ลอดจ์จิง้ 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านการบญัชี  แก่ บจก.ซูม่า 

กรุงเทพ การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะ

ธุรกิจปกตทิัว่ไป และคดิอตัราคา่ธรรมเนียมบริหาร

จดัการตามลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัรา

คา่บริการดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และ

เป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุ

ราย 

120,000.00 120,000.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านการบญัชี และยงัเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่148 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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) โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

   

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ และด้านการบญัชีแก่ บจก. พีแคน เดอ

ลกุซ์ (ประเทศไทย)การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปใน

ลกัษณะธรุกิจปกตทิัว่ไป และคดิอตัราคา่ธรรมเนียม

บริหารจดัการตามลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้

อตัราคา่บริการดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง 

และเป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืน

ทกุราย 

627,054.00 796,425.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

ด้านการบญัชี และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

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) โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

 

รายได้ค่าเช่า :  บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศ

ไทย) จ่ายคา่เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไม

เนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่ว

เป็นอตัราท่ี บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริง

ให้แก่บริษัทลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วย

ต้นทนุการดําเนินงานจริง 

 

54,846.00 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซึง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

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

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

ความสมัพนัธ์ : 

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

เนอร์ แดร่ี และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

 

   

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ แดร่ี

ให้บริการด้านการบริหารแก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ์ 

(ประเทศไทย) การคดิคา่บริหารจดัการเป็นไปใน

ลกัษณะธรุกิจปกตทิัว่ไป และคดิอตัราคา่ธรรมเนียม

บริหารจดัการตามลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้

อตัราคา่บริการดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง 

และเป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืน

ทกุราย 

12,430.00 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ แดร่ี มีบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ

ในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยงัเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่149 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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

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

ความสมัพนัธ์ : 

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

เนอร์ แดร่ี และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

 

รายได้จากการขาย : บจก. ไมเนอร์ แดร่ี จําหน่าย

ไอศกรีม ภาชนะบรรจภุณัฑ์และวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ใน

ร้านอาหาร ให้ บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย)

โดยคดิราคาในอตัราราคาตลาด ทัง้นีก้ารซือ้ขาย

ดําเนินการภายใต้สญัญาท่ีชดัเจน 

1,334,305.20 624,369.83 บริษัทย่อยจําหน่ายสนิค้าให้แก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ์ 

(ประเทศไทย) เป็นรายการค้าตามปกตท่ีิบริษัทย่อยดําเนิน

อยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

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

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

ความสมัพนัธ์ : 

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

เนอร์ ชีส และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

 

รายได้จากการขาย : บจก. ไมเนอร์ ชีส จําหน่าย

ชีส ท่ีใช้ในร้านอาหาร ให้ บจก. พีแคน เดอลกุซ์ 

(ประเทศไทย)โดยคดิราคาในอตัราราคาตลาด ทัง้นี ้

การซือ้ขายดําเนินการภายใต้สญัญาท่ีชดัเจน 

5,525.00 - 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. ไม

เนอร์ แดร่ี และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

 

รายได้ค่าเช่า : บริษัท พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั เช่าอาคารจากบริษัทย่อย คือ บริษัท ไม

เนอร์ แดร่ี จํากดั โดยมีกําหนดอตัราคา่เช่าท่ีใกล้เคียง

กบัราคาตลาด และมีกําหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 

 

3,240,000.00 1,080,000.00 สญัญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่150 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) – บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

      ผู้ขาย : บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

ผู้ ซือ้ : บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) 

ความสมัพนัธ์ : 

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

เซน่ส์ (ไทย) และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

 

ซือ้สินค้า : บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) ซือ้ผลติภณัฑ์

จาก บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) ทัง้นี ้อตัรา

คา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการ

ซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจากบคุคลภายนอก 

553,720.00 - เน่ืองจาก บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายสว่นประกอบอาหาร เป็นราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

บจก. ไมเนอร์ ดีควิ – บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

      ผู้ขาย : บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

ผู้ ซือ้ : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ 

ความสมัพนัธ์ : 

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

เนอร์ ดีควิ และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

 

ซือ้สินค้า : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ ซือ้ผลติภณัฑ์จาก 

บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) ทัง้นี ้อตัราคา่

สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการซือ้

ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจากบคุคลภายนอก 

19,200.00 - เน่ืองจาก บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายสว่นประกอบอาหาร เป็นราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

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

      ผู้ขาย : บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

ผู้ ซือ้ : บจก. ไมเนอร์ แดร่ี 

ความสมัพนัธ์ : 

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

เนอร์ แดร่ี และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

 

ซือ้สินค้า : บจก. ไมเนอร์ แดร่ี ซือ้ผลติภณัฑ์จาก 

บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) ทัง้นี ้อตัราคา่

สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการซือ้

ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจากบคุคลภายนอก 

4,701,690.03 - เน่ืองจาก บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายสว่นประกอบอาหาร เป็นราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่151 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป – บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

      ผู้ขาย : บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

ผู้ ซือ้ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

ความสมัพนัธ์ : 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พี

แคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

 

ซือ้สินค้า : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  ซือ้

ผลติภณัฑ์จาก บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) 

ทัง้นี ้อตัราคา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและ

ใกล้เคียงกบัการซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บคุคลภายนอก 

155,484.00 - เน่ืองจาก บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายสว่นประกอบอาหาร เป็นราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน     

    บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป – บจก.  เอ็มเอสซี ไทย คซีูน      

      ผู้ ให้กู้   : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

ผู้กู้   : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซีูน 

ความสมัพนัธ์ : 

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

โดยผ่าน บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

 

เงนิให้กู้ยืม : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ให้  

บจก.เอ็มเอสซี ไทย คซีูน กู้ ยืมเงินตาม และคดิอตัรา

ดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี              8,500,000.00 

การกู้ เพิม่                                          0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                               0.00 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                           0.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี        8,500,000.00 

 

8,500,000.00 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

      บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป – บจก.  เอ็มเอสซี ไทย คซีูน      

      ผู้ ให้กู้   : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

ผู้กู้   : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซีูน 

ความสมัพนัธ์ : 

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

โดยผ่าน บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

 

ดอกเบีย้รับ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ได้รับ

ดอกเบีย้รับจากการให้ บจก.เอ็มเอสซี ไทย คซีูน กู้ ยืม

เงินตามสญัญาร่วมทนุ โดยอตัราดอกเบีย้ดงักลา่ว

เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

 

325,535.21 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่152 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซีูน 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซีูน 

ความสมัพนัธ์ : 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 40 ใน บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซีูน 

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

โซลชูัน่ส์ 

  

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. เอ็มเอสซี  

ไทย คซีูน 

โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

 

 

282,000.00 92,400.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซีูน 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซีูน 

ความสมัพนัธ์ : 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 40 ใน บจก. เอ็มเอสซีไทย คซีูน 

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

โซลชูัน่ส์ 

  

รายได้ค่าเช่า : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซีูน จ่ายคา่

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่วเป็นอตัราท่ี บจก.

ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลสิซิง่ 

ซึง่เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการดําเนินงาน

จริง 

 

 

 

229,738.00 18,304.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบั บริษัทลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

       บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) –บจก.  เอ็มเอสซี ไทย คซีูน      

       ผู้ขาย : บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) 

ผู้ ซือ้ : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซีูน 

ความสมัพนัธ์ : 

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

เซน่ส์ (ไทย) และถือหุ้นร้อยละ 40 ใน บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซีูน 

 

รายได้จากการขาย : บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย)  

จําหน่ายสนิค้าประเภทไอศกรีมให้ บจก. เอ็มเอสซี 

ไทย คซีูน โดยคดิราคาในอตัราราคาตลาด ทัง้นีก้าร

ซือ้ขายดําเนินการภายใต้สญัญาท่ีชดัเจน 

  

 

 

 

 

8,120.00 399.00 บริษัทย่อยจําหน่ายสนิค้าให้แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซีูน

เป็นรายการค้าตามปกตท่ีิบริษัทย่อยดําเนินอยู่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 
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Arabian Spa (Dubai) Limited     

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

ผู้ ให้บริการ : บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ (ศนูย์บริการสปาเพ่ือสขุภาพ) 

ผู้ รับบริการ :  Arabian Spa (Dubai) Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

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

เนชัน่แนล  

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

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

ร้อยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai)  Limited 

4. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิปิรัจ ราชากาเรีย เป็น

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

 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. เอ็ม สปา เวน

เจอร์  ให้บริการด้านการจดัการ การบริหารสปา   การ

คดิคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะธุรกิจปกติ

ทัว่ไป และคดิอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคดิตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัท่ีคดิกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

 

7,666,033.71 6,650,758.59 เน่ืองจาก บจก เอ็ม สปา เวนเจอร์ เป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

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

ผู้ ให้บริการ :  บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ (ศนูย์บริการสปาเพ่ือสขุภาพ) 

ผู้ รับบริการ :  Arabian Spa (Dubai) Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

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

เนชัน่แนล  

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

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

 

0.00 

 

15,127,825.57 

 

เป็นผลจากการท่ี บจก.เอ็ม สปา เวนเจอร์ ถือหุ้นใน 

Arabian Spa (Dubai) Limited ซึง่ถือเป็นเงินลงทนุ

ประเภทหนึง่  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว 
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บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น     

 บจก. แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท  - บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น 

ผู้ ให้เช่า : บริษัท ศรีพฒัน์ การ์เด้น จํากดั  (ธุรกิจลงทนุและบริหารอสงัหาริมทรัพย์)  

ผู้ เช่า : บจก. แมริ่ม เทอเรซ รีซอร์ท  

ความสมัพนัธ์ : 

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

ศรีพฒัน์ การ์เด้น และถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  ซึง่ 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 71.04** 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 รีซอร์ท เชียงใหม่ ทัง้นี ้

อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีคดิเป็นอตัราร้อยละของรายได้รวม 

ซึง่เป็นอตัราตลาด โดยมีสญัญาท่ีกําหนดระยะเวลา

และอตัราคา่เช่าท่ีชดัเจน 

 

 

 

21,768,291.54 18,554,225.71 การเช่าท่ีดนิเพ่ือสร้างโรงแรม และดําเนินกิจการโรงแรม 

เป็นรายการค้าตามปกต ิ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ: บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น 

ความสมัพนัธ์ : 

1. มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัโดยบจก. 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 

 

589,272.00 581,700.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญมากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 
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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 โฮลดิง้ 

(ไทย) 

โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

 

654,444.00 652,212.00 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 อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) 

รายได้ค่าเช่า : บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จ่ายคา่

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่วเป็นอตัราท่ี บจก.ไม

เนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลสิซิง่ ซึง่

เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการดําเนินงานจริง 

 

51,514.90 31,654.12 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบั บริษัทลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 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 

161,316.00 203,724.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่156 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิง้ - บจก. พลหูลวง 

ผู้ขาย : บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิง้  

ผู้ ซือ้  : บจก. พลหูลวง 

ความสมัพนัธ์  

1. บมจ.ไมเนอร์ โฮลดิง้ ถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ซึง่ได้

ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก.ราชดําริ ลอดจ์จิง้ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. พลหูลวง 

รายได้จากการขายท่ีพักอาศัย :  บริษัทย่อย คือ 

บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิง้ ขายท่ีพกัอาศยั ให้แก่ บริษัท 

พลหูลวง ซึง่เป็นผู้ ซือ้โครงการท่ีพกัอาศยัท่ีบริษัทสร้าง

เพ่ือขาย ทัง้นี ้อตัราคา่บริการดงักลา่วเป็นอตัรา

เดียวกบัท่ีเรียกเก็บจากบคุคลภายนอก ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้จากการขายท่ีพกัอาศยั 

 

295,476,180.00 - เป็นการจ่ายตามราคาตลาด (อตัราเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป) 

และเง่ือนไขปกติ สาํหรับผูซ้ื้อโครงการท่ีพกัอาศยัของ  

บจก. สมุย บีช เรสซิเดน้ท ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นธรรม 

และมีความสมเหตุสมผล 

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.

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บจก. ภเูก็ต เวสเซล โฮลดิง้ 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. ภเูก็ต เวส

เซล โฮลดิง้ 

โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

 

82,428.00 137,820.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

Air Charter Flight Limited     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ – Air Charter Flight Limited 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : Air Charter Flight Limited 

ความสมัพนัธ์ : 

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

โซลชูัน่ส์ 

2.      นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. แอร์ ชาร์เตอร์ ไฟท์ 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ Air Charter 

Flight Limited 

โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

 

2,084.00 - เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็

ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่157 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

บจก. เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ – บจก. เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ 

ความสมัพนัธ์ : 

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

โซลชูัน่ส์ 

2.  นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บจก. เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. เลเช่อร์ เอ็น

เตอร์ไพร้ส์ 

โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

 

2,421.00 - เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็

ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

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  35.5 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

2. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  และ 

บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

เงนิปันผลรับ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

รับเงินปันผลจากการลงทนุ บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดิ

เคท ในอตัราเดียวกบั บจก. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป 

149,918,348.00 145,906,149.00 เป็นผลจากการท่ีบริษัทถือหุ้นใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดิ

เคท ซึง่ถือเป็นลงทนุประเภทหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผลแล้ว  

  

 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 35.5 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 

30,536,015.00 18,214,487.16 เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคทเป็นผู้ผลติและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่158 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 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 35.5 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 

33,545,520.00 33,903,540.00 เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคทเป็นผู้ผลติและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 บจก. เอสแอลอาร์ที - บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ผู้ ซือ้ : บจก. เอสแอลอาร์ที 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 35.5 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 

3,044,920.00 2,750,341.00 เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท เป็นผู้ผลติและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่159 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 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 35.5 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 

15,224,375.00 12,654,240.00 เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท เป็นผู้ผลติและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

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

ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ผู้ ซือ้ : บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั ( ประเทศไทย) 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 35.5 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท  

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

บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั ( ประเทศไทย) 

2. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ 

บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท           

 

ซือ้สินค้า : บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั ( ประเทศไทย) 

ซือ้ผลติภณัฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท ทัง้นี ้

อตัราคา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียง

กบัการซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บคุคลภายนอก 

204,072.00 146,850.00 เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท เป็นผู้ผลติและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 บจก. เจ้าพระยา รีสอร์ท – บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ผู้ให้บริการ : บจก. เจ้าพระยา รีสอร์ท  

ผู้ รับบริการ : บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ  35.5 ใน บมจ. เอส แอนด์ 

พี ซนิดเิคท โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. 

เจ้าพระยารีสอร์ท  

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. เจ้าพระยา รี

สอร์ท ให้บริการแก่ บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท โดย

คดิอตัราคา่บริการ ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่

เป็นการคดิคา่บริการลกัษณะเดียวกบัการให้บริการ

ของผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 

15,000.00 - เน่ืองจาก บจก. เจ้าพระยา รีสอร์ท ให้บริการ และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่160 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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 

 

814,284.00 719,340.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ผู้ ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ เช่า : บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ความสมัพนัธ์ :  

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

โซลชูัน่ส์ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

และ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

รายได้ค่าเช่า :  บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ จ่าย

คา่เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์  

โกลบอล โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่วเป็น

อตัราท่ี บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริง

ให้แก่บริษัทลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วย

ต้นทนุการดําเนินงานจริง 

 

- 41,111.86 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซึง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ 

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 

20,004.00 - เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่161 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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 

29,016.00 7,308.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้     

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

ผู้ ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ เช่า : บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

ความสมัพนัธ์ :  

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

โซลชูัน่ส์ 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลและ 

บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

รายได้ค่าเช่า : บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

จ่ายคา่เช่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โก

ลบอล โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่วเป็นอตัราท่ี 

บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัท

ลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการ

ดําเนินงานจริง 

 

16,051.20 34,142.64 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 และกฏหมายแก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์

คราฟ โฮลดิง้ โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิคา่บริการ

ลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของผู้ เช่ียวชาญจาก

ภายนอก 

77,652.00 104,604.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้าที ่162 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

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  99.92 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 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. มายเซล 

ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน 

ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคดิ

คา่บริการลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของ

ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 

302,472.00 431,526.52 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

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

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ : บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

ความสมัพนัธ์ : 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 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

เอชจ่ายคา่เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไม

เนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่ว

เป็นอตัราท่ี บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริง

ให้แก่บริษัทลสิซิง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วย

ต้นทนุการดําเนินงานจริง 

 

72,006.80 106,029.01 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 99.92 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 

84,000.00 326,400.00 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  มีบคุลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญในด้านการบริการจดัการ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

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

ผู้ ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ 

ผู้ รับบริการ : บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

ความสมัพนัธ์ : 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 99.92 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 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
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บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  
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เหตุผลและความจาํเป็น 
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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 99.72 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. 

ตัง้แตเ่ดือน พ.ย. 2558 ได้มีการเปล่ียนสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

 

 

เงนิปันผลรับ : Delicious Food Holding 

(Australia) Pty.Ltd. รับเงินปันผลจากการลงทนุใน 

Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ในอตัราเดียวกบั 

Minor DKL Food Group Pty. Ltd. จ่ายให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นทัว่ไป 

ตัง้แตเ่ดือน พ.ย. 2558 ได้มีการเปล่ียนสถานะเป็น

บริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

80,221,170.63 98,092,471.24 เป็นผลจากการท่ี Delicious Food Holding (Australia)ถือ

หุ้นใน Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ซึง่ถือเป็นลงทนุ

ประเภทหนึง่  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว  

  

บริษัท อนิชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั     

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บริษัทย่อย – บริษัท อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์

รันซ์ โบรกเกอร์ส จํากดั 

ผู้ ให้บริการ : บริษัท อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จํากดั 

ผู้ รับบริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บริษัทย่อย  

ความสมัพนัธ์ : มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  

 

 

 

 

 

 

      . 

