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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 2559 ถือเป็นปีแหง่ความท้าทายทัง้ในและต่างประเทศสําหรับบริษัท ทัง้การชะลอตวัทางเศรษฐกิจทัว่โลก การชะลอตวั

ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศมัลดีฟส์ สภาวะเศรษฐกิจอ่อนตวัและการแข่งขนัท่ีรุนแรงในอุตสาหกรรมร้านอาหารใน

ประเทศสิงคโปร์ และช่วงเหตกุารณ์ไว้อาลยัและสถานการณ์นํา้ท่วมในประเทศไทย ซึง่ส่งผลให้จํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางเข้ามา

ในประเทศและการบริโภคภายในประเทศลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถสร้างผลกําไรได้อย่างยั่งยืน ด้วยการยึดมั่น

ดําเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจท่ีได้วางไว้อย่างมีวินยั ได้แก่ การมุ่งขยายเครือข่ายแบรนด์ท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง สําหรับธุรกิจ

โรงแรม บริษัทได้เปิดโรงแรมอนันตราใหม่ 4 แห่ง ทําให้โรงแรมในเครืออนันตราเพิ่มขึน้เป็น 38 แห่งใน 12 ประเทศ และได้ขยาย

เครือข่ายแบรนด์อวานี โดยเปิดตวัโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ซึง่เป็นโรงแรมอวานีท่ีบริษัทลงทนุสร้างใหมเ่ป็นแหง่แรกเพ่ือให้

เป็นโรงแรมต้นแบบ และทําการรีแบรนด์โรงแรมทัง้ในและต่างประเทศ ส่งผลให้โรงแรมในเครืออวานีเพิ่มขึน้เป็น 17 แห่งใน 11 

ประเทศ เช่นเดียวกนั กลุ่มโรงแรมโอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ยงัคงขยายเครือข่ายโรงแรมในประเทศออสเตรเลีย โดยได้เปิดโรงแรม

ใหม่เพิ่มอีก 2 แห่งในปี 2559 ทําให้มีโรงแรมในเครือเพ่ิมเป็น 55 แห่ง สําหรับธุรกิจร้านอาหาร บริษัทได้สร้างความแข็งแกร่งให้กบั

แบรนด์ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมไปกับการทําการตลาดเชิงรุกและขยายสาขาร้านอาหารอย่างมีวินัย ส่งผลให้

เครือข่ายร้านอาหารเติบโตเป็นเกือบ 2,000 สาขาใน 19 ประเทศ เช่นเดียวกนั ธุรกิจจดัจําหน่ายยงัคงขยายเครือข่ายแบรนด์ในเครือ

ให้หลากหลาย โดยได้เปิดตวัแบรนด์ใหม่ทัง้สิน้ 4 แบรนด์ ได้แก่ บรูคส์ บราเธอร์ส แบรนด์เสือ้ผ้าแฟชัน่จากประเทศอเมริกา เอแตม 

แบรนด์ชุดชัน้ในจากประเทศฝร่ังเศส แรทลีย์ แบรนด์เคร่ืองหนงัและเคร่ืองประดบัจากประเทศองักฤษ และอเนลโล่ แบรนด์กระเป๋า

สะพายและกระเป๋าทัว่ไปจากประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งเพิ่มมลูคา่และประสิทธิภาพของทรัพย์สินท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด โดยมีการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการเดอะ เรสซิเดนเซส บาย อนนัตรา ลายนั ภูเก็ต โครงการ

คอนโดมิเนียม อนนัตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท ซึง่เป็นโครงการร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 และโครงการทอร์เรส รานี ซึง่เป็น

โครงการร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 ในเมืองมาปโูต ประเทศโมซมับิก ท้ายสดุ บริษัทยงัคงขยายธุรกิจผ่านการลงทนุและเข้าซือ้

กิจการเชิงกลยุทธ์ ผ่านกระบวนการพิจารณาการลงทุนท่ีรัดกุมและการบริหารเงินทุนอย่างมีระเบียบวินัย เช่น การลงทุนเข้าซือ้

กิจการทิโวลี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ซึง่ประกอบไปด้วยโรงแรม 12 แห่งในประเทศโปรตเุกส และ 2 แห่งในประเทศบราซิล และการ

ประกาศเข้าซือ้สัดส่วนการถือหุ้นท่ีเหลือของบริษัทซนั อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ทัง้หมด 8 แห่งในทวีปแอฟริกา โดยเร่ิมต้นจาก

โรงแรมเดอะ รอยลั ลิฟวิง่สโตน วคิตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย โฮเทล บาย อนนัตรา และโรงแรมอวานี วคิตอเรีย ฟอลส์ รีสอร์ท ท่ีบริษัท

ได้เพิ่มสดัส่วนการลงทนุจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 ในเดือนกรกฎาคม ปี 2559  

ทัง้นี ้บริษัทได้พัฒนาการทางธุรกิจ ทัง้ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้า โดยมี

รายละเอียดท่ีสําคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

 

2557 

มกราคม - เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา ลายนั ภูเก็ต รีสอร์ทอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 77 

ห้อง และเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์อนนัตราท่ีบริษัทลงทนุเองแหง่ท่ี 2 ในภเูก็ต  

- เปิดร้านต้นแบบเพโดรท่ีศนูย์การค้าสยามพารากอน 
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สว่นที่ 1 หน้า 2 

มีนาคม - เข้าดําเนินกิจการในประเทศพม่า โดยการเปิดตวัร้านแฟรนไชส์ เดอะ พิซซา่ คอมปะนี และสเวนเซน่ส์ 

- เปิดให้บริการ Oaks Pinnacle  ซึง่มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 39 ห้อง ในเมืองเมลเบิร์น ภายใต้สญัญาการ

เข้าบริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights) 

- ประสบความสําเร็จในการออกหุ้นกู้อาย ุ5 ปี มลูคา่รวม 4,500 ล้านบาท  

เมษายน - เพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจในประเทศโมซมับกิ ผ่านการร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 25 ในโรงแรมอนนัตรา เมด์

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

พฤษภาคม - เปิดให้บริการ Oaks WRAP  ซึง่มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 120 ห้อง ในเมืองเมลเบิร์น ภายใต้สญัญาการ

เข้าบริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights) 

มิถนุายน - เปิดตวัร้านอาหารเดอะ คอฟฟ่ี คลบัแหง่แรกในประเทศมาเลเซีย 

- เข้าลงทนุร้อยละ 70 ในธุรกิจสเวนเซ่นส์ ในประเทศอินเดีย ซึง่เป็นผลให้เปล่ียนสถานะจากร้านแฟรนไชส์เป็น

ร้านท่ีบริษัทเข้าลงทุนเองในสัดส่วนร้อยละ 70 ในขณะท่ีบริษัท Devyani International ซึ่งเดิมเป็นผู้ ได้รับ

สิทธิแฟรนไชส์ร้านสเวนเซน่ส์ ยงัคงถือหุ้นสว่นท่ีเหลือร้อยละ 30 

- เข้าลงทุนเพิ่มในบริษัท Serendib Hotels PLC ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศศรี

ลงักา จากสดัส่วนร้อยละ 19.8 เป็นร้อยละ 22.7 ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงประเภทเงินลงทนุในงบแสดงฐานะ

การเงินจาก “เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย” เป็น “เงนิลงทนุในบริษัทร่วม”  

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

ฟู้ ด กรุ๊ป สิงค์โปร์ 

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

- เข้าลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 49 ในโครงการโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม ซึง่ประกอบด้วย

โรงแรม เดอะ เรดสินับล ูโฮเทล แอนด์ เรสซเิดนซ์ โครงการอาคารท่ีพกัอาศยัและอาคารสํานกังานในกรุงมาปโูต 

เมืองหลวงของประเทศโมซมับกิ 

- เพิ่มห้องพกัจํานวน 13 หลงัท่ีภเูก็ต เพ่ือรองรับสมาชิกภายใต้โครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั  

สิงหาคม - เข้าร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 กบักลุ่มเบร็ดทอล์ค ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือดําเนินธุรกิจร้านเบเกอร่ี ภายใต้ 

แบรนด์เบร็ดทอล์ค ในประเทศไทย 

- เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทซัน อินเตอร์เนชั่นแนลในการเป็นเจ้าของและบริหาร 6 โรงแรม ใน

ประเทศ บอตสวานา เลโซโท นามิเบีย  และแซมเบีย  

กนัยายน - เข้าซือ้กิจการกลุ่มบริษัท VGC Food Group ในสัดส่วนร้อยละ 70 โดยกลุ่มธุรกิจออสเตรเลีย ซึ่ง VGC Food 

Group รวมถงึกิจการคัว่เมล็ดกาแฟภายใต้แบรนด์เวเนเซียโน และแบรนด์ร้านอาหารเดอะ กรู๊ฟ เทรน และ คอฟ

ฟ่ี ฮิต ในประเทศออสเตรเลีย  

- เปิดตวัร้านอาหารเดอะ คอฟฟ่ี คลบัแหง่แรกในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  

- เปิดให้บริการ Oaks Rivermarque  ซึง่มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 70 ห้อง ในเมืองแมคเคย์ ภายใต้สญัญา

การเข้าบริหารจดัการห้องชุด (Management Letting Rights) 