ค่าประกันภัย : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

และ บริษัทย่อย จ่ายคา่ประกนัภยั ให้ บริษัท อินชวัร์

เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จํากดั ราคา

ประกนัภยัดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคา

ตลาด  

840,815.48 1,408,346.48 เน่ืองจาก บริษัท อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรก

เกอร์ส จํากดั มีบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการ

ประกนัภยั และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 



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

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 บริษัท ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดักซ์ จาํกัด (มหาชน)     

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

ผู้ขาย : บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ ซือ้ : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) 

ความสมัพนัธ์ :  

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

อตัราร้อยละ 95 ใน บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) 

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

ยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ซือ้สินค้า : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) ซือ้

ผลติภณัฑ์จาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ทัง้นี ้อตัราคา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและ

ใกล้เคียงกบัการซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บคุคลภายนอก 

3,653,559.00 2,175,540.60 เน่ืองจาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคา

ตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 

 บจก.ไมเนอร์ ดีควิ - บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ขาย : บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ ซือ้ : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ 

ความสมัพนัธ์ :  

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

อตัราร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีควิ 

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

ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ซือ้สินค้า : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ ซือ้ผลติภณัฑ์จาก 

บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ ทัง้นี ้อตัราคา่

สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการซือ้

ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจากบคุคลภายนอก 

11,099,610.00 12,707,880.00 เน่ืองจาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคา

ตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 

 บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง - บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ขาย : บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ ซือ้ : บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง 

ความสมัพนัธ์ :  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชนั

อตัราร้อยละ 100 ใน บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง 

2. นายธีรพงศ์ จนัศริิ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ  

         บจก. ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ 

 

ซือ้สินค้า : บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง ซือ้

ผลติภณัฑ์จาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ทัง้นี ้อตัราคา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและ

ใกล้เคียงกบัการซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บคุคลภายนอก 

1,785,698.00 1,987,368.00 เน่ืองจาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคา

ตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 
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 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 

26,453,878.38 25,492,214.25 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 

2,054,965.00 2,321,326.00 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. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

 

ซือ้สินค้า : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ซือ้

ผลติภณัฑ์จาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ทัง้นี ้อตัราคา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและ

ใกล้เคียงกบัการซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บคุคลภายนอก 

45,108,322.00 81,215,126.00 เน่ืองจาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคา

ตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 
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บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  

(บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 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  

         กรุ๊ปอตัราร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) 

2. นายธีรพงศ์ จนัศริิ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ  

         บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

 

ซือ้สินค้า : บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) ซือ้ผลติภณัฑ์

จาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ ทัง้นี ้อตัรา

คา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการ

ซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจากบคุคลภายนอก 

9,027,220.00 4,504,518.00 เน่ืองจาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคา

ตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 

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

ผู้ขาย : บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ผู้ ซือ้ : บจก. บีทีเอ็ม (ประเทศไทย) 

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. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

 

ซือ้สินค้า : บจก. บีทีเอ็ม (ประเทศไทย) ซือ้

ผลติภณัฑ์จาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ 

ทัง้นี ้อตัราคา่สนิค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและ

ใกล้เคียงกบัการซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บคุคลภายนอก 

14,696,347.93 - เน่ืองจาก บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัซ์ เป็นผู้ผลติ

และจําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคา

ตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 

 

หมายเหตุ :  ** 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 ขัน้ตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั  

 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ จะเป็นผู้ประเมินรายการดงักลา่วในขัน้ต้น โดยจะจดัหาข้อมลูและทําการวิเคราะห์วา่ รายการ

ดงักลา่วเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท และมีราคายตุิธรรมหรือไม ่เช่น การซือ้ทรัพย์สนิ ฝ่ายการ

ลงทนุจะต้องทําการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกเพ่ือให้ความเห็นเพ่ิมเติม 

จากนัน้จึงนําเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือขออนมุตัิ โดยผู้บริหารหรือกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีจะไมม่ีสว่นในการอนมุตัิรายการ

ดงักลา่ว นอกจากนี ้กรรมการตรวจสอบจะร่วมกนัดแูลรายการระหว่างกนัดงักลา่วด้วยว่า จะเป็นรายการท่ีมีความจําเป็น

และเป็นไปในราคาท่ียตุิธรรมหรือไม ่

ในกรณีท่ีขนาดของรายการมีสาระสําคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้มีการ

ดําเนินการดังกล่าว เช่น การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ  การจัดส่งสารสนเทศแจ้งต่อผู้ ถือหุ้ น การโฆษณาลง

หนงัสอืพิมพ์ จนถึงการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิรายการ  

และเพ่ือให้มัน่ใจวา่การทํารายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษัท และบริษัทยอ่ย มีการดําเนินการท่ีถกูต้อง เป็นไปตามประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้ข้อบงัคบัของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนทัง้ในและต่างประเทศมี

ข้อความท่ีระบุถึงการปฏิบตัิให้การทํารายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยต้องเป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเร่ืองการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  และในระหว่างท่ีการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยบางบริษัทเพ่ือให้มีข้อความ

ดงักลา่วยงัไมแ่ล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศนโยบายเร่ืองการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัทและบริษัทในเครือ

วา่จะต้องเป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายการค้ากับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน รายการค้า

ดงักลา่วเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งกิจการตามปกติของดําเนินธุรกิจและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าตามปกติรายการ

ค้าท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

12.3 นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต  

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. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3,370,479  5.61% 5,372,356  7.23% 4,002,801  4.18% 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 1,569,515  2.61% 1,700,411  2.29% 2,678,112  2.80% 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 1,675,064  2.79% 1,941,636  2.61% 2,413,683  2.52% 

ที่ดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 1,439,277  2.39% 946,194  1.27% 7,286,111  7.61% 

ลกูหนีอ่ื้น 1,813,513  3.02% 1,625,247  2.19% 2,282,132  2.38% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 815,838  1.36% 1,420,524  1.91% 1,185,436  1.24% 

     รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 10,683,686  17.77% 13,006,367  17.51% 19,848,274  20.73% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

ลกูหนีก้ารค้าตามสญัญาระยะยาว 2,553,869  4.25% 3,607,153  4.86% 4,931,211  5.15% 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 982,189  1.63% 3,430,057  4.62% 5,152,960  5.38% 

เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย 696,100  1.16% 1,301,183  1.75% 2,726,645  2.85% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 4,302,600  7.16% 5,519,035  7.43% 5,417,530  5.66% 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 860,370  1.43% 1,202,416  1.62% 1,113,285  1.16% 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สทุธิ 100,027  0.17% 100,027  0.13% 904,803  0.95% 

ที่ดินและโครงการระหวา่งการพฒันา 469,587  0.78% 1,118,951  1.51% -    0.00% 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 1,217,719  2.03% 314,533  0.42% 629,181  0.66% 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 21,744,644  36.17% 24,989,850  33.64% 33,867,218  35.38% 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 11,990,939  19.94% 11,454,383  15.42% 16,541,494  17.28% 

สิทธิการเชา่- สทุธิ 2,028,812  3.37% 1,936,123  2.61% 1,964,435  2.05% 

สินทรัพย์อ่ืน  2,492,989  4.15% 6,299,069  8.48% 2,640,410  2.76% 

     รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 49,439,843  82.23% 61,272,780  82.49% 75,889,172  79.27% 

รวมสินทรัพย์ 60,123,529 100.00% 74,279,147 100.00% 95,737,446 100.00% 

หนีสิ้นหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,158,223  1.93% 2,333,211  3.14% 2,587,774  2.70% 

เจ้าหนีก้ารค้า 4,997,768  8.31% 5,589,021  7.52% 7,752,558  8.10% 

เงินกู้ยืมระยะยาวสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี   1,539,830  2.56% 1,276,731  1.72% 1,504,787  1.57% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ง

ปี 
24,439  0.04% 10,470  0.01% 8,239  0.01% 

รายได้รับลว่งหน้าที่ถึงกําหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี    72,113  0.12% 76,190  0.10% 85,055  0.09% 

หุ้นกู้สว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 2,060,000  3.43% 3,000,000  4.04% -    0.00% 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทที่เก่ียวข้องกนั - 0.00% - 0.00% 18,795  0.02% 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 384,463  0.64% 251,829  0.34% 338,129  0.35% 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 908,892  1.51% 1,035,467  1.39% 1,284,521  1.34% 

      รวมหนีส้ินหมนุเวียน 11,145,728  18.54% 13,572,919  18.27% 13,579,857  14.18% 
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 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะยาว  6,290,981  10.46% 13,639,041  18.36% 19,550,401  20.42% 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิ  11,424  0.02% 22,183  0.03% 22,270  0.02% 

หุ้นกู้  12,300,000  20.46% 13,800,000  18.58% 21,800,000  22.77% 

หนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 200,727  0.33% 240,495  0.32% 258,024  0.27% 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,300,001  5.49% 2,980,045  4.01% 4,611,502  4.82% 

     รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 22,103,133  36.76% 30,681,765  41.31% 46,242,197  48.30% 

รวมหนีสิ้น 33,248,861 55.30% 44,254,683  59.58% 59,822,054  62.49% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

   ทนุจดทะเบียน-หุ้นสามญั 4,018,326  6.68% 4,201,634  5.66% 4,641,789  4.85% 

  ทนุที่ออกและชําระแล้ว-หุ้นสามญั 4,001,355  6.66% 4,001,557  5.39% 4,402,312  4.60% 

   สว่นเกินมลูคา่หุ้น-หุ้นสามญั 7,331,863  12.19% 7,333,140  9.87% 7,354,673  7.68% 

  โดยบริษัทยอ่ยที่หมดอายแุล้ว 104,789  0.17% 104,789  0.14% 104,789  0.11% 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น  (311,821) (0.52)%  (348,273) (0.47)% (1,664,205) (1.74)% 

กําไรสะสม       

    จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 406,309  0.68% 420,169  0.57% 464,179  0.48% 

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร  13,557,911  22.55% 16,545,331  22.27% 22,140,776  23.13% 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 25,090,407  41.73% 28,056,712  37.77% 32,802,523  34.26% 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 1,784,262  2.97% 1,967,752  2.65% 3,112,869  3.25% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 26,874,669  44.70% 30,024,463  40.42% 35,915,392  37.51% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 60,123,529 100.00% 74,279,147 100.00% 95,737,446 100.00% 

 

งบกาํไรขาดทุน 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

  พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ  

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการที่เก่ียวข้อง 12,358,586 33.95% 13,182,367 33.83% 16,371,612 34.91% 

รายได้คา่เชา่จากกิจการศนูย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ 407,585 1.12% 407,719 1.05% 380,022 0.81% 

รายได้จากกิจการบนัเทิง 160,876 0.44% 146,539 0.38% 134,893 0.29% 

รายได้จากการขายในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 3,319,878 9.12% 2,750,490 7.06% 3,687,355 7.86% 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 13,798,574 37.90% 15,285,246 39.23% 16,667,070 35.54% 

รายได้จากการจดัจําหน่ายและการผลติสินค้า 3,592,858 9.87% 3,601,444 9.24% 3,420,558 7.29% 

รายได้จากการบริหารจดัการ 519,670 1.43% 1,265,179 3.25% 983,846 2.10% 

รายได้จากการให้สิทธิแฟรนชายส์ 510,694 1.40% 588,964 1.51% 786,870 1.68% 

    รายได้จากการประกอบธุรกิจรวม 34,668,721 95.23% 37,227,948 95.54% 42,432,225 90.48% 

เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน 8,779 0.02% 14,371 0.04% 11,668 0.02% 

ดอกเบีย้รับ 228,939 0.63% 323,018 0.83% 442,867 0.94% 

รายได้อ่ืน 1,499,896 4.12% 1,398,731 3.59% 4,008,760 8.55% 

     รวมรายได้ 36,406,335 100.00% 38,964,068 100.00% 46,895,520 100.00% 
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 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

  พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ  

คา่ใช้จา่ย       

ต้นทนุโดยตรงของกิจการโรงแรม 6,678,967 18.35% 7,202,167 18.48% 8,825,122 18.82% 

ต้นทนุโดยตรงของการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 205,339 0.56% 209,233 0.54% 186,800 0.40% 

ต้นทนุโดยตรงของกิจการบนัเทิง 57,167 0.16% 57,308 0.15% 46,880 0.10% 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 968,440 2.66% 761,998 1.96% 1,216,028 2.59% 

ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 4,468,846 12.27% 4,926,696 12.64% 5,488,250 11.70% 

ต้นทนุขายการจดัจําหน่ายและการผลติสินค้า 2,169,895 5.96% 2,163,586 5.55% 2,066,389 4.41% 

     ต้นทนุในการประกอบธุรกิจรวม 14,548,653 39.96% 15,320,988 39.32% 17,829,468 38.02% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 16,503,814 45.33% 18,422,328 47.28% 21,473,452 45.79% 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี    (529,903) (1.46)% (823,000) (2.11)% (1,253,509) (2.67)% 

     รวมคา่ใช้จา่ย 30,522,564 83.84% 32,920,316 84.49% 38,049,412 81.14% 

กําไรก่อนหกัดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได้ 5,883,771 16.16% 6,043,752 15.51% 8,846,108 18.86% 

ดอกเบีย้จา่ย (1,027,098) (2.82)% (1,145,173) (2.94)% (1,300,941) (2.77)% 

ภาษีเงินได้ (675,093) (1.85)% (396,950) (1.02)% (410,788) (0.88)% 

กําไรก่อนสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 4,181,580 11.49% 4,501,629 11.55% 7,134,379 15.21% 

(กําไร) สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - สทุธิ (80,197)    (0.22)% (99,844) (0.26)% (94,214) (0.20)% 

กําไรสทุธิสาํหรับงวด 4,101,382 11.27% 4,401,786 11.30% 7,040,165 15.01% 

งบกระแสเงนิสด 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 5,180,949 4,784,996 2,383,089 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (6,973,597) (12,771,307) (13,155,698) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,444,914 10,026,521 9,293,713 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (347,735) 2,040,210 (1,478,896) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 3,690,758 3,361,398 5,364,383 

กําไร (ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน 18,375 (37,225) 93,239 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด 3,361,398 5,364,383 3,978,726 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.96 0.96 1.46 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.44 0.52 0.49 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.52 0.39 0.18 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า - รวม (เทา่) 8.61 6.20 5.35 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย - รวม (วนั) 41.83 58.04 67.33 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 7.47 7.15 6.86 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 48.21 50.36 52.48 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า - รวม (เทา่) 8.00 7.60 7.41 

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย - รวม (วนั) 45.01 47.35 48.59 

Cash cycle (days) 45.04 61.05 71.21 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)    

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 58.04% 58.85% 57.98% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 11.96% 11.57% 10.33% 

อตัรากําไรอ่ืน 9.54% 15.91% 9.52% 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 124.96% 111.08% 54.37% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 11.27% 11.30% 15.01% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 17.86% 15.47% 21.35% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.33% 6.55% 8.28% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 32.88% 31.08% 34.44% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.65 0.58 0.55 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)    

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.24 1.47 1.67 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เทา่) 6.70 5.53 3.15 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูผนั (เทา่) 0.43 0.34 0.09 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 33.50% 35.00% 21.89% 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ   

ภาพรวมธุรกิจ 

ผลการดาํเนินงานในไตรมาส 4 และ ปี 2558   

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) รายงานผลกําไรสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 111 ในไตรมาส 4 ปี 2558 และร้อย

ละ 60 ในปี 2558 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในปี 2558 บริษัทมีการบนัทกึผลกําไรพิเศษ ซึง่แสดงให้เห็นถงึความสามารถของ

บริษัทในการเข้าซือ้และควบรวมกิจการ และความสําเร็จในการเพิ่มมลูค่าของการลงทนุท่ีผ่านมา โดยมีรายการสําคญั ดงันี ้(1) ผลกําไร

จากการซือ้ธุรกิจในราคาต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิของกลุ่มโรงแรม Sun International จํานวน 650 ล้านบาท (2) ผลกําไรจากการซือ้

ธุรกิจในราคาต่ํากว่ามลูค่ายุติธรรมสุทธิของโรงแรมโอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน จํานวน 20 ล้านบาท และ (3) ผลกําไรจากการปรับปรุงมูลค่า

ยุติธรรมจากการเปล่ียนสถานะของเงินลงทนุใน บริษัท ไมเนอร์ ดี เค แอล ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (“Minor DKL”) ซึง่ดําเนินธุรกิจร้านอาหารใน

ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 1,665 ล้านบาท หากไม่นบัรวมผลกําไรพิเศษในปี 2558 ดงักล่าว และผลกําไรจากการเปล่ียนสถานะของ

เงินลงทนุใน Serendib Hotels PLC จํานวน 69 ล้านบาท (หลงัหกัภาษี) ในไตรมาส 2 ปี 2557 กําไรสุทธิจากการดําเนินงานเติบโตใน

อตัราร้อยละ 11 ในไตรมาส 4 ปี 2558 และร้อยละ 9 ในปี 2558 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยการเตบิโตของกําไรสุทธิเป็นผล

มาจากกลยุทธ์การขยายและกระจายธุรกิจในเครือ และการมีเครือข่ายแบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยสร้างรายได้และผลกําไรท่ีมั่นคง 

ทา่มกลางความท้าทายต่างๆ ทัง้การชะลอตวัทางเศรษฐกิจ ภาวะคา่เงินผนัผวน และความไม่มัน่คงทางการเมืองในบางประเทศท่ีบริษัท

ดําเนินกิจการอยู่ และเพ่ือเป็นการตอบแทนผู้ ถือหุ้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีจะเสนอการจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 

0.35 บาท ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัใินวนัท่ี 1 เมษายน 2559 ตอ่ไป 

ในไตรมาส 4 ปี 2558 ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม (“ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ”) มีอัตราการเติบโตของ

รายได้ร้อยละ 31 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน หากรวมการกลบัค่าผลกําไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต่ํากว่ามลูค่ายุติธรรมสุทธิ

ของโรงแรมโอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน จํานวน 49 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2558 หลังจากมีการประเมินต้นทุนท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติม ธุรกิจ

โรงแรมและอ่ืนๆ มีอตัราการเตบิโตของรายได้จากการดําเนินงานร้อยละ 32 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผลการดําเนินงานท่ี

โดดเด่นของโรงแรมในประเทศไทย รายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากโรงแรมใหม่ท่ีบริษัทได้เข้าซือ้กิจการ และการขายวิลล่าในโครงการ เดอะ เรสซิ

เดนซ์ บาย อนนัตรา ลายนั ภูเก็ต เช่นเดียวกนั ธุรกิจร้านอาหารมีอตัราการเติบโตของรายได้ร้อยละ 65 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เม่ือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน หากไม่นบัรวมผลกําไรจากการปรับปรุงมลูค่ายุตธิรรมจากการเปล่ียนสถานะของเงินลงทนุใน Minor DKL ซึง่

บริษัทได้ปรับมลูค่าของเงินลงทุนใน Minor DKL ในสดัส่วนร้อยละ 50 ซึง่เป็นการลงทนุตัง้แต่ปี 2551 ให้เป็นไปตามราคาตลาด ธุรกิจ