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

อตุสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท และเรือสําราญ 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 3 

ตลุาคม - เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 กับบริษัท แนเชอรัล พาร์ค จํากัด (มหาชน) เพ่ือพัฒนาโครงการ

คอนโดมิเนียมกึ่งรีสอร์ทระดับบนขนาด 44 ห้อง ซึ่งตัง้อยู่ในใจกลางเมืองเชียงใหม่ ช่ือ อนันตรา เชียงใหม่ 

เซอร์วสิ สวีท โดยโครงการดงักล่าวคาดว่าจะเสร็จสมบรูณ์ในปี 2559 

ธนัวาคม - เข้าบริหารโรงแรมในเมืองแซนซิบาร์ ประเทศแทนซาเนีย ซึ่งจะเปล่ียนเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์เปอร์ อควมั 

ภายในสิน้ปี 2558 

- เปิดตวัร้านอาหารเดอะ คอฟฟ่ี คลบัแหง่แรกในเมืองอาบดูาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

- เข้าลงทุนในเงินกู้ แปลงสภาพของ บริษัท GRAB Food จํากัด ซึ่งเป็นผู้ ดําเนินธุรกิจร้านอาหารไทย จํานวน 2 

สาขาในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

2558 

มกราคม - เปิดให้บริการโรงแรม บานาน่า ไอส์แลนด์ รีสอร์ท โดฮา บาย อนนัตรา เป็นโรงแรมภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร

แหง่แรกในประเทศกาตาร์ มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 141 ห้อง และเป็นโรงแรมท่ีสร้างเหนือนํา้แหง่แรกและ

แหง่เดียวในประเทศ 

- เข้าลงทนุใน ทโิวลี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ประกอบด้วยโรงแรม 2 แหง่ พร้อมฐานปฏิบตังิานและแบรนด์ ทโิวลี โฮ

เทล แอนด์ รีสอร์ท (Tivoli Hotels & Resorts) ในประเทศบราซิล และโรงแรม 4 แห่งในประเทศโปรตุเกส มี

ห้องพกัเพ่ือให้บริการทัง้หมดจํานวน 1,685 ห้อง 

กมุภาพนัธ์ - เปิดให้บริการโรงแรมอวานี เซเชลส์ บาบารอนส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 124 ห้อง 

ภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร 

มีนาคม - เปิดตวัโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ โฮเทล ซึง่เป็นโรงแรมอนนัตราต้นแบบในประเทศไทย มีห้องพกัเพ่ือให้

บริการจํานวน 354 ห้อง 

- เปิดร้านต้นแบบบานาน่า รีพบับลิคท่ีศนูย์การค้าเอ็มควอเทียร์ 

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

ไฟน์ ไทย คซีูน” เพ่ือพฒันาธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ภทัราและสดุาในประเทศองักฤษ 

- เปิดให้บริการโอ๊คส์ คาร์ไลล์ ในเมืองแมคเคย์ รัฐควีนส์แลนด์ ซึง่มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 52 ห้อง ภายใต้

สญัญาการเข้าบริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights) 

- เข้าลงทุนในเคลิ แอนด์ พีค็อก 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 ประกอบด้วยหุ้นกู้ชดุท่ี 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 เป็นโรงแรมแหง่แรกของโอ๊คส์ในรัฐ

นอร์เทร์ินเทร์ริทอรีของประเทศออสเตรเลีย 

- เปิดตวั เดอะเรสซเิดนเซส บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต ซึง่เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระดบัหรู 

- เปิดร้านสวิลลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์ ท่ีศนูย์การค้าเมกาบางนา ซึง่เป็นการเร่ิมขยายสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ไปสู่

รูปแบบของร้านค้าในศนูย์การค้ามากย่ิงขึน้ 

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

อตุสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท และเรือสําราญ เป็นปีท่ี 2 ตดิตอ่กนั 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 4 

ตลุาคม - เข้าลงทุนในโรงแรมทิโวลี โอเรียนเต้ ซึ่งมีห้องพักเพ่ือให้บริการจํานวน 279 ห้อง และเป็นโรงแรมแห่งท่ี 5 ใน

ประเทศโปรตเุกส 

- เข้าบริหารโรงแรมซุค วาคฟิ บทีูค โฮเทล จํานวน 9 แหง่ มีห้องพกัเพ่ือให้บริการรวมจํานวน 183 ห้องในประเทศ

กาตาร์  

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

ร้อยละ 70 

พฤศจิกายน - เปิดให้บริการเดอะ มิลตนั บริสเบน ในรัฐควีนส์แลนด์ ซึง่มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 73 ห้อง ภายใต้สญัญา

การเข้าบริหารจดัการห้องชุด (Management Letting Rights) 

ธนัวาคม - เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา พีซ เฮเว่น แทงเกล รีสอร์ท มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 152 ห้อง ภายใต้การ

เข้าร่วมทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 ในประเทศศรีลงักา 

- เปิดให้บริการริเวอร์ไซด์ พลาซา่ อย่างไม่เป็นทางการ 

- เปิดให้บริการร้านอาหาร 13 ร้าน ท่ีสนามบินดอนเมือง ณ อาคารผู้ โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ภายใต้

ความร่วมมือกบับริษัท ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ (ประเทศไทย) 

- ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจศนูย์บริหารเงินจากกระทรวงการคลงั (Treasury Center) 

2559 

มกราคม - ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

กมุภาพนัธ์ - เข้าเข้าซือ้กลุ่มโรงแรมทิโวลีเสร็จสิน้ ประกอบด้วย 14 โรงแรม ในประเทศโปรตุเกสและบราซิล พร้อมฐาน

ปฏิบตังิานและแบรนด์ทโิวลี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 

- เปิดบริการโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โฮเทล ซึ่งเป็นโรงแรมอวานีต้นแบบในประเทศไทย มีห้องพัก

เพ่ือให้บริการจํานวน 248 ห้อง 

- ออกหุ้นกู้  2 ชดุ ประกอบด้วยหุ้นกู้ชดุท่ี 1 จํานวน 2,800 ล้านบาท อาย ุ5 ปี และหุ้นกู้ชดุท่ี 2 จํานวน 1,200 ล้าน

บาท อาย ุ15 ปี 

- การลงนามในสญัญาเช่าพืน้ท่ีระยะยาว สําหรับแปลงท่ีดนิบนถนนสีลม เพ่ือพฒันาอาคารสํานกังานและพลาซ่า 

- ได้รับการอนุมัติจัดตัง้สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) ของบริษัท ไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) จากกรมสรรพากร 

มีนาคม - เปิดให้บริการ โอ๊คส์ วลูลุงกบับา ในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ซึง่มีห้องพกัให้บริการจํานวน 61 ห้อง 

ภายใต้สญัญาการเข้าบริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights Contract) 

- เข้าซือ้หุ้นร้อยละ 25 ของบริษัท โพธิ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด ในประเทศอินเดีย เพ่ือสร้างโรงแรมโอ๊คส์ 

พทุธคยา ในดนิแดนของชมพทูวีป 

เมษายน - เข้าบริหารโรงแรมลอยซาบา เท้นท์ แคมป์ และลอยซาบา สตาร์ เบดส์ มีห้องพกัให้บริการจํานวนรวม 16 ห้อง 

ในประเทศเคนยา ภายใต้แบรนด์เอเลวาน่า คอลเลคชัน่ 

- เปิดตวับรูคส์ บราเธอร์ส แบรนด์แฟชัน่จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทย 

มิถนุายน - เปิดบริการร้านอาหารแบรนด์ริเวอร์ไซด์ ซึง่เป็นร้านอาหารประเภทปลาบาร์บีคิวสไตล์เสฉวน จากประเทศจีน ใน

ประเทศสิงคโปร์ 

- เปล่ียนสถานะเงินลงทนุในกลุ่มเบร็ดทอล์ค ประเทศสิงคโปร์ จาก “เงินลงทนุในหลักทรัพย์เผ่ือขาย” เป็น “เงิน

ลงทนุในบริษัทร่วม” 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 5 

- ได้รับการอนมุตัิจัดตัง้สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) ของบริษัท ไมเนอร์ โฮ

เทล กรุ๊ป จํากดั จากกรมสรรพากร 

กรกฎาคม - เปิดให้บริการ โอ๊คส์ เซาท์แบงค์ ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึง่มีห้องพกัให้บริการจํานวน 116 ห้อง

ภายใต้สญัญาการเข้าบริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights Contract) 

- เปิดโรงแรมอนนัตรา คาลทูารา รีสอร์ท มีห้องพกัให้บริการรวมจํานวน 141 ห้อง ในประเทศศรีลงักา 

- เพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นในโรงแรมเดอะ รอยลั ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ โฮเทล แซมเบีย บาย อนนัตรา และ

โรงแรม อวานี วคิตอเรีย ฟอลส์ รีสอร์ท ในประเทศแซมเบีย จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 

- เข้าบริหารโรงแรมอวานี เดรา ดูไบ โฮเทล ซึ่งมีห้องพักเพ่ือให้บริการจํานวนรวม 216 ห้อง ในประเทศสหรัฐ-

อาหรับเอมิเรตส์ 

- เข้าบริหารโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ซึ่งมีห้องพักเพ่ือให้บริการ จํานวนรวม 

196 ห้อง ในประเทศไทย 

- เปิดร้านอาหารท่ีบริษัทลงทนุเองจํานวน 4 สาขา ท่ีสนามบินนานาชาติย่างกุ้ ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา 

กนัยายน - เปิดให้บริการร้านอาหาร 9 ร้าน ท่ีสนามบินนานาชาติภูเก็ต ณ อาคารผู้ โดยสารต่างประเทศ อาคาร 2 ภายใต้

ความร่วมมือกบับริษัท ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ (ประเทศไทย) 

- ได้รับคดัเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มดชันีความยัง่ยืน Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) 

ในหมวดอตุสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท และเรือสําราญ เป็นปีท่ี 3 ตดิตอ่กนั 

- เปิดตวัเอแตม แบรนด์ชดุชัน้ในสตรีจากประเทศฝร่ังเศส ในประเทศไทย 

ตลุาคม - เปิดให้บริการโรงแรมอนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์ รีสอร์ท ในประเทศโอมาน ซึ่งมีห้องพักเพ่ือให้บริการ 

จํานวนรวม 115 ห้อง ภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร 

- เปิดตวัอนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตัง้อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมอนันตรา

เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

- เปิดตวัแรทลีย์ แบรนด์กระเป๋าและเคร่ืองประดบัจากประเทศองักฤษ ในประเทศไทย 

- เปิดตวับีมิน้ท์ เวบ็ไซต์ขายของออนไลน์ และช่องทางการตลาดดจิิทลัของแบรนด์ท่ีไมเนอร์เป็นตวัแทนจําหน่าย 

พฤศจิกายน - โรงแรมพทัยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้เปล่ียนช่ือเป็นโรงแรมอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด์ สปา มีห้องพกั

เพ่ือให้บริการรวมจํานวน 298 ห้อง ในประเทศไทย 

- เปิดให้บริการโรงแรมอัล บาลีด รีสอร์ท ซาลาลาห์ บาย อนันตรา ในประเทศโอมาน มีห้องพักเพ่ือให้บริการ

จํานวนรวม 136 ห้อง ภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร 

- เข้าลงทนุในโรงแรมเอเลเมนท์ บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ไฮด์อเวย์ ในประเทศไทย ซึง่มีห้องพกัให้บริการจํานวน 

รวม 34 ห้อง 

- เข้าซือ้แฟรนไชส์และเปิดร้านเย็นตาโฟเคร่ืองทรง โดย อ.มลัลิการ์ ในประเทศสิงคโปร์ 

- เปิดตวัอเนลโล่ แบรนด์กระเป๋าจากประเทศญ่ีปุ่ น ตวัแทนจําหน่ายแตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย 

ธนัวาคม - เปิดให้บริการห้องพกัแห่งใหม่ของโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนนัตรา เวเคชัน่ คลบั ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

ประเทศไทย 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ นําในการดําเนินธุรกิจระดบัสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลกั 

ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้าแฟชัน่ บริษัทเป็นผู้ นําในธุรกิจร้านอาหาร ซึง่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่ง

หนึ่งในเอเชีย โดยมีร้านอาหารเกือบ 2,000 สาขา ใน 19 ประเทศ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, 

ซิซซ์เลอร์, แดร่ีควีน, เบอร์เกอร์ คิง, ไทย เอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟ่ี คลบั, เบร็ดทอล์ค (ประเทศไทย) และริเวอร์ไซด์ (ประเทศจีน) อีก

ทัง้ยงัเป็นผู้ นําในการดําเนินธุรกิจโรงแรมทัง้ในรูปแบบเป็นเจ้าของเอง บริหารจดัการ และร่วมลงทนุ โดยมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีท 

ทัง้สิน้ 155 โรงแรม ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส์, เปอร์ อควมั, ทโิวลี, เอเลวาน่า คอลเลคชัน่, โฟร์ ซีซัน่ส์, เซน็ต์ 

รีจิส, เจ ดบับลิว แมริออท, เรดิสนั บลู และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ใน 23 ประเทศ ในเอเชียแปซิฟิก ตะวนัออก

กลาง แอฟริกา คาบสมุทรอินเดีย ยุโรปและอเมริกาใต้ อีกทัง้บริษัทประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม (Mixed-Use 

Business) ซึง่ประกอบด้วยธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ซึง่รวมถึงโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย และโครงการพกัผ่อนแบบปัน

ส่วนเวลาอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั ธุรกิจให้เช่าศนูย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจบนัเทงิ นอกจากนี ้บริษัทยงัเป็นผู้ นําด้านการ

จัดจําหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์จากต่างประเทศ โดยเคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทเป็นผู้ จัดจําหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ แก๊ป, เอสปรี,     

บอสสิน่ี, บานาน่า รีพบับลิค, บรูคส์ บราเธอร์ส, เอแตม, แรทลีย์, อเนลโล่, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เพโดร, สวลิลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคลิส์ และอีที

แอล เลิร์นน่ิง บริษัทมีเวบ็ไซต์บีมิน้ท์ ซึง่เปิดตวัในปี 2559 เพ่ือนําเสนอสินค้าแฟชัน่ไลฟ์สไตล์ชัน้นําผ่านช่องทางออนไลน์ และมีธุรกิจ

รับจ้างผลิตสินค้า ซึง่ผลิตสินค้าอปุโภคบริโภคตามสญัญาวา่จ้างผลิต โดยมีโรงงานเป็นของตวัเอง 

 

แผนภาพแสดงการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษัท มีดงันี ้

           

8.57% 
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บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลกั ได้แก่ รายได้จากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจดัจําหน่ายและผลิตสินค้า และรายได้อ่ืนๆ ดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มธุรกิจ ดาํเนินการโดย 
2557 2558 2559 

รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ 

ธุรกิจโรงแรม

และธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับ

ธุรกิจโรงแรม 
1 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและ

อ่ืนๆ 

17,752.30 45.56 21,470.55 45.92 26,089.05 46.27 

ธุรกิจอาหาร

และ

เคร่ืองด่ืม 2 

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด 

กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ใน

กลุ่มธุรกิจอาหาร 

15,874.21 40.74 17,453.94 37.33  21,588.28  38.29 

ธุรกิจจัด

จาํหน่ายและ

ผลิตสินค้า 

บริษัท ไมเนอร์ คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ในกลุ่มธุรกิจจดัจําหน่าย

และรับจ้างผลิต 

3,601.44 9.24 3,420.56 7.32 3,474.30 6.16 

รายได้อ่ืน3   1,736.12 4.46 4,415.23 9.44 5,229.29 9.27 

รวมรายได้  38,964.07 100.00 46,760.28 100.00 56,380.92 100.00 

หมายเหต ุ  1.  รายได้จากธุรกิจโรงแรม รวมรายได้จากการบริหารจดัการ รายได้จากธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย์ การให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

และธุรกิจบนัเทิง ดงันี ้

กลุ่มธุรกิจ  
2557 2558 2559 

รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ 

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง 14,447.55  37.08  17,268.28 36.93 22,474.20 39.86 

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 2,750.49    7.06  3,687.35 7.89 3,137.82 5.57 

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 407.72    1.05  380.02 0.81 363.72 0.65 

ธุรกิจบันเทงิ  146.54    0.38  134.89 0.29 113.31 0.20 

รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม 17,752.30  45.56  21,470.54 45.92 26,089.05 46.27 

  

 2. รายได้จากธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มรวมรายได้จากการให้สทิธิแฟรนไชส์ 

 3. รายได้อ่ืน รวมเงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน และดอกเบีย้รับ 

 

  

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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2.1 ธุรกิจโรงแรมและธุรกจิท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจโรงแรม 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ธุรกิจโรงแรม) 

จากการขยายการลงทนุอย่างตอ่เน่ืองของบริษัท ปัจจบุนับริษัทมีจํานวนห้องพกัของโรงแรมทัง้สิน้ 19,776 ห้อง โดย 

โรงแรมท่ีบริษัทลงทนุเอง ได้แก่ 

1. อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ  

2. อนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 

3. อนนัตรา หวัหนิ  

4. อนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา แคมป์ช้าง  

5. อนนัตรา บอ่ผดุ เกาะสมยุ  

6. อนนัตรา ไม้ขาว ภเูก็ต วลิล่าส์ 

7. อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต  

8. อนนัตรา องักอร์ 

9. อนนัตรา คฮิาวาห์ มลัดีฟส์ วลิล่าส์ 

10. อนนัตรา คาลูทารา  

11. อนนัตรา ฮอยอนั  

12. เดอะ รอยลั ลิฟวิง่สโตน วคิตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย บาย อนนัตรา 

13. อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 

14. อวานี พทัยา 

15. อวานี กาโบโรเน 

16. อวานี วนิด์ฮ็อก 

17. อวานี คาลทูารา 

18. อวานี กวีเญิน  

19. อวานี วคิตอเรีย ฟอลส์ 

20. โอ๊คส์ แกรนด์ แกลดสโตน 

21. โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วนิ 

22. ทโิวลี ลิสบวั 

23. ทโิวลี มารีนา วลิามวัรา  

24. ทโิวลี มารีนา ปอร์ตเิมา 

25. ทโิวลี คาร์โวเอโร 

26. ทโิวลี ออเรียนเต้ 

27. ทโิวลี จาร์ดมิ 

28. ทโิวลิ ปาลาซโิอ เด เซเตียส 

29. ทโิวลิ ซินตรา 

30. ทโิวลิ โคอิมบรา 

31. ทโิวลิ วคิตอเรีย 

32. ทโิวลิ ลากอส 

33. ทโิวลี โมฟาร์เรจ์ – เซาเปาล ู
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34. ทโิวลี อีโครีสอร์ท ไปรอา ด ูฟอร์เต้ 