ร้านอาหารมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการดําเนินงานร้อยละ 25 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลการดําเนินงานท่ีมั่นคงของ

ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย การรับรู้รายได้สองเดือนของ Minor DKL ในประเทศออสเตรเลีย ในงบการเงินรวมของบริษัทตัง้แตบ่ริษัท

ได้เพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 และการขยายสาขาอย่างมีวนิยั โดยเฉพาะในประเทศไทยและจีน  อย่างไรก็ตาม 

รายได้จากธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีรายได้ลดลงในอตัราร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการชะลอตวัของ

การบริโภคภายในประเทศ 

หากไม่นับรวมรายการพิเศษ รายได้จากธุรกิจร้านอาหารมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 39 ของรายได้รวมในไตรมาส 4 ปี 2558 

ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มีสดัส่วนรายได้คดิเป็นร้อยละ 54 ขณะท่ีธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีสดัส่วนรายได้คดิเป็นร้อยละ 7 

รายได้จาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ร้านอาหาร 6,909 4,194 65% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 7,060 5,397 31% 

จดัจําหน่ายและผลิต 915 1,003 -9% 

รายได้รวม 14,884 10,595 40% 
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รายได้จาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

จากผลการดาํเนินงาน 

ร้านอาหาร 5,244 4,194 25% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 7,109 5,397 32% 

จดัจําหน่ายและผลิต 915 1,003 -9% 

รายได้รวม 13,268 10,595 25% 

 

สําหรับปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 21 เม่ือเทียบกับปีก่อน จากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของธุรกิจ

โรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจร้านอาหาร หากไม่นบัรวมผลกําไรพิเศษ รายได้รวมจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 15 เม่ือเทียบ

กบัปีก่อน 

สําหรับสดัส่วนรายได้ในปี 2558 หากไม่นบัรวมผลกําไรพิเศษ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มีสดัส่วนรายได้คดิ

เป็นร้อยละ 41 และร้อยละ 51 ของรายได้รวมจากการดําเนินงาน ตามลําดบั ขณะท่ีธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีสดัส่วนรายได้คิด

เป็นร้อยละ 8 

รายได้จาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ร้านอาหาร 20,339 16,754 21% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 24,304 19,330 26% 

จดัจําหน่ายและผลิต 3,505 3,703 -5% 

รายได้รวม 48,149 39,787 21% 

จากผลการดาํเนินงาน 

ร้านอาหาร 18,674 16,754 11% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 23,634 19,243 23% 

จดัจําหน่ายและผลิต 3,505 3,703 -5% 

รายได้รวม 45,814 39,700 15% 

ในไตรมาส 4 ปี 2558 บริษัทมีกําไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีและคา่เส่ือม (EBITDA) 4,797 ล้านบาท เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 

73 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน หากไม่นบัรวมผลกําไรพิเศษ บริษัทมี EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 15 ใน

ไตรมาส 4 ปี 2558 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจร้านอาหาร โดยธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มี 

EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ เน่ืองมาจากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของโรงแรมในประเทศไทย และรายได้ท่ีเพิ่มขึน้อย่างมี

นยัสําคญัจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ สําหรับธุรกิจร้านอาหาร มี EBITDA จากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากผลการ

ดําเนินงานท่ีมั่นคงของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย ประกอบกับการเพ่ิมสดัส่วนการถือหุ้นใน Minor DKL ในประเทศออสเตรเลีย 

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิต มี EBITDA ลดลงร้อยละ 32 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

จากการชะลอตวัของเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึง่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายสินค้าฟุ่ มเฟือย หากไม่นบัรวมผลกําไรพิเศษ บริษัทมีอตัรา

การทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงาน ลดลงเป็นร้อยละ 24 ในไตรมาส 4 ปี 2558 จากร้อยละ 26 ในไตรมาส 4 ปี 2557 โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากความสามารถในการทํากําไรท่ีลดลงของของโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนนัตรา เวเคชัน่ คลบั ผลการดําเนินงานท่ี

อ่อนตวัของธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทงิ และความสามารถในการทํากําไรท่ีลดลงของธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ 
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ในไตรมาส 4 ปี 2558 ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มีสดัส่วน EBITDA จากการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 27 

และร้อยละ 70 ของ EBITDA จากการดําเนินงานรวม ตามลําดบั ขณะท่ีธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีสดัส่วน EBITDA จากการ

ดําเนินงานคดิเป็นร้อยละ 3  

กําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือม  (EBITDA) 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ร้านอาหาร 2,528 762 232% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 2,169 1,865 16% 

จดัจําหน่ายและผลิต 100 146 -32% 

รวม 4,797 2,773 73% 

EBITDA Margin 32% 26%   

จากผลการดาํเนินงาน 

ร้านอาหาร 863 762 13% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 2,218 1,865 19% 

จดัจําหน่ายและผลิต 100 146 -32% 

รวม 3,181 2,773 15% 

EBITDA Margin 24% 26%  

ในปี 2558 บริษัทมี EBITDA จํานวน 11,908 ล้านบาท เพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 35 จากปีก่อน หากไม่นับรวมผลกําไรพิเศษ 

บริษัทมี EBITDA จากการดําเนินงานเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากทัง้ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจร้านอาหาร 

ในขณะท่ีอตัราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 21 ในปี 2558 จากร้อยละ 22 ในปี 2557 

ในปี 2558 ธุรกิจร้านอาหารมีสดัสว่น EBITDA จากการดําเนินงานคดิเป็นร้อยละ 33  ในขณะท่ีธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มีสดัส่วน 

EBITDA จากการดําเนินงานคดิเป็นร้อยละ 64 ของ EBITDA จากการดําเนินงานรวม และธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตอีกร้อยละ 3  

 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือม  (EBITDA) 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ร้านอาหาร 4,792 2,817 70% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 6,816 5,647 21% 

จดัจําหน่ายและผลิต 300 384 -22% 

รวม 11,908 8,849 35% 

EBITDA Margin 25% 22%   

จากผลการดาํเนินงาน 

ร้านอาหาร 3,127 2,817 11% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 6,146 5,561 11% 

จดัจําหน่ายและผลิต 300 384 -22% 

รวม 9,573 8,762 9% 

EBITDA Margin 21% 22%  
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ในไตรมาส 4 ปี 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 3,419 ล้านบาท เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 111 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน ในขณะท่ีอตัราการทํากําไรสุทธิเพิ่มขึน้ อยู่ท่ีร้อยละ 23 ในไตรมาส 4 ปี 2558 จากร้อยละ 15 ในไตรมาส 4 ปี 2557 หากไม่นบัรวม

ผลกําไรพิเศษ กําไรสทุธิจากการดําเนินงานเติบโตในอตัราร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกับการ

เพิ่มขึน้ของ EBITDA  ในขณะท่ีอตัราการทํากําไรสทุธิจากการดําเนินงานลดลงเล็กน้อย เป็นร้อยละ 14 ในไตรมาส 4 ปี 2558 จากร้อยละ 

15 ในไตรมาส 4 ปี 2557 

เช่นเดียวกนั ในปี 2558 กําไรสุทธิของบริษัทเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 60 เม่ือเทียบกบัปีก่อน และอตัราการทํากําไรสุทธิเพิ่มขึน้

เป็นร้อยละ 15 ในปี 2558 จากร้อยละ 11 ในปี 2557 หากไม่นบัรวมผลกําไรพเิศษ กําไรสทุธิจากการดําเนินงานเติบโตในอตัราร้อยละ 9 

เม่ือเทียบกบัปีก่อน ในขณะท่ีอตัราการทํากําไรสทุธิจากการดําเนินงานลดลงเป็นร้อยละ 10 ในปี 2558 จากร้อยละ 11 ในปี 2557 

กําไรสุทธิ 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

กําไรสทุธิ 3,419 1,619 111% 

อัตราการทาํกําไรสุทธิ 23% 15%   

จากผลการดาํเนินงาน 

กําไรสทุธิ 1,803 1,619 11% 

อัตราการทาํกําไรสุทธิ 14% 15%  

หน่วย: ล้านบาท ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

กําไรสทุธิ 7,040 4,402 60% 

อัตราการทาํกําไรสุทธิ 15% 11%   

จากผลการดาํเนินงาน 

กําไรสทุธิ 4,705 4,333 9% 

อัตราการทาํกําไรสุทธิ 10% 11%  

 

พัฒนาการท่ีสําคัญในไตรมาส 4 ปี 2558 

พัฒนาการ 

ร้านอาหาร 

• เปิดร้านอาหารสทุธิจํานวน 64 สาขา เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารใน

ประเทศไทย 

• เปิดร้านอาหารจํานวน 13 สาขา ในทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมือง อาคารผู้ โดยสารภายในประเทศ 

2 ผ่านบริษัทร่วมทนุ ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ ประเทศไทย ในสดัส่วนร้อยละ 50 

• เพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นใน Minor DKL จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70  

• ปรับปรุงและเปิดให้บริการสาขาหลกัของร้านอาหารไทย เอ็กซ์เพรสในรูปแบบใหม่เพ่ิมอีกหนึง่สาขา รวม

เป็นทัง้สิน้ 3 สาขา  

โรงแรมและอ่ืนๆ 

• เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา พีซ เฮเวน่ ทานแกลล์ ในประเทศศรีลงักา ซึง่บริษัทร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50  

• เข้าบริหารห้องชดุ โอ๊คส์ มิลตนั ในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย 

• เข้าบริหารโรงแรม ซุค วาคิฟ บทูคิ โฮเทล โดฮา บาย อวานี ในประเทศการ์ตา 

• เข้าซือ้โรงแรมทโิวลี ออเรียนเต้ ซึง่เป็นโรงแรมทโิวลีแหง่ท่ีห้าในประเทศโปรตเุกส 

• โอนและบนัทกึการขายวลิล่า 3 หลงัของโครงการ เดอะ เรสซเิดนซ์ โดยอนนัตรา ลายนั ภเูก็ต 

•  เปิดให้บริการศนูย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซา่ อย่างไม่เป็นทางการ ในกรุงเทพฯ  
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ผลการดาํเนินงานจาํแนกรายธุรกจิ 

ธุรกิจร้านอาหาร 

ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีสาขาร้านอาหารทัง้สิน้ 1,851 สาขา แบ่งเป็นสาขาท่ีบริษัทลงทนุเอง 957 สาขา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

52 และสาขาแฟรนไชส์ 894 สาขา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 48 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,184 สาขา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 64 และ

เป็นสาขาในต่างประเทศ 667 สาขา คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 36 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ จีน อินเดีย ภมูิภาคตะวนัออก

กลาง มลัดีฟส์ อียิปต์ องักฤษ และประเทศอ่ืนๆ ในภมูิภาคเอเชีย ในไตรมาส 4 ปี 2558 บริษัทมีร้านเปิดใหม่สทุธิจํานวน 64 สาขา  

ร้านอาหารจาํแนกตามท่ีบริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์ 

จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

บริษัทลงทนุเอง 957 49 109 
-  ประเทศไทย 775 43 83 
-  ตา่งประเทศ 182 6 26 
สาขาแฟรนไชส์ 894 15 34 
-  ประเทศไทย 409 7 20 
-  ตา่งประเทศ 485 8 14 
รวมสาขาร้านอาหาร 1,851 64 143 

 

ร้านอาหารจาํแนกตามแบรนด์ 

จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

เดอะ พิซซา่ คอมปะนีปะนี 362 12 40 
สเวนเซน่ส์ 319 9 13 
ซซิซ์เลอร์ 55 3 2 
แดร่ี ควีน 410 12 23 
เบอร์เกอร์ คงิ 57 7 15 
เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 428 2 15 
ริบส์ แอนด์ รัมส์ 14 1 0 
ไทยเอ็กซ์เพรส 91 4 1 
ริเวอร์ไซด์ 53 1 9 
เบร็ดทอล์ค 24 4 5 
อ่ืนๆ* 38 9 20 
รวมสาขาร้านอาหาร 1,851 64 143 

* อ่ืนๆ รวมถึงร้านอาหารในประเทศองักฤษภายใต้แบรนด์ “แกรบบ์” และ “ภทัรา” และร้านอาหารในสนามบิน ซึง่อยู่ภายใต้บริษัทร่วม

ทนุในสดัส่วนร้อยละ 51 คือ บริษัท ซีเล็ค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์  

 

ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร 

ยอดขายโดยรวมทกุสาขา (Total-System-Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส์ ในไตรมาส 4 ปี 2558 เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อย

ละ 7.8 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการขยายสาขาเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 8 ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา ในขณะท่ียอดขายตอ่ร้าน

เดิม (Same-Store-Sales) เพ่ิมขึน้เล็กน้อยในอตัราร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเติบโต

ของยอดขายต่อร้านเดิมของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย ซึง่สามารถชดเชยการชะลอตวัอย่างต่อเน่ืองของตลาดธุรกิจร้านอาหารใน

ประเทศสิงคโปร์ และการแย่งยอดขายกนัเองระหวา่งสาขาในประเทศจีน ซึง่เป็นไปตามธรรมชาตขิองการขยายสาขาอย่างรวดเร็ว  

ในไตรมาส 4 ปี 2558 ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีอตัราการเตบิโตของยอดขายต่อร้านเดิม ในอตัราร้อยละ 2.8 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน อนัเป็นผลมาจากความสามารถของบริษัทในการปรับเปล่ียนกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือคงความเป็นผู้ นํา

ในอุตสาหกรรม ประกอบกบัความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคท่ีเร่ิมปรับตวัดีขึน้ในไตรมาสนีเ้น่ืองจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล แบ
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รนด์ท่ีมีอตัราการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดมิอย่างโดดเด่น ได้แก่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และ เบเกอร์ คิง โดยในไตรมาส 4 ปี 2558 

เดอะ พิซซา่ คอมปะนี มีการเตบิโตของยอดขายตอ่ร้านเดมิท่ีสงู ในอตัราร้อยละ 10.0 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่แสดงให้เห็น

ถงึความสามารถในการคงความเป็นผู้ นําเหนือคูแ่ข่งขนัของบริษัท ผ่านการสร้างสรรค์เมนอูาหารรูปแบบใหม่ตา่งๆ ซึง่รวมถงึเมนใูหม่ พิซ

ซ่าแป้งบางกรอบ (Crispy Thin Pizza) และ 48 เมนใูหม่สุดพิเศษท่ีให้บริการในสาขาร้านนัง่ทาน เช่นเดียวกนั ยอดขายต่อร้านเดิมของ

เบอร์เกอร์ คงิ มีการเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี 2558 จากความสําเร็จของกลยุทธ์ในการขยายกลุ่มลกูค้าเป้าหมายไปยงัตลาดลูกค้า

ภายในประเทศ พร้อมไปกบัการขยายสาขารูปแบบไดรฟ์ทรู การเตบิโตของยอดขายตอ่ร้านเดมิดงักล่าว ประกอบกบัการขยายสาขาอย่าง

ต่อเน่ือง เป็นผลให้ธุรกิจในประเทศไทยมียอดขายโดยรวมทกุสาขาเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.0 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 

ธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนมีการเพิ่มขึน้ของยอดขายโดยรวมทกุสาขาในไตรมาส 4 ปี 2558 อย่างแข็งแกร่งในอตัราร้อยละ 

25.9 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการขยายสาขาของริเวอร์ไซด์ ซึง่เพ่ิมขึน้ 9 สาขาในปี 2558 หรือร้อยละ 20 จากปีก่อน ยอดขายตอ่ร้านเดิม

ของธุรกิจในประเทศจีนปรับตวัดีขึน้ โดยลดลงร้อยละ 1.2 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เม่ือเทียบกบัอตัราการลดลงร้อยละ 4.3 ในไตรมาส 3 ปี 

2558 จากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของแบรนด์ริเวอร์-ไซด์และความสําเร็จของการออกเมนใูหม่ของแบรนด์ซิซซ์เลอร์ โดยซิซซ์เลอร์มีการ

เตบิโตของยอดขายตอ่ร้านเดมิท่ีแข็งแกร่ง ในขณะท่ีผลกระทบจากการแย่งยอดขายกนัเองระหว่างสาขาของริเวอร์ไซด์ โดยเฉพาะในเมือง

ปักก่ิงและเซ่ียงไฮ้เร่ิมน้อยลงในไตรมาสนี ้ 

สําหรับธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย ยังคงมีผลการดําเนินงานท่ีมั่นคงอย่างต่อเน่ืองในไตรมาส 4 ปี 2558 โดยมี

ยอดขายต่อร้านเดมิท่ีคงท่ี และยอดขายโดยรวมทุกสาขาท่ีเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 3.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน การเติบโต

ดงักล่าว เป็นผลมาจากการดําเนินงานท่ีมั่นคงของร้านอาหารท่ีมีอยู่ ประกอบกับการขยายสาขาใหม่อย่างระมัดระวังในไตรมาสนี ้

ทา่มกลางความท้าทายของตลาดภายในประเทศ นอกจากนี ้การเพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นใน Minor DKL จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 ยงั

ช่วยเสริมสร้างผลการดําเนินงานของธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย เน่ืองจากบริษัทรับรู้ผลการดําเนินงานของ Minor DKL ในงบการเงิน

รวมของบริษัทตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน ทัง้นี ้ด้วยการใช้ประโยชน์จากฐานการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของบริษัท ประกอบกับการขยาย

ธุรกิจไปยังการผลิตเมล็ดกาแฟแบบพิเศษผ่าน เวเนเซียโน คอฟฟ่ี โรสเตอร์ บริษัทเช่ือมัน่ว่าธุรกิจในประเทศออสเตรเลียจะมีผลการ

ดําเนินงานท่ีมัง่คงและมีความสามารถในการทํากําไรท่ีแข็งแกร่งตอ่ไปในอนาคต 

ในประเทศสิงคโปร์ ตลาดร้านอาหารประเภทนั่งทานยังคงได้รับความกดดนัจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ 

และการแข่งขนัท่ีรุนแรงของร้านอาหารคอนเซ็ปต์ใหม่ๆ โดยในปี 2558 ดชันีชีว้ดัอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในหมวดร้านอาหาร

ลดลงเกือบทกุเดือน เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ด้วยเหตนีุ ้ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จงึได้ตดัสินใจใช้โอกาสนีใ้นการหยดุการขยายสาขา

ชัว่คราว และดําเนินโครงการปรับปรุงร้านอาหารในรูปแบบใหม่ ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์มียอดขายต่อร้านเดิมและ

ยอดขายโดยรวมลดลงในไตรมาสนี ้ทัง้นี ้บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะพลิกฟืน้ธุรกิจในประเทศสิงค์โปร์ โดยได้ทําการปรับปรุงรูปแบบสาขาหลกัของ