35. เดอะ เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพฯ 

36. โฟร์ซีซัน่ส์ เชียงใหม่ 

37. โฟร์ซีซัน่ส์ เตน็ท์ แคมป์ สามเหล่ียมทองคํา 

38. โฟร์ซีซัน่ส์ เกาะสมยุ 

39. เจ ดบับลิว แมริออท ภเูก็ต  

40. เอเลเมนท์ บทีูค 

โรงแรมท่ีบริษัท ลงทนุผ่านการร่วมทนุ ได้แก่  

41. อนนัตรา เวลิ มลัดีฟส์ 

42. อนนัตรา ดห์ิก ูมลัดีฟส์   

43. นาลาด ูมลัดีฟส์ 

44. อนนัตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์ 

45. อนนัตรา เมด์จมุเบ ไอส์แลนด์  

46. อนนัตรา มาเตโม ไอส์แลนด์ 

47. อนนัตรา พีซ เฮเวน่ แทงเกล 

48. อวานี เพมบา บีช  

49. อวานี เลโซโท  

50. อวานี มาเซรู 

51. กลุ่มโรงแรมเซเรนดบิ ศรีลงักา จํานวน 3 แหง่ ซึง่รวมถงึโรงแรม อวานี เบนโททา 

52. อวานี ไฮฟง ฮาร์เบอร์ วิว 

53. เปอร์ อควมั นิยามา 

54. เดอะ เรดสินั บล ูมาปโูต 

55. กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริกา จํานวน 7 แหง่ 

56. กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ก จํานวน 5 แหง่ 

โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร ได้แก่   

57. อนนัตรา สิเกา 

58. อนนัตรา บ้านราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

59. อนนัตรา ลาวาณา เกาะสมยุ 

60. อนนัตรา สาทร กรุงเทพฯ 

61. อนนัตรา รสานนัดา เกาะพงนั วลิล่าส์ 

62. อนนัตรา เชียงใหม่ 

63. อนนัตรา ซานย่า  

64. อนนัตรา สิบสองปันนา 

65. อนนัตรา เซมินยคั บาหลี  

66. อนนัตรา อลูวูาต ูบาหลี  

67. อนนัตรา อลั จาบาล อลั อคัดาร์ 

68. อลั บาลีด รีสอร์ท ซาลาลาห์ บาย อนนัตรา 

69. บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย อนนัตรา 

70. อนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ซาเฮล วลิล่า 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 10 

 

71. อนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ยามม์ วลิล่า 

72. อนนัตรา เดอะ ปาล์ม ดไูบ  

73. เดสเสิร์ท ไอแลนด์ บาย อนนัตรา 

74. คสัร์ อลั ซาราป เดสเสิร์ท บาย อนนัตรา  

75. อีสเทร์ิน แมนโกรฟส์ บาย อนนัตรา 

76. อนนัตรา มยุเน่  

77. อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ 

78. อวานี ขอนแก่น 

79. อวานี เซปัง โกลด์โคส  

80. อวานี เดรา ดไูบ  

81. อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์ 

82. โอ๊คส์ กรุงเทพฯ สาทร 

83. โอ๊คส์ ลิวา เอ็กเซค็คทีูฟ สวีท 

84. เดอะ เรสซเิดนเซส แอท วคิตอเรีย 

85. เปอร์ อควมั ฮวูาเฟน ฟชิู  

86. เดสเสิร์ท ปาล์ม เปอร์ อควมั 

87. เอสเก้อ ซาล ูแซนซบิาร์  

88. ซุค วาคฟิ บทีูค 

89. เลวา ซาฟารี แคมป์ 

90. คทีิช แคมป์  ฟอเรสท์ 

91. ลอยซาบา เท้นท์ แคมป์ 

92. ลอยซาบา สตาร์ เบดส์ 

ธุรกิจบริหารเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ 

93  กลุ่มโรงแรมในเครือ โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และดไูบ 

โรงแรมท่ีอยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัท 

1) อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็น

บริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 354 ห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั

และลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา 

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Madison 99 Ballroom 1,000 

Biscotti 100 Monthatip 1 – 4 700 

Lobby Lounge 104 Pimarnman 228 

Shintaro 64 Amorn Room 40 

The Spice Market 72 Ratana Room 40 

Terrace 88 Kosin Room 40 
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ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา 

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

 Aqua 59 Ratanakosin Room 100 

Mocha & Muffins 29 Boardroom 14 

  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) 

2) อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็น

บริษัทมีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 408 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 

3) อนันตรา หัวหนิ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะ

การให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 187 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั

และลกูค้าทัว่ไปดงันี ้
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ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา

ประกอบด้วย: 

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 แคมป์ช้าง มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็น

บริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 72 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและ

ลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

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 
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6) อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วลิล่าส์ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 83 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคาร บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา

ประกอบด้วย: 

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 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมยงัให้บริการสปา และ ห้องประชมุรองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 10 คน 

8) 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 

9) อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 79 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

รวมจํานวน (ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา

ประกอบด้วย: 

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   
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การใหบ้ริการดา้นอื่นๆ ได้แก่ 

- บริการอปุกรณ์กีฬาทางนํา้ 

- ศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพและสามารถให้บริการสปาในห้องพกัได้  

-  ร้านค้าย่อย ขายสินค้าและของท่ีระลกึตา่งๆ เช่น เคร่ืองประดบั ร้านขายเสือ้ผ้า 

-  ชัน้เรียนทําอาหาร 

10) อนันตรา คาลูทารา มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว  

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 141 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 4 ห้องอาหาร ได้แก่ Olu dining restaurant, 

Acquolina Italian restaurant, Spice Traders Asian restaurant และ Upper Deck bar 

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมยงัให้บริการสปา และห้องประชมุรองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 300 คน 

11) อนันตรา ฮอยอัน มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว  

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 

12) เดอะ รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย บาย อนันตรา มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 173 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 5 ห้องอาหาร ได้แก่ The Bar, The Royal 

Livingstone Dining Room, The Royal Livingstone Lounge, The Sundecks และ The Royal Livingstone Express 

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจแุบบห้องเรียน (คน) 

Royal Livingstone Boardroom 12 
The Stanley Boardroom 10 
Royal Livingstone Lawns 300 
The Sundeck 60 

 
  

http://royal-livingstone.anantara.com/the-sundecks/
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13) อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 248 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 4 ห้องอาหาร ได้แก่  Attitude, Pantry at  AVANI, 

Long Bar และ Skyline  

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจแุบบห้องเรียน (คน) 

Chaophraya Ballroom 360 
Ballroom A  120 
Ballroom B  45 
Ballroom C  
Ballroom D 
Ballroom B/C/D 
Charoennakorn Room 
Thonburi Room 
Garden Room 
Jasmine Room 

45 
45 

100 
45 
33 

120 
25 

14) อวานี พัทยา (เดมิช่ือ พทัยา แมริออท) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท 

มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 298 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและ

ลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจแุบบห้องเรียน (คน) 

Garden Café 140 Ballroom 150 
Benihana 100 Room 1  130 
Sala Rim Nam 120 Room 2  100 
Manao 40 Rice Mill 30 
Elephant 60 Chaba 15 
  Sala Rim Nam 120 
    
    

15) อวานี กาโบโรเน มุ่งแน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 196 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 6 ห้องอาหาร ได้แก่  Casino Bar, Conservatory 

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

โรงแรมให้บริการ คาสิโน โดยมี slot machienes 150 เคร่ือง คาสิโน 10 โต๊ะ  

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้งรองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 500 คน เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป  

16) อวานี วนิด์ฮอ็ก มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 173 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Dunes Restaurant, Oasis 

Bar Lounge และ Casino Bar 

การให้บริการคาสิโน 

โรงแรมให้บริการคาสิโน โดยมี slot machienes 137 เคร่ือง คาสิโน 10 โต๊ะ  

การให้บริการอื่น ๆ     

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้งรองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 140 คน เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป

และมีบริการสปา  

17) อวานี คาลูทารา (เดิมช่ือ คานิ ลงักา รีสอร์ท แอนด์ สปา)  

คานิ ลงักา บริหารงานโดย บริษัท เซเรนดบิโฮเทล็ มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศศรีลงักา ซึง่บริษัทได้เข้าลงทนุในสดัส่วน

ร้อยละ 80 ตัง้แตปี่ 2553 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 105 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั

สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Karadiya 

Miridiya 

24 

60 

Cinnamon  

 

130 

 

Saffron 38   

Palm 150   

18) อวานี กวีเญิน มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 63 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Tre, Gio และ Tre 

Lobby Bar 

การใหบ้ริการอืน่ๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ รองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 120 คน และยงัมีกิจกรรมตา่งๆ มากมาย อาทิ 