ร้านไทยเอ็กซ์เพรสเสร็จสิน้แล้ว 3 สาขา และมีแผนท่ีจะปรับปรุงร้านไทยเอ็กซ์เพรสเพ่ิมอีก 3–4 สาขา ภายในคร่ึงปีแรกของปี 2559 ทัง้นี ้

ร้านไทยเอ็กซ์เพรสใหม่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีจํานวนลกูค้าเพิ่มขึน้ภายในหนึง่เดือนหลงัจากท่ีเปิดร้านอีกครัง้  

แม้วา่ความท้าทายทางเศรษฐกิจของบางตลาดท่ีบริษัทดําเนินกิจการอยู่ ยงัคงกดดนัผลการดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหารใน

บางประเทศในปี 2558 แต่กลยุทธ์การกระจายธุรกิจและความเป็นผู้ นําตลาดของบริษัทได้ช่วยลดผลกระทบดังกล่าวต่อผลการ

ดําเนินงานของบริษัท ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทมียอดขายต่อร้านเดิมอยู่ในระดบัคงท่ี เม่ือเทียบกบัปี 2557 และด้วยการขยายสาขาใน

อตัราร้อยละ 8 ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมทกุสาขายงัคงเพ่ิมขึน้อย่างแข็งแกร่ง ในอตัราร้อยละ 11.2 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน 
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ผลการดาํเนินงานธุรกิจร้านอาหาร 

% ไตรมาส 4   ปี 2558 ไตรมาส 4   ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราเตบิโตของยอดขายตอ่ร้านเฉล่ีย          

Average Same-Store-Sales Growth 

0.3 0.4 (0.2) 0.4 

อตัราเตบิโตของยอดขายรวมเฉล่ีย           

Average Total-System-Sales  

7.8 16.5 11.2 13.1 

หมายเหตุ: การเติบโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายท่ีเป็นสกุลเงินท้องถ่ิน เพ่ือขจัดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียน 

 

ผลการดาํเนินงาน 

ในไตรมาส 4 ปี 2558 รายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหาร (ไม่นับรวมผลกําไรจากรายการพิเศษ) เพิ่มขึน้ใน

อตัราร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทัง้จากรายได้จากการดําเนินงานและรายรับจากการให้สิทธิแฟรนไชส์ รายได้จาก

การดําเนินงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 22 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการขยายสาขาท่ีบริษัทลงทนุเองในอตัราร้อยละ 13 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับการรับรู้ผลการดําเนินงานสองเดือนของ Minor DKL ในงบการเงินรวมของบริษัท 

เช่นเดียวกัน ในไตรมาส 4 ปี 2558 รายรับจากการให้สิทธิแฟรนไชส์เพ่ิมขึน้เกือบเท่าตวั เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการ

เติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์อย่างต่อเน่ืองและการรับรู้รายรับจากการให้สิทธิแฟรนไชส์ของ Minor DKL บริษัทมี EBITDA จากการ

ดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหารในไตรมาส 4 ปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 13 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เตบิโตตํ่ากว่าอตัราการเติบโตของ

รายได้รวมจากการดําเนินงาน โดยมีสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการทํากําไรท่ีลดลงในประเทศสิงคโปร์ จากการลดลงของ

ยอดขายตอ่ร้านเดมิ ด้วยเหตนีุ ้อตัราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานจึงลดลงจากร้อยละ 18 ในไตรมาส 4 ปี 2557 เป็นร้อยละ 

16 ในไตรมาส 4 ปี 2558 

รายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหารปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากการขยายสาขาท่ีลงทนุ

เองอย่างต่อเน่ือง การเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์และการรับรู้ผลการดําเนินงานสองเดือนของ Minor DKL ในงบการเงินรวมของบริษัท 

บริษัทมี EBITDA จากการดําเนินงานในปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 11 ซึง่เตบิโตในอตัราเดียวกนักบัการเติบโตของรายได้รวม ส่งผลให้อตัรา

การทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานคงท่ี อยู่ท่ีร้อยละ 17 ในปี 2558 เม่ือเทียบกบัปี 2557 

ในอนาคต บริษัทยงัคงดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกของทกุแบรนด์ในเครือ เพ่ือกระตุ้นจํานวนลูกค้าและยอดขาย พร้อม

ไปกบัการขยายสาขาร้านอาหารอย่างต่อเน่ือง ทัง้ภายในกลุ่มประเทศหลกั และระหวา่งกลุ่มประเทศเพ่ือการเตบิโตของธุรกิจ ด้วยขนาด

ธุรกิจท่ีใหญ่ขึน้และยอดขายตอ่ร้านเดมิท่ีเตบิโตขึน้ จะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทํากําไรท่ีสงูขึน้ตอ่ไปในอนาคต 

 

ผลการดาํเนินงาน* 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4  ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

รายได้จากการดําเนินงาน** 4,934 4,037 22% 

รายรับจากการให้แฟรนไชส์ 310 157 98% 

รวมรายได้ 5,244 4,194 25% 

EBITDA 863 762 13% 

EBITDA Margin 16% 18%  
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ผลการดาํเนินงาน* 

 

 ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

รายได้จากการดําเนินงาน** 17,887 16,165 11% 

รายรับจากการให้แฟรนไชส์ 787 589 34% 

รวมรายได้ 18,674 16,754 11% 

EBITDA 3,127 2,817 11% 

EBITDA Margin 17% 17%  

* ตวัเลขในตารางข้างต้นไม่นับรวมผลกําไรจากรายการพิเศษ: ผลกําไรจากการปรับปรุงมลูค่ายุติธรรมจากการเปล่ียนสถานะของเงิน

ลงทนุใน Minor DKL จํานวน 1,665 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2558 

** รวมส่วนแบง่กําไรและรายได้อ่ืน 

  

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ธุรกิจโรงแรม 

ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีโรงแรมท่ีลงทุนเองจํานวน 59 แห่งและมีโรงแรมและเซอร์วิสสวีทท่ีรับจ้างบริหารอีก 79 แห่งใน 22 

ประเทศ มีจํานวนห้องพกัทัง้สิน้ 17,714 ห้อง ซึง่เป็นห้องท่ีบริษัทลงทนุเอง 7,572 ห้องและรับจ้างบริหาร 10,142 ห้อง ทัง้ในรูปแบบการ

รับจ้างบริหารโรงแรม และการรับจ้างบริหารห้องชุด (Management Letting Rights) โดยโอ๊คส์ โดยเป็นห้องพักในประเทศไทย 3,728 

ห้อง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 21 และเป็นห้องพกัในตา่งประเทศ 13,986 ห้อง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 79 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

มัลดีฟส์ จีน อินโดนีเซีย ศรีลังกา เวียดนาม มาเลเซีย  กัมพูชา แทนซาเนีย เคนยา โมซมับิก บอตสวานา นามิเบีย แซมเบีย เลโซโท 

กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เซเชลส์ บราซลิและโปรตเุกส  

 

ห้องพักจาํแนกตามท่ีบริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร 

จาํนวนห้องพัก ไตรมาส 4 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

บริษัทลงทนุเอง* 7,572 431 2,478 
-  ประเทศไทย 2,229 0 0 
-  ตา่งประเทศ 5,343 431 2,478 
รับจ้างบริหาร 10,142 207 515 
-  ประเทศไทย 1,499 0 0 
-  ตา่งประเทศ 8,643 207 515 
รวมห้องพัก 17,714 638 2,993 

* จํานวนห้องพกัท่ีบริษัทลงทนุเองรวมโรงแรมท่ีบริษัทร่วมลงทนุ 

 

ห้องพักจาํแนกตามการลงทุน 

จาํนวนห้องพัก ไตรมาส 4 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

ลงทนุเอง 5,387 279 2,265 
ร่วมทนุ 2,185 152 262 
รับจ้างบริหาร 3,910 183 457 
MLR* 6,232 24 9 
รวมห้องพัก 17,714 638 2,993 

* การบริหารห้องชดุภายใต้สทิธิ Management Letting Rights ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
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ผลประกอบการตามกลุ่มโรงแรม 

ในไตรมาส  4 ปี 2558 รายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืน (“Revenue per Available Room” – “RevPar”) ของโรงแรมทัง้หมด 

(“System-wide”) ลดลงเล็กน้อยในอตัราร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากกลุ่มโรงแรมในตา่งประเทศ ใน

ไตรมาส 4 ปี 2558 รายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนของกลุ่มโรงแรมในประเทศไทยเติบโตขึน้ในอตัราร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก

ผลการดําเนินงานท่ีโดดเด่นของโรงแรมทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั สําหรับโรงแรมในต่างประเทศ มีรายได้เฉล่ียต่อห้องตอ่คืนลดลง

ในอตัราร้อยละ 6 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากโรงแรมใหม่ภายใต้แบรนด์อวานี ซึง่บริษัทเข้าซือ้

จาก Sun International ซึง่มีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนท่ีตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มโรงแรมของบริษัท ประกอบกบัรายได้เฉล่ียตอ่ห้องต่อคืน

ของโอ๊คส์ท่ีลดลง จากผลกระทบจากสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียท่ีอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินบาท หากไม่นบัรวมโรงแรมใหม่และ

โอ๊คส์ บริษัทมีรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของโรงแรมเดิม (Organic) ในต่างประเทศเติบโตขึน้ในอตัราร้อยละ 3 โดยส่วนใหญ่มาจากผล

การดําเนินงานท่ีโดดเด่นของโรงแรมในประเทศจีน กมัพูชา อินโดนีเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่นเดียวกนั บริษัทมีรายได้เฉล่ียต่อ

ห้องต่อคืนของโรงแรมเดิมทัง้หมด (Organic) ไม่นบัรวมโอ๊คส์และโรงแรมใหม่ เพิ่มขึน้ร้อยละ 6 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เม่ือเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน 

ในไตรมาส 4 ปี 2558 กลุ่มโรงแรมทัง้หมด (“System-wide”) ท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง ซึง่มีสดัส่วนรายได้คดิเป็นร้อยละ 45 ของ

รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มีรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้เฉล่ียต่อห้องตอ่คืนของโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั เติบโตขึน้ในอตัราร้อย

ละ 3 และ 9 ตามลําดบั ในไตรมาส 4 ปี 2558 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการปรับตวัท่ีดีขึน้ของโรงแรมในทกุภูมิภาคของ

ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม รายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนของโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองในต่างประเทศลดลงในอตัรามากกวา่ร้อยละ 30 

โดยมีสาเหตมุาจากโรงแรมใหม ่หากไม่รวมโรงแรมใหม่ กลุ่มโรงแรมเดมิ (Organic) ท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองในตา่งประเทศ มีรายได้เฉล่ีย

ต่อห้องต่อคืนคงท่ี เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้จะมีความท้าทายในตลาดหลักบางแห่งของบริษัท โดยเฉพาะเหตุการณ์

ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศมัลดีฟส์ ทัง้นี ้กลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) ท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง มีรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืน

เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

โอ๊คส์ ซึ่งมีสดัส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ในไตรมาส 4 ปี 2558 

ยงัคงมีผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งและมัน่คงในสกลุเงินเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอตัราการเข้าพกัเฉล่ียท่ีสงูในอตัราร้อยละ 78 ในขณะ

ท่ีค่าห้องเฉล่ียต่อคืน (Average Daily Rates – ADR) เพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ท่ี 179 เหรียญ

ออสเตรเลีย  เป็นผลให้มีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนสงูขึน้ในอตัราร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน แตด้่วยผลกระทบจากการ

แปลงค่าอัตราแลกเปล่ียน รายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบาทของโอ๊คส์ลดลงร้อยละ 3 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน 

รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรม มีสดัส่วนร้อยละ 4 ของรายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ในไตรมาส 4 

ปี 2558 โดยกลุ่มโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารทัง้หมด (“System-wide”) มีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 9 ในไตรมาส 

4 ปี 2558 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตมุาจากผลการดําเนินงานท่ีโดดเด่นของโรงแรมในประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์ จีน และอินโดนีเซียเป็นหลกั  

ในปี 2558 รายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของโรงแรมทัง้หมด (“System-wide”) ลดลงร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับปีก่อน หากไม่นับ

รวมกลุ่มโรงแรมโอ๊คส์ท่ีได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน และโรงแรมใหม่ท่ีมีคา่เฉล่ียรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนท่ีตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของ

กลุ่มโรมแรมเดมิของบริษัท รายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนของโรงแรมเดมิ (Organic) เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 10 จากผลการดําเนินงานงานท่ี

โด่ดเด่นของโรงแรมในประเทศไทย โดยเฉพาะโรงแรมในกรุงเทพฯ ประกอบกับการเติบโตของโรงแรมในต่างประเทศ โดยเฉพาะใน

ประเทศจีน กมัพชูา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
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ผลการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมจาํแนกตามการลงทุน 

(System-wide)                                             อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 

 ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 

ลงทนุเอง 67 67 67 59 

ร่วมทนุ 46 62 49 57 

รับจ้างบริหาร 63 63 63 55 

MLR* 78 77 76 76 

เฉล่ีย 69 70 68 66 

ค่าเฉล่ียของ MINT Thailand 72 68 72 58 

ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย** 

62 64 62 56 

(System-wide)                    ค่าห้องเฉล่ีย (บาท/คืน) 

 ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 

ลงทนุเอง 7,055 7,227 6,583 7,028 

ร่วมทนุ 10,636 14,101 9,902 16,299 

รับจ้างบริหาร 7,809 7,141 7,038 6,748 

MLR* 4,610 4,848 4,271 4,795 

เฉล่ีย 6,306 6,266 5,830 6,110 

ค่าเฉล่ียของ MINT Thailand 5,179 5,044 4,832 4,973 

ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย** 

2,192 2,119 2,065 1,981 

(System-wide)                    รายได้เฉล่ียต่อห้อง(บาท/คืน) 

 ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 

ลงทนุเอง 4,753 4,859 4,393 4,168 

ร่วมทนุ 4,894 8,707 4,864 9,218 

รับจ้างบริหาร 4,938 4,517 4,400 3,737 

MLR* 3,603 3,715 3,258 3,643 

เฉล่ีย 4,335 4,409 3,964 4,024 

ค่าเฉล่ียของ MINT Thailand 3,729 3,425 3,487 2,865 

ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย** 

1,354 1,361 1,274 1,101 

* การบริหารห้องชดุภายใต้สทิธิ Management Letting Rights ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

** ข้อมลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรม 

ด้วยกลยุทธ์ในการกระจายธุรกิจของบริษัท การเข้าซือ้กิจการเชิงรุก และการฟืน้ตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย ส่งผลให้รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมเติบโตในอตัราร้อยละ 35 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน แม้วา่จะประสบภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวัและค่าเงินผนัผวน กลุ่มโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ือง โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากการผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของโรงแรมในประเทศไทย โดยเฉพาะโรงแรมในต่างจังหวดั ประกอบกบัรายได้ท่ี

เพิ่มขึน้จากการเข้าซือ้โรงแรมใหม่ๆ  
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แม้ว่าในไตรมาส 4 ปี 2558 รายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของโรงแรมรับจ้างบริหารจดัการจะเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 9 เม่ือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน รายได้จากการรับจ้างบริหารจดัการลดลงร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลักมา

จากรายได้ท่ีเป็นจํานวนคงท่ีมีสดัส่วนท่ีสงูในไตรมาส 4 ปี 2557  

เช่นเดียวกัน ในปี 2558 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ เติบโตขึน้ในอัตราร้อยละ 26 จากปีก่อน 

เน่ืองมาจากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง และรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากการเข้าซือ้โรงแรมท่ีผ่านมา ทัง้นี ้โรงแรม

ท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองในประเทศไทยมีการฟืน้ตวัท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ สําหรับสามไตรมาสแรกของปี และในต่างจงัหวดั

ตลอดทัง้ปี ส่วนรายได้จากการรับจ้างบริหาร ลดลงร้อยละ 22 เม่ือเทียบกบัปีก่อน กลบัมาสู่ระดบัปกติ เน่ืองจากในไตรมาส 1 ปี 2557 

โรงแรมภายใต้สัญญารับจ้างบริหารในประเทศมัลดีฟส์มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเด่นอย่างมาก จากการเข้าพักของแขกระดบั VIP 

ในขณะท่ีปี 2558 ถือเป็นปีท่ีท้าทายสําหรับการท่องเท่ียวในประเทศมัลดีฟส์ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมือง และจํานวน

นกัทอ่งเท่ียวชาวรัสเซียท่ีลดลงตลอดทัง้ปี 

 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

หนึ่งในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม คือ ธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง บริษัทดําเนินธุรกิจศูนย์การค้า ซึ่งรวมถึง

ศนูย์การค้า 3 แห่ง ได้แก่ (1) ศนูย์การค้ารอยลั การ์เด้น พลาซ่า พทัยา (2) ศนูย์การค้า Turtle Village ภูเก็ต และ (3) ศนูย์การค้าริเวอร์

ไซด์ พลาซ่า กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ รอยลั การ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพฯ) โดยศนูย์การค้าในกรุงเทพฯ ได้ปิดเพือปรับปรุง และก่อสร้างโรงแรม

และศนูย์ประชมุแฟลคชิพของแบรนด์อวานี ในกรุงเทพฯ ตัง้แตเ่ดือนเมษายน ปี 2556 และได้เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการอีกครัง้ใน

เดือนธนัวาคม ปี 2558 ท่ีผ่านมา นอกจากนี ้บริษัทยงัดําเนินธุรกิจบนัเทงิในเมืองพทัยา ซึง่แบง่ได้เป็น 8 กลุ่ม คือ (1) พิพิธภณัฑ์ Ripley’s 

Believe It or Not! (2) โรงภาพยนตร์ 4 มิติ (3) โกดงัผีสิง (4) มหศัจรรย์เขาวงกต (5) พิพิธภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้ หลุยส์ ทสุโซด์ส แว็กซ์เวิร์ค (6) 

Scream in the Dark (7) Ripley’s Sky Rider และ (8) Ripley’s The Vault ในไตรมาส 4 ปี 2558 รายได้จากการดําเนินธุรกิจศนูย์การค้า

และบันเทิง ลดลงในอัตราร้อยละ 10 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ท่ี 122 ล้านบาท โดยมีสาเหตุบางส่วนมาจากจํานวน

นกัทอ่งเท่ียวชาวรัสเซียท่ีเข้ามาในประเทศไทยลดลง ส่งผลกระทบโดยเฉพาะตอ่ผลการดําเนินงานของรอยลั การ์เด้น พทัยา เช่นเดียวกนั 

รายได้จากการดําเนินธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทงิลดลงร้อยละ 7 ในปี 2558 เม่ือเทียบกบัปีก่อน อยู่ท่ี 532 ล้านบาท  

อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม ซึง่คดิเป็นสดัส่วนท่ีสําคญัของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ของบริษัท คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึง่รวมถึงการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายและโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา สําหรับ

ธุรกิจการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย บริษัทจะพฒันาโครงการควบคู่ไปกบัการดําเนินกิจการโรงแรมในพืน้ท่ีเดียวกัน บริษัทได้

พฒันาโครงการแหง่แรกบนเกาะสมยุ ช่ือโครงการ ดเิอสเตท สมยุ ตัง้อยู่ตดิกบัโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ สมยุ โดยโครงการดงักล่าวมีบ้านพกัตาก

อากาศจํานวน 14 หลงั นอกจากนี ้บริษัทมีโครงการท่ีสอง คือโครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดบับน

จํานวน 53 ยนิูตในอาคารเดียวกบัโรงแรมเซน็ต์ รีจิส กรุงเทพฯ จนถงึปัจจบุนั บริษัทได้ขายบ้านพกัตากอากาศในโครงการ ดเิอสเตท สมยุ 

ไปแล้วทัง้สิน้จํานวน 11 หลงั และได้ปิดการขายคอนโดมิเนียมของโครงการ เซน็ต์ รีจิส เรสซ-ิเดนซ์ ทัง้หมดแล้ว โครงการล่าสดุ คือ เดอะ 

เรสซิเดนซ์ โดย   อนนัตรา ลายนั จงัหวดัภูเก็ต ซึง่มีบ้านพกัตากอากาศจํานวน 15 หลงั ตัง้อยู่ติดกบัโรงแรมอนนัตรา ลายนั ภูเก็ต โดย

ตัง้แต่เปิดตวัในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 บริษัทได้ขายบ้านพกัตากอากาศไปแล้วจํานวน 3 หลงั ในไตรมาส 4 ปี 2558 นอกจากนี ้บริษัท

อยู่ระหวา่งการก่อสร้างโครงการอนนัตรา เชียงใหม่ เซอร์วสิ สวีท ซึง่เป็นโครงการท่ีบริษัทลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 ร่วมกบับริษัท ย ูซตีิ ้

จํากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จํากดั (มหาชน)) และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์และขายได้ทัง้หมดในปี 2559 นอกจากนี ้

บริษัทยงัมีการพิจารณาโครงการท่ีอยู่อาศยัใหม่ๆ ตอ่ไป เพ่ือให้มีโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายอย่างตอ่เน่ือง   

อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์คือโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา ภายใต้แบรนด์ของบริษัท ช่ือ อนนัตรา เวเคชั่น 

คลบั โดย ณ สิน้ปี 2558 อนนัตรา เวเคชัน่ คลบัมีห้องพกัของโครงการเพ่ือรองรับการขายสิทธิในการเข้าพกัอาศยัทัง้หมดจํานวน 137 ยู

นิต ท่ีสมยุ ภเูก็ต และกรุงเทพฯ ในประเทศไทย เมืองควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซีแลนด์ บาหลีในประเทศอินโดนีเซีย และเมืองซานย่าใน

ประเทศจีน ทัง้นี ้อนนัตรา เวเคชัน่ คลบัมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึน้ร้อยละ 28 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยู่ท่ี 6,928 คน ณ สิน้ปี 
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2558 ส่งผลให้มีการเติบโตของยอดขายอย่างมัน่คงในอตัราร้อยละ 7 ในปี 2558 เม่ือเทียบกบัปีก่อน อตัราการเพิ่มขึน้ของยอดขายตํ่า

กว่าการเพิ่มขึน้ของจํานวนสมาชิก เน่ืองจากอนันตรา เวเคชั่น คลับได้ออกแพคเกจใหม่ซึ่งมีการปรับโครงสร้างราคาในปี 2558 โดย

โครงสร้างราคาใหม่จะส่งผลให้อนนัตรา เวเคชัน่ คลบัสามารถขยายฐานสมาชิกและยอดขายได้อย่างรวดเร็ว พร้อมไปกบัการรับเงินสดท่ี

เร็วขึน้และลดหนีเ้สียลง 

รายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้อย่างโดดเด่นในอตัราร้อยละ 49 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน และร้อยละ 30 ในปี 2558 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรับรู้รายได้จากการขายบ้านพกัตากอากาศของโครงการ 

เดอะ เรสซเิดนซ์ บาย อนนัตรา ลายนั จงัหวดัภเูก็ต จํานวน 3 หลงั และจากผลการดําเนินท่ีแข็งแกร่งอย่างตอ่เน่ืองของโครงการอนันตรา 

เวเคชัน่ คลบั ในปี 2558 

 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ 

ในไตรมาส 4 ปี 2558 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 32 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 19 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่ตํ่ากว่า

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้ ส่งผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงาน ลดลงจากร้อยละ 35 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 31 ในปี 

2558 การลดลงดงักล่าวมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายได้จากการบริหารโรงแรม ซึง่มีอตัราการทําไรท่ีสงู การรวมผลประกอบการ

ของโรงแรมใหม่ท่ีเพิ่งซือ้เข้ามา ซึ่งโดยทัว่ไปยังคงมีอัตราการทํากําไรท่ีต่ํากว่ากลุ่มโรงแรมเดิมของบริษัท การปรับโครงสร้างราคาขอ

งอนันตรา เวเคชั่น คลับ ซึ่งมีส่วนทําให้อัตราการทําไรลดลงในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงนี ้และการชะลอตวัของการทํากําไรของธุรกิจ

ศนูย์การค้าและบนัเทงิ  

ในปี 2558 รายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 23 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากผลการ

ดําเนินงานท่ีดีขึน้ของธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ในอัตราท่ีน้อยกว่า โดย

เพิ่มขึน้ร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ส่งผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงาน ลดลงเป็นร้อยละ 26 ในปี 2558 จากร้อย

ละ 29 ในปี 2557 โดยมีสาเหตเุช่นเดียวกบัในไตรมาส 4 ปี 2558 

ด้วยการฟืน้ตวัอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยในปี 2558 ซึง่ต่อเน่ืองมาจนถึงเดือนมกราคม 2559 

ประกอบกบัการกระจายธุรกิจของบริษัทไปยงัตลาดต่างๆ ซึง่ล้วนมีศกัยภาพในการเติบโตในระยะยาว บริษัทมัน่ใจในแนวโน้มของธุรกิจ

โรงแรมในปี 2559 ด้วยผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของกลุ่มโรงแรมทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัทจะยงัคงขยายธุรกิจโรงแรมและ

อ่ืนๆ อย่างตอ่เน่ือง ผ่านโรงแรมท่ีเป็นเจ้าของเอง โรงแรมท่ีรับจ้างบริหาร แผนขยายธุรกิจและการเข้าซือ้โรงแรม 

โครงสร้างรายได้* 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ธุรกิจโรงแรม** 5,177 3,845 35% 

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 271 386 -30% 

ธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทงิ 122 136 -10% 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 1,538 1,030 49% 

รวมรายได้ 7,109 5,397 32% 

EBITDA 2,218 1,865 19% 

EBITDA Margin 31% 35%  
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โครงสร้างรายได้* 

 ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ธุรกิจโรงแรม** 17,616 13,932 26% 

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 984 1,265 -22% 

ธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทงิ 532 571 -7% 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 4,502 3,476 30% 

รวมรายได้ 23,634 19,243 23% 

EBITDA 6,146 5,561 11% 

EBITDA Margin 26% 29%  

* ตวัเลขในตารางข้างต้นไมน่บัรวมผลกําไรจากรายการพิเศษ:  

(1) ผลกําไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต่ํากวา่มลูคา่ยุติธรรมสุทธิของกลุ่มโรงแรม Sun International จํานวน 650 ล้านบาท ในไตรมาส 

1 ปี 2558  

(2) ผลกําไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต่ํากว่ามลูค่ายุติธรรมสทุธิของโรงแรมโอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน จํานวน 70 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 

2558 

(3) การกลบัค่าผลกําไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต่ํากว่ามลูค่ายตุิธรรมสุทธิของโรงแรมโอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน จํานวน 49 ล้านบาท ใน

ไตรมาส 4 ปี 2558 เน่ืองจากการประเมินต้นทนุท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเตมิ 

(4) ผลกําไรจากการเปล่ียนสถานะของเงินลงทนุใน Serendib Hotels PLC จํานวน 69 ล้านบาท (หลงัหกัภาษี) ในไตรมาส 2 ปี 2557 

** รวมส่วนแบง่กําไรและรายได้อ่ืน 

 

ธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า 

ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีร้านค้าและจุดจําหน่ายจํานวน 307 แห่ง เพิ่มขึน้ 10 แห่งจาก 297 แห่ง ณ สิน้ปี 2557 โดยจากจํานวน

ร้านค้าและจุดจําหน่ายทัง้หมด 307 แห่ง ร้อยละ 88 เป็นของกลุ่มแฟชัน่ ภายใต้แบรนด์เอสปรี บอสสิน่ี แก็ป บานาน่า รีพบับลิค ชาร์ล 

แอนด์ คีธ และเพโดร ร้อยละ 5 เป็นของแบรนด์เรดเอิร์ธ และอีกร้อยละ 7 เป็นของแบรนด์สวลิลิ่ง เจ. เอ.เฮ็งเคลิส์  

จาํนวนสาขาและจุดจาํหน่ายของธุรกิจจัดจาํหน่าย 

จาํนวนสาขา/จุดจาํหน่าย ไตรมาส 4 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

กลุ่มสินค้าแฟชัน่ 269 22 12 

กลุ่มเคร่ืองสําอาง 16 -2 -6 
อ่ืน ๆ 22 3 4 
รวม 307 23 10 

 

ในไตรมาส 4 ปี 2558 รายได้จากธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตลดลงในอตัราร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

จากการลดลงของทัง้ธุรกิจจดัจําหน่ายและธุรกิจรับจ้างผลิต เน่ืองจากการชะลอตวัของการบริโภคภายในประเทศ EBITDA ของธุรกิจจดั

จําหน่ายและรับจ้างผลิตในไตรมาส 4 ปี 2558 ลดลงร้อยละ 32 และอตัราการทํากําไร EBITDA ลดลงจากร้อยละ 15 ในไตรมาส 4 ปี 

2557 เป็นร้อยละ 11 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เน่ืองจากความสามารถในการทํากําไรท่ีลดลง  

ในปี 2558 รายได้จากธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตลดลงร้อยละ 5 ในขณะท่ี EBITDA ลดลงมากกว่า ในอตัราร้อยละ 22 

จากปีก่อน ทัง้นี ้ทัง้รายได้และความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตได้รับผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจ

ในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการชะลอตัวของการใช้จ่ายสินค้าฟุ่ มเฟือยและการเพิ่มขึน้ของหนีภ้าคครัวเรือนในต่างจังหวัด นอกจากนี ้

เหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ ยังส่งผลกระทบต่อยอดขายของร้านค้าท่ีมีลูกค้ามากของธุรกิจสินค้าแฟชั่นท่ีตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

ดงันัน้ อตัราการทํากําไร EBITDA ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 10 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 9 ในปี 2558 
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รายได้ของธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ธุรกิจจดัจําหน่าย 662 730 -9% 
ธุรกิจรับจ้างผลิต 249 269 -7% 
รวมรายได้* 911 999 -9% 
EBITDA 100 146 -32% 
EBITDA Margin 11% 15%  

 ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ธุรกิจจดัจําหน่าย 2,462 2,592 -5% 
ธุรกิจรับจ้างผลิต 1,044 1,107 -6% 
รวมรายได้* 3,507 3,699 -5% 
EBITDA 300 384 -22% 
EBITDA Margin 9% 10%   

* รวมส่วนแบง่กําไรและรายได้อ่ืน 

 

งบดุลและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 95,737 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21,458 ล้านบาทจาก 74,279 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจาก  

1. การเพิ่มขึน้ของท่ีดนิและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 6,340 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทนุซือ้กิจการ

ธุรกิจโรงแรมทโิวลีในประเทศโปรตเุกส และการเพ่ิมขึน้ของวลิล่าสร้างเสร็จพร้อมขายของโครงการ เดอะ เรสซเิดนซ์ บาย อนนั

ตรา ลายนั จงัหวดัภเูก็ต 

2. การเพิม่ขึน้ของลกูหนีก้ารค้าระยะยาว จํานวน 1,324 ล้านบาท จากยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั  

3. การเพิ่มขึน้ของเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จํานวน 1,723 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพ่ือขยายธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ 

ในประเทศโมซมับกิ และจงัหวดัเชียงใหม ่ 

4. การเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จํานวน 1,324 ล้านบาท ซึง่เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรของบริษัทร่วม

และกิจการร่วมค้าท่ีมีอยู่เดมิ ประกอบกบัการลงทนุในโรงแรมของ Sun International ในประเทศแซมเบียและเลโซโท 

5. การเพิ่มขึน้ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จํานวน 8,877 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของโรงแรมของ Sun 

International ในประเทศบอตสวานาและ    นามิเบีย โรงแรมทิโวลีในประเทศบราซิล โรงแรมโอ๊คส์ อีแลน ดาร์วินและ Minor 

DKL ในประเทศออสเตรเลีย และการขยายธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหารตามปกต ิ

บริษัทมีหนีส้ินรวม 59,822 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 เพ่ิมขึน้ จํานวน 15,567 ล้านบาท จาก 44,255 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 

โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้สทุธิของหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้จํานวน 11,392 ล้าน จากการออกหุ้นกู้  อาย ุ5 ปี จํานวน 4,000 

ล้านบาท และหุ้นกู้อาย ุ10 ปี จํานวน 4,000 ล้านบาท ประกอบกบัการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาว เพ่ือใช้ในการขยายธุรกิจโรงแรมและ

อ่ืนๆ ในทวีปแอฟริกา นอกจากนี ้เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นๆ เพิ่มขึน้จํานวน 2,164 ล้านบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากการพฒันาโครงการ

เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนนัตรา ลายนั จงัหวดัภูเก็ต การรวมงบการเงินของ Minor DKL ในประเทศออสเตรเลีย ในงบการเงินรวมของ

บริษัท และการเพ่ิมขึน้ตามการเตบิโตของธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจํานวน 35,915 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 เพิ่มขึน้ 5,891 ล้านบาท จาก 30,024 ล้านบาท ณ สิน้ปี 

2557 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกําไรสุทธิในปี 2558 จํานวน 7,040 ล้านบาท สุทธิด้วยเงินปันผลจ่ายจํานวน 1,411 ล้านบาท และผล
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ขาดทนุจากการแปลงค่างบการเงินตามอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจํานวน 718 ล้านบาท เน่ืองจากเงินบาทท่ีแข็งเม่ือเทียบกบั

สกลุเงินตา่งประเทศ โดยเฉพาะสกลุเงินเหรียญออสเตรเลีย 

สําหรับปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 2,383 ล้านบาท ลดลง 2,402 ล้าน

บาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของท่ีดินและโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 2,618 ล้าน

บาท จากการการเพิ่มขึน้ของวลิล่าสร้างเสร็จพร้อมขายของโครงการ เดอะ เรสซเิดนซ์ บาย อนนัตรา ลายนั จงัหวดัภเูก็ต 

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจํานวน 13,156 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินสดจ่ายสุทธิ

สําหรับการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าของธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารจํานวน 4,926 ล้านบาท (2) การลงทุน

ตามปกติของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และอ่ืนๆ จํานวน 7,361 ล้านบาท และ (3) เงินสดจ่ายเพ่ือเป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ี

เก่ียวข้องจํานวน 1,434 ล้านบาท สําหรับการขยายธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ในประเทศโมซมับกิ และจงัหวดัเชียงใหม ่

บริษัทมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 9,294 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการเงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้  

อายุ 5 ปี และ 10 ปี รวมจํานวน 8,000 ล้านบาท และการกู้ ยืมเงินระยะสัน้และระยะยาว จํานวน 14,686 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่าย

ชําระคืนเงินกู้ จากสถาบันการเงินจํานวน 9,522 ล้านบาท การจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ จํานวน 3,000 ล้านบาท และเงินปันผลจ่ายจํานวน 

1,011 ล้านบาท  

ทัง้นี ้กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน การลงทนุ และการจดัหาเงิน พร้อมทัง้เงินสดคงเหลือต้นงวดของบริษัท และผลกําไร

จากการแปลงค่างบการเงินตามอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจํานวน 93 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สทุธิของบริษัทเพิ่มขึน้ 1,386 ล้านบาท ในปี 2558 

 

การวเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ  

บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นลดลงเป็นร้อยละ 58.0 ในปี 2558 จากร้อยละ 58.6 ในปี 2557 อนัมีสาเหตหุลกัมาจากธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่เป็นไปตามลกัษณะของธุรกิจท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีตํ่ากว่า และความสามารถในการทํากําไรท่ีลดลงของธุรกิจอาหาร

ในประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ดี อตัรากําไรสทุธิเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 14.6 ในปี 2558 จากร้อยละ 11.1 ในปี 2557 หากไม่นบัรวมกําไรพิเศษ 

อตัรากําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 10.3 ในปี 2558 จากร้อยละ 10.9 ในปี 2557  ซึง่เป็นไปตามการลดลง

ของอตัรากําไรขัน้ต้น 

อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 21.4 ในปี 2558 จากร้อยละ 15.5 ในปี 2557 จากการเพิ่มขึน้ของกําไรสุทธิ 

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์เพ่ิมขึน้จากเหตผุลเดียวกนั เป็นร้อยละ 8.3 ใน 2558 จากร้อยละ 6.6 ในปี 2557 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียของบริษัทปรับตวัสงูขึน้จาก 59 วนัในปี 2557 เป็น 68 วนัในปี 2558 เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของยอดลูกหนีจ้ากการ

ขายแบบผ่อนชําระของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั อตัราส่วนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่ยอดลูกหนีก้ารค้าลดลงจากร้อยละ 5.1 ในปี 

2557 เป็นร้อยละ 3.7 ในปี 2558 เน่ืองจากการจดัเก็บเงินจากลูกหนีก้ารค้าท่ีมีประสิทธิภาพของทกุกลุ่มธุรกิจ สินค้าคงเหลือของบริษัท

ส่วนใหญ่ประกอบด้วย วตัถดุบิ สินค้าระหวา่งผลิต และสินค้าสําเร็จรูปของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิต ขณะท่ี