-  ตกปลา นัง่เรือชมปลาโลมา Scuba Diving, Snorkeling 

-  สนามเทนนิส สควอช แบดมินตนั วอลเล่ย์บอล ข่ีม้า และ ป่ันจกัรยาน 
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- บริการอปุกรณ์กีฬาทางนํา้  

- เข้าคลาสเรียนทําอาหาร 

-  บริการสปา 

19) อวานี วคิตอเรีย ฟอลส์  มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 212 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

 โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่  The theatre of food, 

Poolside Grill and Pool Bar, และ Boma dinners 

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจแุบบห้องเรียน (คน) 

Kafue Boardroom 10 
Luangwa Boardroom 10 
Lozi Meeting Space 20 
Tonga Meeting Space 20 
Zebra 
Giraffe 
Elephant 
Lion 

45 
40 
40 
45 

20) โอ๊คส์ แกรนด์ แกลดสโตน (ในกลุ่มโอ๊คส์) มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัธุรกิจ และนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 144 ห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

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

การใหบ้ริการอื่นๆ 

 โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้งรองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 500 คน เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป  

21) โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน (ในกลุ่มโอ๊คส์) มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัธุรกิจ และนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 301 ห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป 1 ห้องอาหารได้แก่ Seoul Food 

การใหบ้ริการอื่นๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้งรองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 200 คน เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป 

22) ทโิวลี ลิสบัว มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 306 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคาร คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้
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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 

23) ทโิวลี มารีนา วลิามัวรา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท 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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24) ทโิวลี มารีนา ปอร์ตเิมา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเท่ียว 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   

25) 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 

26) ทโิวลี ออเรียนเต้ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการ

ให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 279 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคาร คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Hippopotamus Grill  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 

27) ทโิวลี จาร์ดมิ 

 การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 119 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหารได้แก่ Olivier Avenida Restaurant 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง Primavera รองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 50 คน เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และ

ลกูค้าทัว่ไป 

28) ทโิวลิ ปาลาซโิอ เด เซเตียส 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 30 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหารได้แก่ Seteais Restaurant 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

D. João VI 60 

Guildmeester/Royal 

Marquês de Marialva 

Pillement 

Pombal da Várzea 

100 

70 

40 

60 

29) ทโิวลิ ซนิตรา 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 77 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร ได้แก่ Monserrate Restaurant 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Byron 

Eça de Queiroz A + B 

Gil Vicente 

60 

220 

40 
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30) ทโิวลิ โคอิมบรา 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 100 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 1 ห้องอาหาร ได้แก่ Caffe’ Coimbra 
การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 
Mondego 

Porto 

Sintra 

Tejo 

Tivoli 

14 

130 

50 

18 

120 

31) ทโิวลิ วคิตอเรีย มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทกลุ่มนักท่องเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 280 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 4 ห้องอาหาร ได้แก่ Emo-Gourmet, 

Sensorial Restaurant,  Bartini Bar และ Chill By The Pool 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 
Continental 

Continental A, B, C, D 

Continental A+B / C+D 

Continental A+B+C / B+C+D 

Global 

Global A, C 

Global A + B 

Global A1, A2 

Global B 

Global B + C 

300 

70 

140 

230 

700 

230 

500 

80 

230 

500 

32) ทโิวลิ ลากอส 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 324 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 4 ห้องอาหาร ได้แก่ DunaBeach, 

Laco’briga Restaurant, Luna Bar & Lounge และ PÁTEO VELHO Restaurant 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ, จดัเลีย้ง ดงันี ้
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ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Burgau  14 

Canavial 60 
Conference Room 
Sagres 

120 
20 

33) ทโิวลี โมฟาร์เรจ์ - เซาเปาลู เดมิช่ือ ทโิวลี เซาเปาลู-โมฟาร์เรจ์ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว

และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

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 

34) ทโิวลี อีโครีสอร์ท ไปรอา ดู ฟอร์เต้ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มี

ลกัษณะการให้บริการดงันี ้

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   

35) เดอะ เซน็ต์ รีจสิ กรุงเทพฯ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็น

บริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 224 ห้อง  
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การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและบาร์ 

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั

สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจแุบบห้องเรียน (คน) 

Zuma 221 Astor Ballroom 200 

Jojo 119 Astor I 70 

Viu 86 Astor II 60 

The St. Regis Bar 

Decanter 

100 

64 

Astor III 

Rajadamri I 

60 

24 

  Rajadamri II 30 

  Rajadamri III 20 

  Rajadamri IV 20 

36) 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   

37) โฟร์ซีซ่ันส์ เตน็ท์แคมป์ สามเหล่ียมทองคํา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะ

การให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 15 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Nong Yao 36 

Burma Bar 20 

Wine Cellar 6 

38) โฟร์ซีซ่ันส์ เกาะสมุย มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 60 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้
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ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Lan Tania 102 

Pla Pla 102 

Wine Cellar 8 

39) 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   

40) เอเลเมนท์ บูทีค มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 34 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป 2 ห้องอาหารได้แก่ Bamboo Beach Café และ Fai Dining 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ จดัเลีย้ง และสปา 

 

 โรงแรมท่ีบริษัทลงทุนผ่านการร่วมทุน  

41) อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์ (เดมิช่ือ โรงแรมโบดฮูรูา มลัดีฟส์) (เป็นบริษัทร่วมทนุกบัชาวมลัดีฟส์ โดยบริษัทลงทนุใน

สดัส่วนร้อยละ 50) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 67 ห้อง  
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การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

 โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้ Baan Huraa, 73 Degrees, Origami, Dhoni, Fushi Cafe’, 

Sea. Fire. Salt., Terrazzo, Aqua 

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 

- มีบริการสปา 

42) อนันตรา ดห์ิกู มัลดีฟส์ (เป็นบริษัทร่วมทนุกบัชาวมลัดีฟส์ โดยบริษัทลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50) มุ่งเน้นให้บริการแก่

ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 110 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้Baan Huraa, 73 Degrees, Origami, Dhoni, Fushi Cafe’,  

Sea. Fire. Salt., Terrazzo, Aqua 

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 

- มีบริการสปา 

43) นาลาดู มัลดีฟส์ (เป็นบริษัทร่วมทนุกบัชาวมลัดีฟส์ โดยบริษัทลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้า

ประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 20 ห้อง มีสระวา่ยนํา้ส่วนตวัทกุห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ The Living Room,  

Intimate Dining Affairs, Baan Huraa,  
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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 

44) อนันตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์ มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 44 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Clube Naval, Golfniho 

และ Tartaruga 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้งรองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 60 คน เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป

และมีบริการสปา 

45) อนันตรา เมด์จุมเบ ไอส์แลนด์ มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 12 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 2 ห้องอาหาร ได้แก่ Jahazi Restaurant และ

Bahari Lounge Bar 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

 มีบริการสปา 

46) อนันตรา มาเตโม ไอส์แลนด์ มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว (อยู่ระหวา่งการปิดปรับปรุง) 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 23 ห้อง  

47) อนันตรา พีซ เฮเว่น ทานแกลล์ มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 152 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

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

และ El Vino 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป 
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48) อวานี เพมบา บีช มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 185 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Quirimbas, Clube Naval 

และ The Niassa Bar 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ, จดัเลีย้ง ดงันี ้

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Cabo Delgado Conference Room 160 

Mussoma Meeting Room 50 
Mueda Boardroom 14 

49) อวานี เลโซโท มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 158 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 5 ห้องอาหาร ได้แก่ Nala Café Restaurant, 

Ying Tao Grill, Leifo Lounge ‘Fireplace Lounge, Hotsomo Bar - ‘The Hunting Man’s Bar และ Letamong Pool Bar 

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป ดงันี ้

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Khanya Boardroom 12 

Khotla Room 30 
Pisto 300 
Senqu Room 30 
Seotlong Room 10 

50) อวานี มาเซรู มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 105 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Mohokare Restaurant,  

 Katse Terrace และ Mohope Bar & Lounge 

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั และลกูค้าทัว่ไป ดงันี ้

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Pula Convention Centre 600 

Naleli Room 120 
Molepe Room 300 
Qiloane Room 30 
Leseli Room 10 
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51) 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 

52) อวานี ไฮฟง ฮาร์เบอร์ ววิ (เดมิช่ือ “ฮาร์เบอร์วิว โฮเทล็ เวียดนาม”) (เป็นบริษัทร่วมทนุ โดยบริษัทลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 

30.39) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการ

ให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 122 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั

และลกูค้าทัว่ไป ดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Cheer Pub 34 Hanoi 96 

The La Terrasse 30 Saigon 96 

The Harbour Café 72 Haiphong 72 

The Nam Phuong 90 Danang 108 

  Boardroom 10 

การใหบ้ริการดา้นอื่นๆ ได้แก่ 

-  ศนูย์บริหารร่างกาย  

-  ร้านค้าย่อยขายสินค้าและของท่ีระลกึตา่งๆ 

-  บริการอ่ืนๆ เช่น บริการสํารองท่ีนัง่ Business Center แพทย์ทางโทรศพัท์ บริการ Limousine บริการจดัทวัร์นอกสถานท่ี 

บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท์ เป็นต้น 

53) เปอร์ อควัม นิยามา มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 134 วลิล่า 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 9 ห้องอาหาร ได้แก่ Blu, Nest, Edge, 