ธุรกิจโรงแรมมีสินค้าคงเหลือคอ่นข้างน้อยเน่ืองจากลกัษณะของธุรกิจ โดยอายเุฉล่ียของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จาก 51 วนัในปี 2557 เป็น 

53 วนั ในปี 2558 เน่ืองจากการชะลอตวัของธุรกิจจดัจําหน่าย อายเุฉล่ียของเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้เล็กน้อยจาก 48 วนั ในปี 2557 เป็น 49 

วนัในปี 2558 

อตัราส่วนสินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้เป็น 1.5 เทา่ ณ สิน้ปี 2558 จาก 1.0 เทา่ ณ สิน้ปี 2557 เน่ืองจากการ

เพิ่มขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวียน จากการเพิ่มขึน้ของท่ีดนิและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย จากการเข้าซือ้กลุ่มโรงแรมทโิวลีใน

ประเทศโปรตุเกส และการเพิ่มขึน้ของวิลล่าสร้างเสร็จพร้อมขายของโครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน จังหวดัภูเก็ต 

ประกอบกบัการลดลงของหุ้นกู้ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีเม่ือได้ชําระคืนหุ้นกู้ซึง่ครบกําหนดชําระในเดือนพฤษภาคม ปี 2558 

อตัราส่วนของหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้จาก 1.1 เท่า ณ สิน้ปี 2557 เป็น 1.3 เท่า ณ สิน้ปี 2558 จากการ
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ออกหุ้นกู้ จํานวน 8,000 ล้านบาท และจากการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ือขยายธุรกิจ สําหรับอตัราส่วนความสามารถในการชําระ

ดอกเบีย้เพ่ิมขึน้จาก 5.5 เท่าในปี 2557 เป็น 5.8 เท่าในปี 2558 เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานในปี 

2558 

 

 อัตราส่วนทางการเงนิ 

ความสามารถในการทาํกําไร  31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 58.0% 58.8% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 14.6% 11.1% 

อตัรากําไรสทุธิจากการดําเนินงาน (%) 10.3% 10.9% 

ความมีประสิทธิภาพ  31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 21.4% 15.5% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  8.3% 6.6% 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 68 59 

อายเุฉล่ียของสินค้าคงเหลือ (วนั)  53 51 

อายเุฉล่ียของเจ้าหนีก้ารค้า (วนั) 49 48 

ความสามารถในการดาํรงสภาพคล่อง 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

สินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียน (เทา่) 1.5 1.0 

ภาระหนีส้ินต่อทุน 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.3 1.1 

อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.2 1.0 

 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เทา่)  5.8 5.5 
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แนวโน้มในอนาคต 

ยดึม่ันในคําม่ันสัญญาของบริษัทผ่านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีวนัิย 

ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา บริษัทได้ให้ความสําคญัในการวางแผน  กลยทุธ์ห้าปีอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือวางแนวทางในการดําเนินงาน

ให้บรรลุเป้าหมายระยะยาว โดยบริษัทมีการบริหารจดัการตามแผน กลยุทธ์ห้าปีอย่างเคร่งครัด และผลกัดนัผลการดําเนินงานผ่านการ

ประเมินผลงานและสร้างความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ บริษัทมีวฒันธรรมองค์กรในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีวินัยและมุ่งสร้าง

ผลงาน ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลการดําเนินงานตามคํามัน่สญัญาท่ีให้ไว้กบัผู้ ถือหุ้น 

เม่ือปี 2553 บริษัทได้ตัง้เป้าหมายทางธุรกิจให้ผลกําไรมีการเติบโตในอตัราเฉล่ียต่อปี (CAGR) มากกวา่ร้อยละ 20 ระหว่างปี 

2553-2558 และมีรายได้จากต่างประเทศในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 ภายในปี 2558 ด้วยกลยุทธ์ท่ีชัดเจนในการสร้างแบรนด์ท่ี

แข็งแกร่งและการกระจายธุรกิจในต่างประเทศ ประกอบกบัการจดัการทรัพยากรให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแผนกล

ยุทธ์ ส่งผลให้บริษัทบรรลเุป้าหมายตามท่ีได้ตัง้ไว้ โดยในช่วงปี 2553-2558 บริษัทมีอตัราการเตบิโตเฉล่ียต่อปีของผลกําไรสุทธิจากการ

ดําเนินงาน (ไม่นบัรวมผลกําไรพิเศษ) ร้อยละ 31 และในปี 2558 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจต่างประเทศมีสดัส่วนเพิ่มขึน้เป็น

ร้อยละ 44   

เม่ือมองตอ่ไปในอนาคต บริษัทได้ตัง้เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ห้าปีประจําปี 2558 ในการสร้างผลกําไรสุทธิให้เตบิโตเฉล่ียต่อ

ปีในอตัราร้อยละ 15-20 ในช่วงปี 2558-2563 และเพ่ิมรายได้จากตา่งประเทศให้มีสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2563  

ทัง้นี ้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทได้วางกลยุทธ์หลกัดงัต่อไปนี ้(1) เพ่ิมความสามารถในการสร้างกําไรของกลุ่มธุรกิจภายใต้

แบรนด์ท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง พร้อมการเสริมสร้างจากแบรนด์ชัน้นําระดบัโลก (2) เพ่ิมมลูค่าทรัพย์สินและผลิตภาพให้เกิดประโยชน์

สงูสดุ และ (3) ขยายธุรกิจในตา่งประเทศผ่านการลงทนุและการเข้าซือ้กิจการเชิงกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

เตบิโตเครือข่ายธุรกิจเพ่ือสร้างผลกําไร 

การมีเครือข่ายแบรนด์ท่ีหลากหลายของบริษัทเป็นปัจจยัสําคญัในการเติบโตผลกําไรท่ียัง่ยืนให้กบัผู้ ถือหุ้น บริษัทมุ่งเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งของแบรนด์ในเครือ ขยายธุรกิจท่ีมีอยู่อย่างมีวินยั และอาศยัประโยชน์จากฐานการดําเนินงานและเครือข่ายการขายและ

การตลาดท่ีแข็งแกร่ง เพ่ือก้าวขึน้เป็นหนึง่ในบริษัทท่ีมีความสามารถในการทํากําไรสงูสดุ  

• สําหรับธุรกิจโรงแรม บริษัทจะยงัคงขยายฐานธุรกิจของแบรนด์ท่ีเป็นเจ้าของเอง โดยจะพฒันาภาพลกัษณ์ของแบรนด์และเพ่ิม

การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) เครือข่ายของแบรนด์ท่ีแข็งแกร่งและเติบโตอย่างรวดเร็วจะเป็นรากฐานท่ีดี

ให้กบับริษัทในการสร้างผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมท่ีโดดเดน่ให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทมีเป้าหมายท่ีจะขยายโรงแรมให้

มากกวา่ 210 แหง่ ในเกือบ 30 ประเทศ ภายในปี 2563 

• สําหรับธุรกิจร้านอาหาร บริษัทจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในเครือ เติบโตแบรนด์ท่ีเป็นเจ้าของเองผ่าน

รูปแบบแฟรนไชส์ และขยายสาขาอย่างมีวินัย เพ่ือยกระดบัการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี ้บริษัทจะขยายแบรนด์ต่างๆ 

ระหว่างศูนย์ธุรกิจเพ่ือขยายตลาด ท้ายสุด บริษัทจะมุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของศูนย์ธุรกิจในแต่ละภูมิภาค 

และในระบบการจดัซือ้และกระจายสินค้า เพ่ือสร้างผลประโยชน์สงูสดุจากขนาดของธุรกิจ 

• นอกจากแบรนด์ท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง บริษัทจะยังคงสร้างผลกําไรจากแบรนด์ชัน้นําระดับโลก บริษัทเป็นพันธมิตรกับ

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมชัน้นําระดบัโลก ได้แก่ โฟร์ ซีซัน่ส์ เซ็นต์ รีจิส แมริออท และเรดิสัน บลู โดยให้แบรนด์ดงักล่าว

บริหารโรงแรมบางแห่งท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง บริษัทจะยงัคงร่วมมือกบัพนัธมิตรเหล่านีเ้พ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบตัิงานท่ี

เป็นเลิศและสร้างผลการดําเนินงานระดับโลก สําหรับธุรกิจร้านอาหาร บริษัทจะยังคงขยายแบiนด์ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก 
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สว่นท่ี 3 หน้า 189 

 

อย่างสเวนเซน่ส์ แดร่ี ควีน ซซิซ์เลอร์และเบอร์เกอร์ คงิ ในบางตลาดเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการทํากําไรและการเติบโต

ของผลกําไร 

เพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินและผลิตภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ด้วยความสําเร็จของกลยุทธ์การกระจายธุรกิจ การเติบโตในอนาคตของบริษัทนัน้ นอกจากจะมาจากการขยายธุรกิจและการ

ลงทนุเชิงกลยทุธ์แล้ว ยงัจะมาจากการเพ่ิมศกัยภาพของธุรกิจท่ีมีอยู่และการลงทนุท่ีผ่านมา 

• บริษัทลงทุนในการปรับปรุงทรัพย์สินท่ีมีอยู่ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้าและภาพลักษ์ของ   แบรนด์ นอกจากนี ้

บริษัทสร้างมลูค่าเพิ่มของท่ีดินท่ีมีอยู่ โดยการพฒันาโครงการต่างๆ ท่ีมีผลตอบแทนสงู อาทเิช่น การปรับปรุงโรงแรมอนันตรา 

สยาม ในกรุงเทพฯ และการพฒันาโครงการ เดอะ เรสซเิดนซ์ บาย อนนัตรา ลายนั จงัหวดัภเูก็ต 

• บริษัทยงัคงขยายโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั โดยอาศยัฐานการดําเนินงานของโรงแรมทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต เพ่ือเพิ่ม

มลูค่าทรัพย์สินและผลิตภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทตัง้เป้าในการขยายห้องพกัโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลาให้มี

จํานวนมากกวา่ 450 ยนิูต ในสถานท่ีทอ่งเท่ียว 10 แหง่ ภายในปี 2563 

• บริษัทอาศยัประโยชน์จากแบรนด์ท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง ในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ผ่านการรับจ้างบริหารโรงแรมและ

การให้สิทธิแฟรนไชส์ โดยประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารของบริษัทได้พิสูจน์ให้เห็นถึง

ความสามารถในการสร้างอตัราการทํากําไรท่ีสงูและในการขยายฐานธุรกิจ 

• บริษัทยงัคงบริหารจดัการเครือข่ายธุรกิจท่ีเตบิโตอย่างรวดเร็วผ่านศนูย์ธุรกิจประจําแตล่ะภมูิภาค กลยทุธ์การบริหารธุรกิจผ่าน

ศูนย์ธุรกิจทําให้บริษัทสามารถตอบสนองเชิงรุกตามสภาพตลาดแต่ละแห่งได้อย่างรวดเร็ว พร้อมไปกับสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

ขยายธุรกจิในต่างประเทศผ่านการลงทุนและการเข้าซือ้กิจการเชิงกลยุทธ์ 

ในหลายปีท่ีผ่านมา บริษัทได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการเลือกลงทุนในโครงการท่ีมีราคาท่ีเหมาะสมและสร้าง

ผลตอบแทนทางการเงินท่ีแข็งแกร่งให้กับผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยเห็นได้จากกําไรพิเศษท่ีเกิดขึน้จากกลยุทธ์การลงทุนท่ีผ่านมา บริษัท

เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างมูลค่าโดยกลยุทธ์การลงทุนและการเข้าซือ้กิจการ ซึ่งช่วยให้บริษัทขยายธุรกิจไปยังตลาดท่ีมี

ศกัยภาพ และได้รับความรู้ ความเช่ียวชาญในธุรกิจ พร้อมกบัแหล่งผู้ผลิตได้ทนัที ซึง่กลยุทธ์ดงักล่าวมีความสําคญัต่อความสําเร็จของ

บริษัท ทา่มกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดงันัน้ บริษัทจะยงัคงดําเนินกลยุทธ์พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือเข้าซือ้

กิจการเพ่ือเสริมสร้างฐานการดําเนินงานท่ีมีอยู่และเตบิโตผลการดําเนินงานตอ่ไปในอนาคต 

ใหญ่ขึน้และดีขึน้ในอีกห้าปีข้างหน้า 

บริษัทยดึมัน่ในกลยุทธ์ห้าปีและมีความพร้อมในการสร้างผลการดําเนินงานอย่างตอ่เน่ือง ดงัเช่นท่ีได้พิสจูน์ให้เหน็ตลอดมาใน

อดีต ด้วยแบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง ระบบการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศ ประสบการณ์ของผู้บริหาร และความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกคน บริษัทมี

ความมัน่ใจวา่จะสามารถบรรลเุป้าหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว  ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองวา่ 

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ   

นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง

ครบถ้วนในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญั

ทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีด ีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทได้

แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การกระทําท่ีมชิอบ

ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัท่ีบริษัท ได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท

ได้มอบหมายให้ นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้และ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนี ้ไว้ทกุ

หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้และ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กํากบัไว้ บริษัท

จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ช่ือ   ตําแหนง่    ลายมือช่ือ 

1. นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค            กรรมการ      

 

2. นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี กรรมการ 

 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ       

1. นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ  Corporate Chief Financial Officer 

 

2. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้        Chief Commercial Officer 
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เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2558 

 
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 ุ66 ปี 

- เป็นบิดาของนายจอห์น สก๊อต 

ไฮเน็ค กรรมการบริษัท 

 

 

 

- ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการ

จดัการ วิทยาลยัโยนก จงัหวดัลําปาง 

- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 64/2548 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

MINT: 

737,533,465 หุ้น 

MINT-W5: 

29,847,179 

หน่วย 

คูส่มรส 

MINT: 

5,200 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.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

- บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 

 

 

- บจก. แปซิฟิค ครอส อินเตอร์เนชัน่แนล  

-  บมจ. เสริมสขุ 

- บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

- บจก.  ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ  

- บจก.  โอกิลวี แอนด์ แมทเธอร์ (ประเทศไทย)  

2. คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม 

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2551) 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  

- ประธานกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและกํากบัดแูล

กิจการ 

- อาย ุ70 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 

 

- กรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรมเพ่ือ

สงัคมและกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน

และบรรษัทภิบาล 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- เหรัญญิก 

- กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

- ประธานกรรมการและประธาน

อนกุรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

- บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกนัชีวิต 

- บมจ. สามคัคีประกนัภยั  

- บจก. สยามพารากอน ดิเวลลอปเม้นท์  

- บจก.สยามพิวรรธน์ 

- สภากาชาดไทย 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

- บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

 

- บมจ. ปตท.  

 



เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2549-2553 

 

- กรรมการและประธานกรรมการ  

 ตรวจสอบ 

- ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

3. นายพาท ีสารสิน  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 2 เมษายน 2555) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ  

- อาย ุ53 ปี 

- ไมมี่  

 

 

 

 

- ปริญญาโท สาขาสื่อสารมวลชนด้าน

ภาพยนตร์และวีดีโอ อเมริกนั ยนิูเวอร์ซิตี ้ 

วอชิงตนั ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัคลาร์ก  

แมสซาชเูซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

คูส่มรส 

MINT: 

3,300 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 

4. นางสาวสุวภา เจริญย่ิง 

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 22 มกราคม 2559) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

- ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกํากบัดแูลกิจการ 

- อาย ุ52 ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ

การตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- 2ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการ

ธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- 2หลกัสตูร Families in Business from 

Generation to Generation, Harvard 

Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- 2หลกัสตูร TLCA Leadership Development 

Program, IMD Lausanne ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ 

- 2หลกัสตูร Certified Financial Planner (CEP) 

รุ่นที่ 1/2552 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

(TFPA)/Financial Planning Standards 

Board (FPSB) 

- - 2558-ปัจจบุนั 

-  

- 2557-ปัจจบุนั 

- 2558-ปัจจบุนั 

- 2558-ปัจจบุนั 

- 2558-ปัจจบุนั 

- 2558-ปัจจบุนั 

- 2544-2558 

- 2539-2544 

- 2536-2539 

- 2533-2536 

-  

- กรรมการ กรรมการบริหาร และทีป่รึกษา

อาวโุส  

- อปุนายก  

- กรรมการอิสระ  

- กรรมการอิสระ  

- กรรมการอิสระ  

- กรรมการ  

- กรรมการผู้จดัการ  

- กรรมการผู้จดัการ  

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ  

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ  

- บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั(มหาชน) 

 

- สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

- บริษัท ที เค เอส เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท บิ๊กซี ซเูปอร์เซนเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากดั 

- บริษัท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จํากดั 

- บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ชโรเดอร์ จํากดั 

- บริษัทหลกัทรัพย์ เอกธํารง จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จํากดั 



เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- 2หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ

ตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 1  

- 2หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 1/2543 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- 2หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 

ปี 2554 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

- 2หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director 

(FN) รุ่นที่ 1/2546 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

5. นายอานิล ธาดาน่ี  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 26 มิถนุายน 2541) 

- กรรมการ 

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

- กรรมการสรรหาและกํากบัดแูล

กิจการ 

- อาย ุ69 ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาบริหาร University of 

California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ University of 

Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 

MINT: 

56,434,919 หุ้น 

 

MINT-W5: 

2,706,131 หน่วย 

ปัจจบุนั - กรรมการ  

- ผู้ก่อตัง้และประธานกรรมการและ

กรรมการบริษัทในเครือ 

- ผู้ก่อตัง้และกรรมการ และกรรมการ

บริษัทในเครือ 

- สมาชิกของคณะกรรมาธิการและ

ประธานคณะกรรมการ 

 

- สมาชิก 

- บมจ.  โรงแรม ราชดําริ 

- บจก.  ชิมโฟนี เอเชีย โฮลดิง้ 

 

- บจก. ซิมโฟนี อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ส์ (บริษัทจด

ทะเบียนในประเทศองักฤษ) 

- 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 ุ50 ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

คูส่มรส 

MINT:  

14,300 หุ้น 

 

MINT-W5:  

ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

บริษัทในเครือ 

- กรรมการอํานวยการ 

- กรรมการ   

- บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป (เดิมช่ือ บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟร

เซน่ โปรดกัส์) 

- สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

- สภาวิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 



เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 10/2544 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

650 หน่วย 

7. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2540) 

- กรรมการ  

- อาย ุ66 ปี 

- ไมมี่ 

- General Management Program, Ashridge 

Management College ประเทศองักฤษ  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที ่28/2546 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

MINT: 

9,219,850 หุ้น  

 

MINT-W5: 

406,538 หน่วย 

ปัจจบุนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

- กรรมการ 

 

 