Tribal, Epicure, Subsix, Fahrenheit, Dune และ The Deli,  

การใหบ้ริการอื่นๆ 

 โรงแรมให้บริการสปา  

54) เรดิสัน บลู มาปูโต มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 154 ห้อง  

  



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 29 

 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Filini Bar & 

Restaurant, Reataurant Azul, และ Palmeira Lounge 

55) 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 อารูชา คอฟฟ่ี ลอด์จ แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 30 

2 เซเรนเกต ิไมเกรชัน่ แคมป์ แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 20 

3 ทารางกิรี ทรีท๊อปส์ แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 20 

4 เดอะ แมนเนอร์ แอท โกรองโกโร แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 20 

5 คลิินด ิแซนซิบาร์ แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 19 

6 แอฟโรชิค ไดอานี บีช เคนย่า กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 20 

7 แซนด์ ริเวอร์ มาไซ มาร่า เคนย่า กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 16 

56)  กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีค็อก  

กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ก มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศเคนยาและแทนซาเนีย โดยบริษัทร่วมทนุ อเลวาน่า แอฟริกา 

ได้เข้าซือ้กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ก ในปี 2558 ตอ่มาได้มีการบริหารงานโดยกลุ่มเอเลวาน่า แอฟริกา ซึง่ถือเป็นการขยายฐานธุรกิจ

เชิงซาฟารีในทวีปแอฟริกาอย่างลงตวั ประกอบด้วย 

 โรงแรม ประเทศ กลุ่มลูกค้า จาํนวนห้องพัก 

1 เซเรนเกต ิไพโอเนียร์ แคมป์ แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 12 

2 ทอทลิิส แคมป์ แอมโบเซลิ เคนย่า กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 18 

3 เอลซา คอปปี ้เมรุ เคนย่า กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 11 

4 จอยส์ แคมป์ ซาบา เคนย่า กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 10 

5 เอเลเฟนท์ เพพเพอร์ แคมป์ มาไซ มาร่า เคนย่า กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 10 

 

โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร 

 โรงแรม ประเทศ กลุ่มลูกค้า จาํนวนห้องพัก 

57) อนนัตรา สิเกา ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 139 

58) อนนัตรา บ้านราชประสงค์ กรุงเทพฯ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 97 

59) อนนัตรา ลาวาณา เกาะสมยุ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 122 

60) อนนัตรา สาทร กรุงเทพฯ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 310 

61) อนนัตรา รสานนัดา เกาะพงนั วลิล่าส์ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 64 

62) อนนัตรา เชียงใหม่ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 84 

63) อนนัตรา ซานย่า  จีน กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 122 

64) อนนัตรา สิบสองปันนา จีน กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 103 
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 โรงแรม ประเทศ กลุ่มลูกค้า จาํนวนห้องพัก 

65) อนนัตรา เซมินยคั บาหลี บาหลี กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 60 

66) อนนัตรา อลูวูาต ูบาหลี บาหลี กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 74 

67) อนนัตรา อลั จาบาล อลั อคัดาร์  โอมาน กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 115 

68) อลั บาลีด รีสอร์ท ซาลาลาห์ บาย อนนัตรา โอมาน กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 136 

69) บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย อนนัตรา กาตาร์ กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 141 

70) อนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ซาเฮล 

วลิล่า 

อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 30 

71) อนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ยามม์ 

วลิล่า 

อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 30 

72) อนนัตรา เดอะ  ปาล์ม ดไูบ อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 293 

73) เดสเสิร์ท ไอแลนด์ บาย อนนัตรา  อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 64 

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

75) อีสเทริน แมนโกรฟส์ บาย อนนัตรา UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 222 

76) อนนัตรา มยุเน่ เวียดนาม กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 90 

77) อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 568 

78) อวานี ขอนแก่น ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 196 

79) อวานี เซปัง โกลด์โคส มาเลเซีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 315 

80) อวานี เดรา ดไูบ UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 216 

81) อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์ เซเชลส์ กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 124 

82) โอ๊คส์ กรุงเทพฯ สาทร ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 115 

83) โอ๊คส์ ลิวา เอ็คเซค็คทีูฟ สวีท UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 54 

84) เดอะ เรสซเิดนเซส แอท วคิตอเรีย โปรตเุกส กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 93 

85) เปอร์ อควมั ฮวูาเฟน ฟชิู  มลัดีฟ กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 44 

86) เดสเสิร์ท ปาล์ม เปอร์ อควมั UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 38 

87) เอสเก้อ ซาล ูแซนซบิาร์ แทนซาเนีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 49 

88) ซุค วาคฟิ กาตาร์ กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 183 

89) เลวา ซาฟารี แคมป์ เคนยา กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 13 

90) คทีิช แคมป์ มาเซล ฟอเรสท์  เคนยา กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 6 

91) ลอยซาบา เท้นท์ แคมป์ เคนยา กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 12 

92) ลอยซาบา สตาร์ เบดส์ เคนยา กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 4 

 

ธุรกิจบริหารเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ 

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

โรงแรมทัง้หมด 51 โรงแรม โดยในประเทศออสเตรเลียมีจํานวน 47 โรงแรม ซึง่อยู่ในเมืองทอ่งเท่ียวและเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคญั โดย

ตัง้อยู่ในนิวเซ้าท์เวลส์ 10 โรงแรม วคิตอเรีย 7 โรงแรม ควีนส์แลนด์ 23 โรงแรม เซ้าท์ออสเตรเลีย 5 โรงแรม และเวสเทนิออสเตรเลีย 2 
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โรงแรม ในประเทศนิวซีแลนด์รวม 3 โรงแรม ตัง้อยู่ท่ีนอร์ทไอร์แลนด์ 1 โรงแรม และเซ้าท์ไอร์แลนด์ 2 โรงแรม ในดไูบ ประเทศสหรัฐอา

รับเอมิเรตส์ 1 โรงแรม ซึง่โดยรวมทัง้กลุ่มมีบริการห้องพกัทัง้สิน้ 6,339 ห้อง  

เน่ืองจากทําเลท่ีตัง้ของโอ๊คส์ส่วนใหญ่อยู่ในย่านธุรกิจ และเมืองใหญ่ โอ๊คส์จงึมุ่งเน้นการบริการไปท่ีกลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่ม

บริษัทภายในประเทศ กลุ่มนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจงึเป็นลําดบัรองลงมา ซึง่ส่งผลให้ลกัษณะของห้องพกัและอปุกรณ์เคร่ืองใช้ภายใน

ห้องพกัท่ีเอือ้อํานวยความสะดวกให้กบัผู้พกัอาศยัท่ีเป็นนกัธุรกิจอีกด้วย 

  การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนัน้ นอกจากห้องพกั อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และคณุภาพ

ของวตัถดุบิท่ีใช้ในการปรุงอาหารและเคร่ืองดื่มแล้ว พนกังานท่ีให้บริการถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัอีกประการหนึง่ บริษัทมีนโยบาย

หลกัท่ีจะรับคนท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดการจ้างแรงงานในระดบัท้องถ่ินนัน้ๆ โดยจดัให้มีการฝึกสอนและอบรมแก่พนกังานเหล่านัน้ให้มี

ความรู้และความสามารถในการทํางาน นอกจากนี ้ การสง่พนกังานคนไทยไปเรียนรู้งานในตา่งประเทศและการรับผู้ เช่ียวชาญมา

ฝึกสอน การจ้างชาวต่างชาตมิาทํางาน ก็เป็นวธีิท่ีจะสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่พนกังานคนไทยเพ่ือจะปฏิบตัิได้

เองในอนาคต 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจโรงแรม) 

ข้อมูลด้านการตลาดและภาวะการแข่งขนัเป็นข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นการรวบรวมข้อมลูเผยแพร่จากส่วน

ราชการและภาคอตุสาหกรรม  

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและโรงแรม  

ในปี 2559 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทยยงัคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากปี 2558 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจาก

เหตกุารณ์ไว้อาลยัและนโยบายปราบปรามทวัร์ศนูย์เหรียญของรัฐบาล โดยจํานวนนกัทอ่งเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียว

ในประเทศไทยปรับตวัเพิ่มขึน้จากปีก่อนในอตัราร้อยละ 9 อยู่ท่ี 32.6 ล้านคน ส่วนอตัราการเข้าพกัเฉล่ียทัง้ประเทศเท่ากบัร้อยละ 66.6 

เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 1.5 

ด้วยความเป็นศนูย์กลางแหง่การทอ่งเท่ียว ทําเลท่ีตัง้อยู่ใจกลางเอเชียแปซฟิิก และภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในด้านความ

ปลอดภยั ความมีชีวิตชีวา และวฒันธรรมอนัยาวนาน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยยงัคงคาดการณ์ว่าในปี 2560 จะมีนกัท่องเท่ียว

ตา่งชาตเิดินทางเข้ามาในประเทศไทยจํานวน 35.6 ล้านคน เพิ่มขึน้จากปี 2559 ในอตัราร้อยละ 9 และจะสามารถสร้างรายได้จากการ

ท่องเท่ียวจํานวนกว่า 2.7 ล้านล้านบาทในปี 2560 เพ่ิมขึน้ในอัตราร้อยละ 8 จาก 2.5 ล้านล้านบาท โดยให้ความสําคัญกับการ

พฒันาการท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพ กระจายรายได้สู่ท้องถ่ินผ่านการส่งเสริมเมืองท่องเท่ียวใหม่ๆ และทําการตลาดยกระดบัภาพลกัษณ์

การท่องเท่ียวไทย โดยดงึจุดเด่นท่ีแตกต่าง เช่น การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวแต่งงานและฮนันีมนู การท่องเท่ียวทางนํา้และ

ทะเล โดยให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการเดินทางทางนํา้ เป็นต้น  นอกจากนี ้ทางภาครัฐยงัให้ความสําคญัเร่ืองการบริหารจัดการ

ท่องเท่ียว ตัง้แต่การให้ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ไปจนถึงการสร้างมาตรฐานของ

ผู้ประกอบการ กลยุทธ์ดงักล่าวคาดว่าจะช่วยยกระดบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยและสร้างรายได้อย่างยัง่ยืนให้กับ

ประเทศ 

 

  2558 2559 

จํานวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาต ิ(ล้านคน) 29.9 32.6 

อตัราการเปล่ียนแปลง (%) 20.6 9.0 

อตัราการเข้าพกัโรงแรม (ร้อยละ) 65.1 66.6 
ที่มา: การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย และธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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คู่แข่งและสถานภาพในการแข่งขัน (ธุรกิจโรงแรม) 

• ในเขตกรุงเทพฯ: โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท แอนด์ สปา  เป็นโรงแรมระดบัห้าดาวสไตล์รีสอร์ท จบั 

กลุ่มลูกค้าท่ีเน้นการพักผ่อน โดยมีผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกันกับบริษัท ได้แก่  The Peninsula Hotel,  

Shangri-La,  Royal Orchid Sheraton และ Millenium Hilton  ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบรายได้เฉล่ียต่อห้องในปี 2559 

เทียบกบัคูแ่ข่งในกลุ่มแล้วอยู่อนัดบักลางของกลุ่ม ส่วนโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ โฮเทล ซึง่เปิดในปี 2559 เป็น

โรงแรมระดบั 4 ดาวท่ีมีจดุเด่นด้านห้องพกัอนัทนัสมยัพร้อมวิวแม่นํา้เจ้าพระยาและห้องจดัเลีย้งขนาดใหญ่ ในราคาท่ี

น่าดึงดูดเม่ือเทียบกับผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกันกับบริษัทได้แก่ Royal Orchid Sheraton, Millenium 

Hilton และ Pullman Bangkok G ส่งผลให้โรงแรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวทัว่ไป กลุ่มลกูค้า

งานแตง่งาน และกลุ่ม MICE  สําหรับโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ โฮเทล มีคูแ่ข่งท่ีเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวหลาย

แหง่ การแข่งขนัจงึมีสงู ลกูค้ากลุ่มเป้าหมายของโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ ได้แก่ ลกูค้าทัง้กลุ่มบริษัท นกัธุรกิจ

และนกัทอ่งเท่ียว ซึง่โรงแรมดงักล่าว มีความได้เปรียบคูแ่ข่งในด้านการให้บริการท่ีเป็นเลิศ การบํารุงรักษาสถานท่ีและ

เคร่ืองใช้ต่างๆ ให้มีความหรูหรา นอกจากนี ้ยังได้เปรียบในด้านท่ีตัง้ของโรงแรม  ส่วนโรงแรมเดอะ เซ็นต์  รีจิส 

กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมท่ีเปิดในปี 2554 มีกลุ่มลูกค้าเป็นนักธุรกิจ และกลุ่มบริษัท โดยทัง้โรงแรมอนันตรา สยาม 

กรุงเทพฯ โฮเทล และ โรงแรมเดอะ เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพฯ ต่างก็มีฐานลูกค้าของตวัเองเป็นหลัก นอกจากนี ้บริษัทยัง

รับจ้างบริหารจดัการโรงแรมระดบั 4 ดาวอีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมอนนัตรา บ้านราชประสงค์ กรุงเทพฯ เซอร์วิส สวีท 

โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ และโรงแรมโอ๊คส์ กรุงเทพฯ สาทร ซึ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าทัง้บริษัท นักธุรกิจและ

นกัทอ่งเท่ียว 

• ในเขตพทัยา: โรงแรมอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นหนึง่ในผู้ นําตลาดโรงแรมระดบับนในพทัยา จบักลุ่มลกูค้าท่ี

เน้นการพกัผ่อน ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนักบับริษัท ได้แก่ Dusit Resort, Amari Orchid, Holiday Inn 

และ Intercontinental   

• ในเขตหวัหิน:  โรงแรมอนันตรา หวัหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดอยู่ในโรงแรมชัน้นําประเภทท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น

เฉพาะตวัและเป็นโรงแรมท่ีเน้นกลุ่มลูกค้าระดบับน  ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนักบับริษัท ได้แก่ Hilton, 

Intercontinental, Sheraton และ Hyatt  

• ในเขตภเูก็ต: โรงแรมเจ ดบับลิว แมริออท ภเูก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรมจบักลุม่ลกูค้าท่ีเน้นการพกัผ่อนและจดั

อยู่ในกลุ่มโรงแรมท่ีมีเครือข่ายสากล โดยมีผู้ ประกอบการท่ีอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ได้แก่ Laguna Beach, Le 

  นกัทอ่งเท่ียวต่างชาต ิ

  ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 

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 29.94 +20.6% 

2559 32.60 +8.9% 

ท่ีมา: การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย    
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Meridien, Westin Siray Bay และ Dusit Laguna ขณะท่ีโรงแรมอนนัตรา ภูเก็ต วิลล่าส์ ถือเป็นโรงแรมต้นแบบของ

เครืออนนัตรา มีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั ให้บริการห้องพกัพร้อมสระว่ายนํา้ส่วนตวั และเน้นกลุ่มลูกค้าระดบับน 

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

Aleenta ส่วนโรงแรมอนนัตรา ภูเก็ต ลายนั รีสอร์ท ซึง่เปิดให้ดําเนินการในปี 2557 เป็นโรงแรมอนนัตราแห่งท่ี 2 และ

เป็นโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองแห่งท่ี 3 ในภูเก็ต จัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดบับนและมีจุดเด่นด้านห้องพักท่ีออก

แบบอย่างหรูหราและทําเลท่ีตัง้ส่วนตัวบนหาดลายันท่ีเงียบสงบ โรงแรมทัง้ 3 แห่งมีความได้เปรียบคู่แข่งในด้าน

ห้องพกัและการให้บริการท่ีเป็นเลิศ ส่งผลให้บริษัทคงความเป็นผู้ นําผู้ประกอบการโรงแรมในภเูก็ต  

• ในเขตสมยุ: โรงแรมอนนัตรา บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา  จดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมชัน้นําซึง่มีเอกลกัษณ์ของตนเอง โดย

ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั ได้แก่ Renaissance, Le Meridien, Sala, Intercontinental ขณะท่ีโฟร์ซีซัน่ส์  

เกาะสมยุจดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมท่ีมีเครือข่ายสากล โดยผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั ได้แก่ Banyan Tree, 

W Retreat, Napasai, Six Senses โดยในปี 2559 โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์  เกาะสมุย มีรายได้เฉล่ียต่อห้องเป็นผู้ นําของ

กลุ่มผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน  ประกอบกับในปลายปี 2553 บริษัทเปิดให้ดําเนินการโรงแรมอนันตรา      

ลาวาณา รีสอร์ท แอนด์ สปา ท่ีเกาะสมุย ซึ่งบริษัทรับจ้างบริหารจัดการ เท่ากับเป็นการตอกยํา้ความเป็นผู้ นํา

ผู้ประกอบการโรงแรมในเกาะสมยุ ท่ีให้บริการโรงแรมถงึ 3 แหง่ 

• ในเขตเชียงใหม่: โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์  เชียงใหม่ เป็นโรงแรมชัน้นําท่ีจดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดบับน โดยผู้ประกอบการท่ี

อยู่ในระดบัใกล้เคียงกัน ได้แก่ Dhara Dhevi โดยในปี 2559 โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์  เชียงใหม่ มีรายได้เฉล่ียต่อห้องเป็น

ผู้ นําของกลุ่มผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน นอกจากนี ้ในปลายปี 2556 บริษัทได้เข้ารับจ้างบริหารจัดการ

โรงแรมเพิ่มอีก 1 แหง่ ช่ือ อนนัตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นการแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญของบริษัทใน

การประกอบกิจการโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงจนเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

• ในเขตเชียงราย: โรงแรมอนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา รีสอร์ท แอนด์ สปา มีผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกัน 

ได้แก่ Dusit Island, Imperial, Katilya และ Le Meridien  โดยในปี 2559 โรงแรมอนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา รีสอร์ท 

แอนด์ สปา มีอัตราการเติบโตรายได้เฉล่ียต่อห้องสูงสุดเป็นอันดับต้นๆ ของกลุ่ม นอกจากนี ้บริษัทยังมีโรงแรม         

โฟร์ซีซัน่ส์ เต้นท์แคมป์ สามเหล่ียมทองคํา ท่ีจดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง เน่ืองจากเป็นเอ็คซ์คลซูฟิ  