- บมจ.  เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

- บริษัทในเครือ บมจ.  เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

 

8. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชา

กาเรีย (แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 14 

พฤศจิกายน 2551) 

- กรรมการ  

- อาย ุ50 ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศองักฤษ  

- ปริญญาตรี สาขา Computer Systems 

Analysis & Design ประเทศศรีลงักา  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 103/2551 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

MINT: 

4,580,455 หุ้น 

 

MINT-W5:  

6,162,917 หน่วย  

 

ปัจจบุนั 

2544 - 2547 

2543 – 2544 

- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ

บริษัทในเครือ     

- รองประธานฝ่ายเจ้าหน้าที่การเงิน  

- หวัหน้ากลุม่ผู้ตรวจสอบการเงิน 

- บมจ.ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล  

 

-  โรงแรม ออเร่ียนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือสําราญ 

- บมจ. อีซิ โซลชูัน่  

 

9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค (แตง่ตัง้

เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2556) 

- กรรมการ  

- อาย ุ44 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) รุ่นที่ 47/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

MINT: 

2,409,274 หุ้น 

 

MINT-W5: 

105,137 หน่วย 

- ปัจจบุนั 

-  

-  

-  

-  

- 2552-2556 

- 2550-2552 

-  

- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตัิการ 

- กรรมการ กรรมการบริหาร และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง   

- กรรมการ 

- กรรมการและผู้บริหารบริษัทในเครือ 

- รองประธาน  

- ผู้จดัการทัว่ไป  

 

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

- บมจ. เอสแอนด์พี ซินดิเคท 

 

- บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

- บจก. เอสแอลอาร์ที 



เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

10. นางสาวไตรทพิย์ ศิวะกฤษณ์กุล 

- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

สว่นกลาง (แตง่ตัง้ปี 2554) 

- อาย ุ49  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)  

- หลกัสตูร TLCA Executive Development 

Program (EDP) รุ่นที่ 2/2551 สมาคมบริษัท

จดทะเบียนไทย (TLCA)  

- หลกัสตูร Corporate Secretary 

Development Programสมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย (TLCA)  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 31/2548 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 158/2555 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

MINT:  

494,345 หุ้น 

 

MINT-W5: 

18,914 หน่วย 

2554-ปัจจบุนั 

2554 

2552-2554 

- กรรมการบริษัทในเครือ 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงิน 

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงาน

การเงิน  

 

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

- บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้  

- บมจ. ไออาร์พีซี  

11. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ 

- รองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์

(แตง่ตัง้ปี 2553) 

- อาย ุ44 ปี  

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขา Finance and International 

Business, University of Notre Dame, 

Indiana, ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

MINT:  

315,811 หุ้น 

 

MINT-W5: 

3,416 หน่วย 

ปัจจบุนั 

2552-2553 

- กรรมการบริษัทในเครือ 

- Senior Vice President-Division 

Head-Investor Relations; และ 

Division Head-Equity Investment 

Management 

-  บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- 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) 

- Investment Representative - Morgan Stanley 

12. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล 

- รองประธานฝ่ายการเงิน (แตง่ตัง้

ปี 2555) 

- อาย ุ51 ปี  

- ไมมี่ 

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

- ปริญญาตรี คณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที ่179/2556 สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร TLCA Executive Development 

Program (EDP) รุ่นที่ 7/2554 ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย (TLCA) 

- หลกัสตูร Chief Financial Officer 

Certification Program รุ่นที่ 10/2552 สภา

วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 

MINT:  

351,065 หุ้น 

 

MINT-W5: 

11,724 หน่วย 

- ปัจจบุนั 

-  

-  

- 2536  - 2541 

- 2533  - 2536 

- 2531 - 2533 

- กรรมการชมรมเลขานกุารบริษัทไทย  

- กรรมการและเหรัญญิก  

- กรรมการและเหรัญญิก 

- ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน 

- หวัหน้าแผนกบญัชี 

- หวัหน้าสว่นบญัชี 

- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- มลูนิธิอนนัตรา เพ่ือช้างอาเซียน 

- มลูนิธิไมเนอร์ 

- บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 

- บจก. อีริคสนั ไทยเนทเวอร์ค 

- บมจ. สยามสตีลกรุ๊ป 

13. นายศุภสิทธ์ิ ชนะสงคราม  
- รองประธานฝ่ายบริหารกลยทุธ์

(แตง่ตัง้ปี 2557) 

- อาย ุ49 ปี  

- ไมมี่ 

 

- Diploma in International Law, University 

College London, University of London 

ประเทศองักฤษ  

MINT:  

148,030 หุ้น 

 

MINT-W5: 

5,095 หน่วย 

ปัจจบุนั 

2548-2551 

 

- กรรมการบริษัทในเครือ  

- รองประธานอาวโุสฝ่ายกฎหมาย 

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

- บจก. ฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย 



เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 - Diploma in Intellectual Property Queen 

Mary and Westfield College, University of 

London ประเทศองักฤษ  

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

14. นายโกศิน ฉันธิกุล 

- รองประธานฝ่ายการลงทนุ 

(แตง่ตัง้ปี 2558) 

- อาย ุ34 ปี  

- ไมมี่ 

 

- Bachelor of Arts in Economics, Wesleyan 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 192/2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

MINT:  

85,778 หุ้น 

MINT-W5:  

- ไมมี่ - 

- 2555-2556 

- 2552-2553 

- 2550-2551 

2547-2549 

- Investment Director  

- Associate  

- Associate  

- Analyst  

- Boutique Asset Management  

- Nomura Asia Asset Finance  

- Lehman Brothers Principal Transactions Group  

- Lehman Brothers Real Estate Private Equity 

15. นางสาวสรัญญา สุนทรส  

- เลขานกุารบริษัท (แตง่ตัง้ปี 

2554) 

- อาย ุ43 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:  

33,111 หุ้น 

 

MINT-W5: 

712 หน่วย 

2554-ปัจจบุนั 

2550-2554 

- Director, Corporate Secretary  

- Assistant Vice President, Investor 

Relations, Corporate Planning 

Office 

 

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

- บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)  

 



เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1 

 

 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) x ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ // // //         

บริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากดั (มหาชน) ⁄        ⁄   ⁄       

บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากดั          ⁄   ⁄       

บริษัท ไมเนอร์ ซพัพลาย เชน โซลชูัน่ส์ 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 ⁄        ⁄         
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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          ⁄         

Sea Fly Limited ⁄              

Minor Hotel Group South Africa (Pty) Ltd        ⁄       

Minor Hotel Group MEA DMCC        ⁄       

MHG DESARU HOTEL SDN.BHD.        ⁄       

MHG DESARU VILLAS SDN.BHD.        ⁄       

Mspa International Cairo        ⁄       

PT Wika Realty Minor Development         ⁄       

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 เอ็มด ีเจ็ท จํากดั ⁄                
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บริษัท เอ็มเจ็ท จํากดั ⁄                

บริษัท เอ็มเจ็ท แมนเทนแน้นซ์ จํากดั ⁄                

บริษัท ภเูก็ต เวสเซล โฮลดิง้ จํากดั ⁄        ⁄       

บริษัท บราโว ่เจ็ท จํากดั ⁄              

บริษัท เวสเทิร์น-เอ็มเจ็ท จํากดั ⁄              

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  ⁄      ⁄  ⁄ ⁄     

บริษัท สเวนเซน่ส์ (ไทย) จํากดั        ⁄          

บริษัท เอสแอลอาร์ที จํากดั        ⁄  ⁄       

บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากดั        ⁄          

บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั        ⁄  ⁄       

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*        ⁄          

Patara Fine Thai Cuisine 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 

 



บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัท (compliance) 

ช่ือ   นางสาวปัทมา เงินบํารุง 

ตําแหน่ง   ผู้ อํานวยการกลุ่มบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียง 

 

คณุวฒุิทางการศกึษา • ปริญญาตรี บญัชีการเงิน  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ประสบการณ์ทํางาน • Assistance Financial Controller กลุ่มบริษัทไมเนอร์ 

• Financial Controller กลุ่มบริษัทไมเนอร์ 

• Group Financial Controller กลุ่มบริษัทไมเนอร์ 

• Group Director of Finance : Head of Share service Accounting กลุ่มบริษัทไมเนอร์ 

• AVP Finance : Operation of excellence and compliance review for Hospitality group 

กลุ่มบริษัทไมเนอร์ 

การฝึกอบรม  • Risk Management – สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

• Anti-Corruption: The Practical Guide ACPG 2015, Thai Institute of Directors 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2558 

 

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 คณุเคนเนธ ลี ไวท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้ถงึแก่กรรมลง ทาง

คณะกรรมการของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) และคณะกรรมการตรวจสอบ ขอแสดงความไว้อาลยัอย่างย่ิง

ตอ่การสญูเสียของครอบครัวคณุเคนเนธ ลี ไวท์ มา ณ ท่ีนี ้ เพ่ือเป็นการทดแทนตําแหน่งท่ีว่างลงดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

แตง่ตัง้คณุหญิง ชฎา วฒันศริิธรรม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณุสวุภา เจริญย่ิง เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น โดยมี

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนกลาง ผู้ อํานวยการกลุ่มบริษัทฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียง เป็นสมาชิกในฐานะ

เลขานกุารและผู้ประสานงาน 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัหิน้าท่ีในการสอบทานข้อมลูตา่งๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต พร้อมกนันี ้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบพยายามส่งเสริมและผลกัดนัให้บริษัทมีการปฏิบตัติามข้อพึงปฏิบตัท่ีิดีของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้บริษัทมีการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนให้การแนะนําในเร่ืองการบริหารความเส่ียง ระบบควบคมุภายในท่ีดีตอ่ผู้บริหาร รวมทัง้ได้พูดคยุถงึกิจกรรม

อ่ืนๆ ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบักฎระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกบัฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท

เพ่ือทบทวนและประเมินผลเก่ียวกบันโยบายและหลกัการทางบญัชี แนวทางการปฏบิตัท่ีิเก่ียวข้องกบัการบญัชีและการเงิน การ

ควบคมุภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ทบทวนและรับรองข้อมลูรายงานทางการเงิน

สําหรับทกุๆ สิน้ไตรมาสของปี รวมถงึทําการประเมินผลและนําเสนอข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมี

หน้าท่ีในการทําให้มัน่ใจได้วา่ข้อบกพร่องด้านการควบคมุภายในตา่งๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกนัอย่างมีประสิทธิภาพและ

ภายในเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้อนมุตัินโยบายการทํารายการและการ

รายงานรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทในมีหน้าท่ีประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจและ

ข้อบกพร่องในการควบคมุภายในของบริษัท โดยตรวจสอบกระบวนการทางบญัชี การปฏิบตังิาน และการปฏิบตัติามกฏระเบียบ

ข้อบงัคบัทัง้ภายในและภายนอกของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างเป็นระบบ รายงานผลการตรวจสอบภายในได้ถูกนําเสนอแก่

ผู้บริหารของธุรกิจนัน้ๆ เพ่ือกําหนดแผนงานและการดําเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยได้มีการรายงานตอ่ผู้บริหารระดบัสงูและ

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทยงัทําหน้าท่ีเป็นผู้ อํานวยความสะดวกและเป็นผู้ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการ

ปรับปรุงการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียงและการปฏิบตัติาม ของทัง้กลุ่มบริษัทผ่านทางกระบวนการการตรวจสอบ

ภายใน การตดิตามผลภายหลงัจากการตรวจสอบภายใน และการประเมนิการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง  ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในยงัทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาแก่ธุรกิจในเร่ืองการควบคมุภายในท่ีสําคญัและการบริหารความเส่ียงสําหรับการดําเนินโครงการ

ตา่งๆ ซึง่รวมทัง้การให้คําแนะนําในการป้องกนัการทจุริตให้กบัหน่วยงานในบริษัท และยงัทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกบัฝ่ายทรัพยากร

บคุคลเพ่ือสนบัสนนุให้เกิดการปฏิบตัติามข้อกําหนดและหลกัการประพฤตปิฏบิตัขิองบริษัทและยงัช่วยส่งเสริมการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีของกลุ่มบริษัทในภาพรวม 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
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การปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปีท่ีผ่านมา 

 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีต่างๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. อนมุตังิบการเงินรายไตรมาส สอบทานงบการเงินประจําปี ทําการประเมินและให้คําแนะนํากบัคณะกรรมการบริษัท 

2. ทบทวนผลการดําเนินงานในโครงการใหม่ๆ โดยให้ความสําคญักบับริษัทลกูในต่างประเทศ 

3. พิจารณาการปรับปรุงกฏบตัรการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกบัการขยายตวัของธุรกิจ และนําเสนอตอ่

คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิ 

4. พิจารณาและอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในของทัง้กลุ่มบริษัท รวมทัง้พิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการ

แก้ไขปรับปรุง 

5. รับทราบความคืบหน้าของแผนการบริหารความเส่ียงและกิจกรรมการดําเนินการลดความเส่ียงของแตล่ะกลุ่มธุรกิจ 

6. ขยายขอบเขตและบทบาทของการตรวจสอบภายใน รวมถงึเพิ่มการกํากบัดแูลธุรกิจใหม่ทัง้ในและตา่งประเทศ 

7. ตดิตามและกํากบัดแูลการบริหารความเส่ียงของธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมทัง้ในและตา่งประเทศ 

8. พิจารณาโครงสร้างภาษีในปัจจบุนัทัง้ในและตา่งประเทศ รวมทัง้มีส่วนร่วมในการพิจารณาการวางแผนภาษีอากรของทัง้

กลุ่มบริษัท 

9. พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของการทําประกนัภยัตอ่ความเส่ียงของทรัพย์สินทัง้หมดของบริษัทในประเทศไทย

และตา่งประเทศ 

10. สอบทานการปฏิบตัิตามแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัเพ่ือเข้าสู่กระบวนการรับรองจาก

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนว

ร่วมฯ ดงักล่าวแล้ว เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 

11. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ รับรองรายงานการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีประเดน็สําคญัจะมีการหารือ

กนัในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 

ทัง้นี ้จากการปฏิบัตหิน้าท่ีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้

 

1. รายงานทางการเงินในปี 2558 มีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกนัและรักษาเป็นอย่างดี การบนัทกึรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถกู

ใช้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

3. บริษัทได้ปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง 

4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

5. ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึง่ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ได้ปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเหมาะสม 

6. รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2558 มีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

7. ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมลูรายงานทางการเงนิ

ของกลุ่มบริษัท ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต รวมทัง้พิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการ

ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงของทัง้กลุ่มบริษัท 

 

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม / 

จาํนวนครัง้ท่ีประชุม 

1. นายเคนเนธ ลี ไวท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  3/4 

2. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม กรรมการตรวจสอบ  4/4 

3. นายพาที สารสิน กรรมการตรวจสอบ 3/4 

 

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แตง่ตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีขึน้อยู่กบัการ

อนมุตัขิองผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปีท่ีจะมีขึน้ในวนัท่ี 1 เมษายน 2559 

 

 
คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ทกุท่านไมไ่ด้เป็นผู้บริหารของบริษัทและประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็น

กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่กําหนดไว้

ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

ในปี 2558 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุ 2 ครัง้ เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท และได้รายงานผลการประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัทด้วยทกุครัง้ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

• ร่วมกบัคณะกรรมการบริษัทในการพฒันาแผนผู้ สืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดบัสงู ซึง่รวมถงึประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

• พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จากการประเมินผลงานในส่วนท่ีเก่ียวกบัเป้าหมายและ

วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด และทบทวนและอนมุตัขิัน้ตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจําปีของผู้บริหาร

ระดบัสงูของบริษัทตามการแนะนําเบือ้งต้นของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

• ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีอยู่ในรูปแบบของหุ้น  

• ทบทวนและประสานงานกบัผู้บริหารในการพิจารณาและวเิคราะห์คา่ตอบแทนของบริษัท และนําเสนอคําแนะนําตอ่

คณะกรรมการบริษัท 

ในการปฏิบตังิานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนัน้ 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น

เป็นสําคญั 

 

  
คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม  

ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

 

  



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูล

กิจการ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ทกุท่านไมไ่ด้เป็นผู้บริหารของบริษัทและประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูล

กิจการเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการมีหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัท

ในการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ดแูลให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยมี

ขนาดและองค์ประกอบรวมถงึค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม พิจารณาขัน้ตอนและวธีิการประเมินการทํางานของคณะกรรมการบริษัท 

รวมถงึการปรับปรุงและดําเนินการให้บริษัทปฏิบตัติามแนวทางกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการมีการประชมุรวม 3 ครัง้ เพ่ือดําเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั

บทบาทหน้าท่ีซึง่ได้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ซึง่การดําเนินการท่ีสําคญัสรุปได้ดงันี ้

• สรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  
• พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจําปี และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
• พิจารณาให้ความเหน็ชอบการจดัทําแบบประเมินผลการปฏิบตังิานและดแูลการประเมินผลการปฏิบตังิานประจําปีของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการแตล่ะคณะใช้ในการพิจารณาทบทวนการ

ปฏิบตังิานในท่ีผ่านมา 
• พิจารณาให้ความเหน็ชอบการจดัทํานโยบายกํากบัดแูลกิจการ โดยครอบคลมุถงึแนวทางกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ทบทวน

กฎบตัรของคณะกรรมการชดุย่อย ปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบตัขิองพนกังาน เพ่ือให้เป็นปัจจบุนัและสอดคล้องกบัแนว

ปฏิบตัสิากล ตลอดจนแนวปฏิบตัขิองหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
• พิจารณาปรับปรุงนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั และให้ความเหน็ชอบการจดัทําแบบประเมินตนเอง

เก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ต้านการทจุรต ิ โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมฯ ดงักล่าวแล้ว เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 

2559  

  ในการปฏิบตังิานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการนัน้ 

คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการได้ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั และคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัท ผู้

ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย โดยเช่ือมัน่วา่ การดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นสิ่งสําคญั  

 

นางสาวสวุภา เจริญย่ิง 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 



เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 5 หน้า 1 

 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถงึความยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1  คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิท่ีอยู่บนหลกัความซ่ือตรงและการรักษา

จรรยาบรรณในการดําเนินงาน ท่ีครอบคลมุถงึ 

 

 

 

1.1.1    การปฏิบตัหิน้าท่ีประจําวนั และการตดัสินใจในเร่ืองตา่ง ๆ  

1.1.2    การปฏิบตัติอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก 

/ 

/ 

 

1.2  มีข้อกําหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือตรงและรักษา

จรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถงึ      

  

1.2.1 มีข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริหารและพนกังาน ท่ีเหมาะสม 

1.2.2 มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง   

ผลประโยชน์กบักิจการ ซึง่รวมถงึการห้ามคอร์รัปชนัอนัทําให้เกิดความเสียหายตอ่องค์กร0

1 

1.2.3 มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 

1.2.4 มีการส่ือสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ เช่น 

รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษ

เป็นประจําทกุปี  รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอก

ได้รับทราบ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

 

1.3  มีกระบวนการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัติาม Code of Conduct 

1.3.1 การตดิตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกํากบัดแูลการ 

ปฏิบตั ิ(compliance unit) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 

       1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 

/ 

 

/ 

/ 

 

1.4   มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบตัติามข้อกําหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการรักษา

จรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม  

1.4.2 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายใน 

เวลาอนัควร  

1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ

ภายในเวลาอนัควร 

 

 

/ 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

                                           
1 บริษัทควรกําหนดการควบคมุภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเสี่ยงของบริษัท 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าท่ีกํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอํานาจเฉพาะ

ของคณะกรรมการไว้อย่างชดัเจน 

/  

2.2  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได้ เพ่ือเป็น

แนวทางในการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังาน 

/  

2.3  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถกูต้อง

ตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลุมบทบาทท่ีสําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้

ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

/  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

หรือสามารถขอคําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได้ 

/  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระ

ในการปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืนใด 

อนัอาจมีอทิธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ในจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

/  

2.6 คณะกรรมการกํากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัเิร่ืองการควบคมุภายในในองค์กร ซึง่ครอบคลมุทัง้การ

สร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมนิความเส่ียง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการส่ือสาร 

และการตดิตาม 

/  

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการส่ังการและความรับผิดชอบท่ี

เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนบัสนนุการบรรลวุตัถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณา

ถงึความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถงึการจดัให้มีการควบคมุภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น แบง่แยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ีสําคญั ซึง่ทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกนั  

มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น   

/  

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัอํานาจ

หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมลู 

/  

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

/  

 

4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวธีิการปฏิบตัเิพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้และความสามารถ

ท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวธีิการปฏิบตัินัน้อย่างสม่ําเสมอ 

/  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตังิาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัตอ่บคุลากรท่ีมีผลการ

ปฏิบตังิานดี และการจดัการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลเุป้าหมาย รวมถงึ การส่ือสารกระบวนการ

เหล่านีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

/  
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบคุลากรท่ีมีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสมอย่างทนัเวลา 

/  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบท่ีปรึกษา 

(mentoring) และการฝึกอบรม 

/  

4.5  บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้ สืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ท่ีสําคญั /  

 

5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทกุคนมีความ

รับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิในกรณีท่ีจําเป็น 

/  

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตังิาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้รางวลั ท่ี

เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัติาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และ

ระยะยาวของบริษัท 

/  

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอย่างตอ่เน่ือง โดยเน้นให้สามารถ

เช่ือมโยงกบัความสําเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในด้วย 

/  

5.4  คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบตัิหน้าท่ี

ของบคุลากรแตล่ะคน 

/  

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ  ท่ี

เก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนัน้ 

โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วน แสดงถงึสิทธิหรือภาระผกูพนัของ

บริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

/  

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถงึปัจจยัท่ีสําคญั เช่น ผู้ ใช้รายงาน

ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

/  

6.3  รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถงึกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง /  

6.4  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนมุตัแิละส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียง

ให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตั ิจนเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมขององค์กร 

/  

 

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม

ท่ัวทัง้องค์กร  

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบคุวามเส่ียงทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หน่วยธุรกิจ 

ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงานต่าง ๆ   

/  
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.2  บริษัทวเิคราะห์ความเส่ียงทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร ซึง่

รวมถงึความเส่ียงด้านกลยทุธ์ การดําเนินงาน การรายงานการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

/  

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเส่ียง /  

7.4  บริษัทได้ประเมินความสําคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ์ และผลกระทบท่ี

อาจเกิดขึน้  

/  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตังิานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียงนัน้ 

(acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วม

รับความเส่ียง (sharing) 

/  

 

8. องค์กรได้พิจารณาถงึโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การจดัทํารายงาน

ทางการเงินเทจ็  การทําให้สญูเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชนั   

การท่ีผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน (management override of internal controls)  

การเปล่ียนแปลงข้อมลูในรายงานท่ีสําคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สินโดยไม่ถกูต้อง เป็นต้น 

/  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตังิานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ี

กําหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิ่งจงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังาน

แล้วด้วยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนกังานกระทําไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของ

บริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง  

จนทําให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

/  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต และ

มาตรการท่ีบริษัทดําเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

/  

8.4 บริษัทได้ส่ือสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีกําหนดไว้  /  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ การ

ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลง

นัน้อย่างเพียงพอแล้ว  

/  

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ การ

ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลง

นัน้อย่างเพียงพอแล้ว 

/  

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้ นําองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน 

และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้อย่าง

เพียงพอแล้ว 

/  
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การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 

 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับท่ี

ยอมรับได้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 

สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถงึลกัษณะเฉพาะ

อ่ืน ๆ 

/  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการตา่งๆ 

อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบตังิานเก่ียวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ 

และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจหน้าท่ี  และลําดบัชัน้การอนมุตัขิองผู้บริหาร

ในแตล่ะระดบัไว้อย่างชดัเจน รัดกมุ  เพ่ือให้สามารถป้องกนัการทจุริตได้  เช่น  มีการกําหนดขนาด

วงเงินและอํานาจอนมุตัขิองผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการ

จดัซือ้และวธีิการคดัเลือกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการ

เบกิจ่ายวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบกิใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการสําหรับกรณี

ตา่ง ๆ ดงันี ้

10.2.1  การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั

บคุคลดงักล่าว รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ในการตดิตามและสอบทานการ

ทํารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการ

ปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 

10.2.2  กรณีท่ีบริษัทอนมุตัธิุรกรรมหรือทําสญัญากบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษัทใน

ระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสญัญาซือ้ขายสินค้า การให้กู้ ยืม การคํา้ประกนั  บริษัทได้

ตดิตามให้มัน่ใจแล้ววา่ มีการปฏิบตัเิป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผล

ผกูพนับริษัท เช่น ตดิตามการชําระคืนหนีต้ามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสม

ของสญัญา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

10.3  บริษัทกําหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ 

manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและตดิตาม 

  

10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ 

สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ด้านตอ่ไปนี ้ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพ่ือเป็น

การตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่าวคือ  

(1)   หน้าท่ีอนมุตั ิ 

(2)   หน้าท่ีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  

(3)   หน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน       
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1  บริษัทควรกําหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตังิาน

และการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

/  

11.2  บริษัทควรกําหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  

11.3  บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  

11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้

มีความเหมาะสม 

/  

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กําหนดสิ่งท่ีคาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบัต ิ

เพ่ือให้นโยบายท่ีกําหนดไว้นัน้สามารถนําไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1  บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกมุเพ่ือตดิตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้

ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุตัท่ีิกําหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เกณฑ์ของสํานกังาน ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรือนํา

ผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตวั   

  

12.2  บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัธิุรกรรมกระทําโดยผู้ ท่ีไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้   

12.3  บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัธิุรกรรมคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั 

และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากบับคุคลภายนอก (at arms’ length basis) 

  

12.4  บริษัทมีกระบวนการตดิตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้กําหนด

แนวทางให้บคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏบิตั ิ 

(หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษทัร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 

  

12.5   บริษัทกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัโิดยผู้บริหาร

และพนกังาน 

  

12.6  นโยบายและกระบวนการปฏิบตัขิองบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดยบคุลากรท่ีมี

ความสามารถ รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตังิาน 

  

12.7  บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัใิห้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ   

 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามท่ี

กําหนดไว้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1  บริษัทกําหนดข้อมลูท่ีต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมี

คณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 

/  

13.2  บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถงึปริมาณและความถูกต้องของข้อมลู  /  
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.3  บริษัทดําเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอสําหรับใช้ประกอบการตดัสินใจ 

ตวัอย่างข้อมลูท่ีสําคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท 

ทางเลือกต่าง ๆ  

/  

13.4  บริษัทดําเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุท่ี

ระบขุ้อมลูท่ีจําเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน

ระยะเวลาขัน้ตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด  

/  

13.5  บริษัทดําเนินการเพ่ือให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพ่ือให้สามารถ

ตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะราย เช่น การ

บนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็น

ของกรรมการรายท่ีไมเ่หน็ด้วยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

/  

13.6  บริษัทมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสําคญั ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการควบคมุ

ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อย่างครบถ้วนแล้ว  

 

/ 

/ 

 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถงึวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในท่ี

จาํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1  บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม 

เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

/  

14.2  บริษัทมีการรายงานข้อมลูท่ีสําคญัถงึคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ และคณะกรรมการบริษัท

สามารถเข้าถงึแหล่งสารสนเทศท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบตังิาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ี

ต้องการ เช่น การกําหนดบุคคลท่ีเป็นศนูย์ตดิตอ่เพ่ือให้สามารถตดิตอ่ขอข้อมลูอ่ืนนอกจากท่ีได้รับ

จากผู้บริหาร รวมทัง้การตดิตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุ

ระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่ง

คณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    

/  

14.3  บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้บุคคลตา่ง ๆ ภายในบริษัทสามารถ

แจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่าง

ปลอดภยั 

/  

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1  บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูกบัผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือ

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

/  

15.2  บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง

ข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภยั 

/  



เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 5 หน้า 8 

 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาํเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1  บริษัทจดัให้มีกระบวนการตดิตามการปฏิบตัติามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและ

พนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แตล่ะ

ส่วนงานตดิตามการปฏิบตั ิ และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในติดตามการปฏิบตั ิและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

/  

16.2  บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัติามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้ โดยการประเมินตนเอง 

และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

/  

16.3  ความถ่ีในการตดิตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษัท /  

16.4  ดําเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ ท่ีมีความรู้และความสามารถ /  

16.5  บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  /  

16.6  บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัหิน้าท่ีตามมาตรฐานสากล การปฏิบตังิานวชิาชีพการ

ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

/  

 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซึ่ง

รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1  บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และดําเนินการเพ่ือตดิตามแก้ไข

อย่างทนัท่วงที หากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกตา่งจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อย่างมีนยัสําคญั 

/  

17.2  บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้

17.2.1  ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือสงสยั

วา่มีเหตกุารณ์ทจุริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตัิท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระทําท่ีผิดปกติ

อ่ืน ซึง่อาจกระทบตอ่ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั 

17.2.2 รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เร่ิม

ดําเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา

ภายในระยะเวลาอนัควร 

17.2.3  รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัตอ่คณะกรรมการบริษัท/

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 
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	2.MANAGEMENT_AND_CG_20160322
	
	8. โครงสร้างการจัดการ
	ตำแหน่ง
	รายชื่อ
	8.5 บุคลากร

	
	8. โครงสร้างการจัดการ
	ตำแหน่ง
	รายชื่อ
	8.5 บุคลากร


	3.FINANCIAL_20160322
	13_MINTT 56-1 2015_ข้อมูลทางการเงินสำคัญ
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	14_MINTT 56-1 2015_MD&A
	ภาพรวมธุรกิจ
	ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 และ ปี 2558
	โอ๊คส์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมาส 4 ปี 2558 ยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและมั่นคงในสกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่สูงในอัตราร้อยละ 78 ในขณะที่ค่าห้องเฉลี่ยต่...
	ผลการดำเนินงานของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
	รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในอัตราร้อยละ 49 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และร้อยละ 30 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้จากการขายบ้านพักตากอากาศของโครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ ...
	ผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ
	ในไตรมาส 4 ปี 2558 รายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน EBITDA จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 19 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งต่ำกว่าอัตราการเพิ่ม...
	ในปี 2558 รายได้รวมจากการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ EBITDA จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่า โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เ...
	ด้วยการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยในปี 2558 ซึ่งต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคม 2559 ประกอบกับการกระจายธุรกิจของบริษัทไปยังตลาดต่างๆ ซึ่งล้วนมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว บริษัทมั่นใจในแนวโน้มของธุรกิจโรงแรมในปี 2559 ด้วยผลการ...
	ในไตรมาส 4 ปี 2558 รายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิตลดลงในอัตราร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของทั้งธุรกิจจัดจำหน่ายและธุรกิจรับจ้างผลิต เนื่องจากการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศ EBITDA ของธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิตใ...
	ในปี 2558 รายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิตลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ EBITDA ลดลงมากกว่า ในอัตราร้อยละ 22 จากปีก่อน ทั้งนี้ ทั้งรายได้และความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิตได้รับผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการชะลอ...
	สำหรับปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานจำนวน 2,383 ล้านบาท ลดลง 2,402 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจำนวน 2,618 ล้านบาท จากการการเพิ่มขึ้นของวิลล...
	บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจำนวน 13,156 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าของธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารจำนวน 4,926 ล้านบาท (2) การลงทุนตามปกติของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และ...
	บริษัทมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 9,294 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการเงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ อายุ 5 ปี และ 10 ปี รวมจำนวน 8,000 ล้านบาท และการกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาว จำนวน 14,686 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเง...
	ทั้งนี้ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน พร้อมทั้งเงินสดคงเหลือต้นงวดของบริษัท และผลกำไรจากการแปลงค่างบการเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 93 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 1,386 ล้...
	การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
	แนวโน้มในอนาคต
	ยึดมั่นในคำมั่นสัญญาของบริษัทผ่านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีวินัย
	ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญในการวางแผน  กลยุทธ์ห้าปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายระยะยาว โดยบริษัทมีการบริหารจัดการตามแผน กลยุทธ์ห้าปีอย่างเคร่งครัด และผลักดันผลการดำเนินงานผ่านการประเมินผลงานและสร้างความรับ...
	เมื่อปี 2553 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจให้ผลกำไรมีการเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปี (CAGR) มากกว่าร้อยละ 20 ระหว่างปี 2553-2558 และมีรายได้จากต่างประเทศในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 ภายในปี 2558 ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและการกระจายธุ...
	เมื่อมองต่อไปในอนาคต บริษัทได้ตั้งเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ห้าปีประจำปี 2558 ในการสร้างผลกำไรสุทธิให้เติบโตเฉลี่ยต่อปีในอัตราร้อยละ 15-20 ในช่วงปี 2558-2563 และเพิ่มรายได้จากต่างประเทศให้มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2563
	ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทได้วางกลยุทธ์หลักดังต่อไปนี้ (1) เพิ่มความสามารถในการสร้างกำไรของกลุ่มธุรกิจภายใต้แบรนด์ที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง พร้อมการเสริมสร้างจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก (2) เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและผลิตภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ (...
	เติบโตเครือข่ายธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไร
	การมีเครือข่ายแบรนด์ที่หลากหลายของบริษัทเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตผลกำไรที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ในเครือ ขยายธุรกิจที่มีอยู่อย่างมีวินัย และอาศัยประโยชน์จากฐานการดำเนินงานและเครือข่ายการขายและการตลาดที่แข็งแ...
	 สำหรับธุรกิจโรงแรม บริษัทจะยังคงขยายฐานธุรกิจของแบรนด์ที่เป็นเจ้าของเอง โดยจะพัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์และเพิ่มการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) เครือข่ายของแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างรวดเร็วจะเป็นรากฐานที่ดีให้กับบริษัทในการสร้างผลการดำเนินง...
	 สำหรับธุรกิจร้านอาหาร บริษัทจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในเครือ เติบโตแบรนด์ที่เป็นเจ้าของเองผ่านรูปแบบแฟรนไชส์ และขยายสาขาอย่างมีวินัย เพื่อยกระดับการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทจะขยายแบรนด์ต่างๆ ระหว่างศูนย์ธุรกิจเพื่อขยายตลาด ท้ายสุด...
	 นอกจากแบรนด์ที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง บริษัทจะยังคงสร้างผลกำไรจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก บริษัทเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมชั้นนำระดับโลก ได้แก่ โฟร์ ซีซั่นส์ เซ็นต์ รีจิส แมริออท และเรดิสัน บลู โดยให้แบรนด์ดังกล่าวบริหารโรงแรมบางแห่งที่บริษัท...
	เพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินและผลิตภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	ด้วยความสำเร็จของกลยุทธ์การกระจายธุรกิจ การเติบโตในอนาคตของบริษัทนั้น นอกจากจะมาจากการขยายธุรกิจและการลงทุนเชิงกลยุทธ์แล้ว ยังจะมาจากการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจที่มีอยู่และการลงทุนที่ผ่านมา
	 บริษัทลงทุนในการปรับปรุงทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้าและภาพลักษ์ของ   แบรนด์ นอกจากนี้ บริษัทสร้างมูลค่าเพิ่มของที่ดินที่มีอยู่ โดยการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มีผลตอบแทนสูง อาทิเช่น การปรับปรุงโรงแรมอนันตรา สยาม ในกรุงเทพฯ และการ...
	 บริษัทยังคงขยายโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ โดยอาศัยฐานการดำเนินงานของโรงแรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและผลิตภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทตั้งเป้าในการขยายห้องพักโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลาให้มีจำนวนมากกว่า 450 ยูนิต ในสถานท...
	 บริษัทอาศัยประโยชน์จากแบรนด์ที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง ในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ผ่านการรับจ้างบริหารโรงแรมและการให้สิทธิแฟรนไชส์ โดยประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารของบริษัทได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างอัตราการทำกำไรที่ส...
	 บริษัทยังคงบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วผ่านศูนย์ธุรกิจประจำแต่ละภูมิภาค กลยุทธ์การบริหารธุรกิจผ่านศูนย์ธุรกิจทำให้บริษัทสามารถตอบสนองเชิงรุกตามสภาพตลาดแต่ละแห่งได้อย่างรวดเร็ว พร้อมไปกับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
	ขยายธุรกิจในต่างประเทศผ่านการลงทุนและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์
	ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการเลือกลงทุนในโครงการที่มีราคาที่เหมาะสมและสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่แข็งแกร่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเห็นได้จากกำไรพิเศษที่เกิดขึ้นจากกลยุทธ์การลงทุนที่ผ่านมา บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของ...
	ใหญ่ขึ้นและดีขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้า
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