รีสอร์ทท่ีโดดเดน่เร่ืองความเป็นพืน้บ้านแหง่ป่าเมืองเหนือท่ีให้บริการท่ีพกัเพียง 15 เต้นท์ จงึทําให้ไม่มีคูแ่ข่งโดยตรง 

• ประเทศออสเตรเลีย: อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศออสเตรเลีย จดัว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีสําคญัของประเทศ 

ในปี 2559 มีประมาณการจํานวนนกัทอ่งเท่ียวเดินทางมายงัประเทศออสเตรเลีย จํานวน 7.8 ล้านคน โดยเพิ่มขึน้จาก

ปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 9.3 ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวจากประเทศนิวซีแลนด์ จีน อังกฤษ อเมริกาและสิงค์โปร์  

นอกจากนี ้ยังมีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาในประเทศออสเตรเลียถึง 8.3 ล้านคนในปี 2560 

เพิ่มขึน้จากปี 2559 ในอตัราร้อยละ 6.7 และจะเกินกว่า 10 ล้านคนในอีก 10 ปีข้างหน้า เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ถึงกว่า

ร้อยละ 50 โดยส่วนใหญ่คาดว่าจะมาจากการเพิ่มขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวจากตลาดเกิดใหม่ในทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศ

จีน อินเดีย เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย ตามลําดับ ในขณะท่ีจํานวนนักท่องเท่ียวจากตลาดดัง้เดิม ได้แก่ ประเทศ

นิวซีแลนด์ อังกฤษ และอเมริกา คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกัน (ท่ีมา : Tourism Research 

Australia)  

คูแ่ข่งท่ีสําคญัในประเทศออสเตรเลียคือ กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ ไอเฮชจี และมนัตรา  

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

ออลซีซัน่ และอีแทป ภายหลงัแอคคอร์ได้รวมกิจการกบักลุ่มโรงแรมมาร์แวค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ทในปี 2554 ทํา

ให้แอคคอร์มีจํานวนโรงแรมในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพิ่มขึน้ ปัจจุบนัจดัว่ามีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็น

อนัดบั 1 
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‐ กลุ่มโรงแรมไอเฮชจี มีแบรนด์ภายใต้การบริหาร คือ อินเตอร์คอนตเินนตลั, คราวน์พลาซา่, ฮอลลิเดย์ อินน์, ฮอลลิ

เดย์ อินน์ เอ็กเพรส และสเตย์บริด สวีท  

‐ กลุม่โรงแรมมนัตรา มีแบรนด์ภายใต้การบริหาร คือ เปปเปอร์, มนัตรา และเบรกฟรี 

• ประเทศมลัดีฟส์: ในปี 2559 มีจํานวนนกัท่องเท่ียวเดินทางมายงัประเทศมลัดีฟส์ จํานวน 1.29 ล้านคน เพิ่มขึน้จากปี

ก่อนหน้าในอัตราร้อยละ 4.2 จากการชะลอตัวของนักท่องเท่ียวจากประเทศจีน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัและค่าเงินท่ีอ่อนตวั อย่างไรก็ตาม การท่องเท่ียวประเทศมัลดีฟส์มีความมั่นใจในแนวโน้มการ

ท่องเท่ียวในระยะยาว ด้วยทัศนียภาพของหมู่เกาะและธรรมชาติใต้ทะเลท่ีงดงาม โดยทางภาครัฐจะมุ่งเน้นทํา

การตลาดเพ่ือดงึดดูนกัท่องเท่ียว ส่งเสริมการลงทนุในหมู่เกาะท่ีอยู่ในระหวา่งการพฒันา และพฒันาระบบโครงสร้าง

สาธารณปูโภคและการบนิของประเทศ (ท่ีมา: Ministry of Tourism, Republic of Maldives)  

บริษัทให้บริการโรงแรมทัง้หมด 6 แห่ง ประกอบไปด้วยโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรมอนนัตรา  

คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์ โรงแรมท่ีบริษัทร่วมลงทุน 4 แห่ง ได้แก่ โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส์ รีสอร์ท โรงแรม         

อนนัตรา ดห์ิก ูมลัดีฟส์ รีสอร์ท โรงแรมนาลาด ูมลัดีฟส์ และโรงแรมเปอร์ อควมั นิยามา โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร 

1 แหง่ ได้แก่ โรงแรมเปอร์ อควมั ฮวูาเฟน ฟชิู โดยโรงแรมอนนัตรา คฮิาวาห์ มลัดีฟส์ วลิล่าส์ ซึง่บริษัทเป็นเจ้าของเอง

มีคูแ่ข่งท่ีสําคญั คือ กลุ่มโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์  โซเนวา ฟชิู และ One & Only 

• ประเทศโปรตเุกส: อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียวมีสดัส่วนมลูค่าประมาณร้อยละ 10

ของมลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2557 และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามจํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาใน

ประเทศเป็นจํานวนมากในหลายปีท่ีผ่านมา ประเทศโปรตเุกสมีจํานวนนักท่องเท่ียวมากกว่า 19 ล้านคน ในปี 2558 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้านี ้และยงัคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2559 

ซึ่งมีจํานวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.3 เป็น 15.6 ล้านคน แม้ว่าความกังวลเก่ียวกับการแยกตัวของประเทศ

องักฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) อาจส่งผลกระทบตอ่การทอ่งเท่ียวของประเทศ ประเทศองักฤษยงัคงเป็นตลาด

นักท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศโปรตุเกส ตามด้วยประเทศสเปน ฝร่ังเศส เยอรมัน และฮอลแลนด์ นอกจากนี ้

ความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางการเมืองและเหตุก่อการร้ายในบริเวณแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่งผลให้

นักท่องเท่ียวเปล่ียนมาเท่ียวในประเทศโปรตุเกสและสเปนแทน โดยคณะกรรมการการท่องเท่ียวแห่งอัลการ์ฟได้

ออกมาประกาศวา่ปี 2559 จะเป็นปีท่ีดีท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ของภมูิภาคในด้านการทอ่งเท่ียว 

บริษัทให้บริการโรงแรมระดบั 4 ดาวและ 5 ดาวทัง้หมด 12 แห่ง ประกอบด้วยโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง 11 แหง่ 

ได้แก่ โรงแรมทิโวลี ลิสบวั โรงแรมทิโวลี มารีนา วิลามวัรา โรงแรมทิโวลี มารีนา ปอร์ติเมา โรงแรมทิโวลี คาร์โวเอโร 

โรงแรมทิโวลี ออเรียนเต้ โรงแรมทโิวลี จาร์ดิม โรงแรมทิโวลี ปาลาซิโอ เด เซเตียส โรงแรมทิโวลี ซินตรา โรงแรมทโิวลี 

โคอิมบรา โรงแรมทิโวลี วิคตอเรีย และโรงแรมทิโวลี ลากอส โรงแรมแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรม

เดอะ เรสซเิดนเซส แอท วคิตอเรีย 

กลยุทธ์ทางการตลาด (ธุรกิจโรงแรม) 

บริษัทมีระบบการขายในลักษณะการรวมศูนย์ด้านการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมข้อมลูของลูกค้าและโรงแรมใน

เครือไว้ท่ีส่วนกลาง เพ่ือจะนําไปใช้ในการขยายตลาดและส่งเสริมการขาย (Decentralization) ซึ่งเป็นการกระจายข้อมูลท่ีมีให้เกิด

ประโยชน์ในการเสริมสร้างเครือข่ายในการขายให้กว้างขวางและรวดเร็วขึน้ โดยบริษัทมีกลยทุธ์การตลาดและการขาย ดงันี ้

1. เน้นการให้บริการท่ีคุ้มค่าเหมาะสมกบัราคาขาย และสร้างความประทบัใจในการให้บริการ การขายร่วมกบับริษัทนํา

เท่ียว สายการบิน และองค์กรอ่ืนๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า บริษัทบตัรเครดิต และบตัรเครดิตธนาคาร เป็นต้น เพ่ือเพิ่ม

จํานวนลกูค้า 
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2. เน้นการขยายฐานลูกค้าไปยงัแหล่งตลาดท่ียงัไม่ได้รับการส่งเสริมการขายมากนกั สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีทัง้ตลาดใน

ภูมิภาค เช่น จีน อินเดีย และเกาหลี และตลาดสําคญัอ่ืนๆ ในเอเชียและยุโรป ตลอดจนพัฒนาการขายตรงเพ่ือให้

เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มขึน้ 

3. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกค้าเดิมเพ่ือให้เกิดความประทบัใจและกลับมาใช้บริการอีก โดยปรับปรุงและแจ้งข้อมลู

ล่าสดุให้ลกูค้าทราบเก่ียวกบับริการหรือโปรแกรมต่างๆ ของโรงแรมเสมอ เพ่ือให้ลกูค้าสามารถเลือกบริการท่ีเหมาะกับ

ความต้องการของตนเองได้  

4. ประชาสัมพันธ์การให้ความสะดวกในการให้บริการสํารองห้องพักผ่านศูนย์กลางสํารองห้องพักในกรุงเทพฯ และ

สํานกังานตวัแทนขายและสํารองห้องพกัในต่างประเทศกว่า 18 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจกัร 

และจีน เป็นต้น ซึง่สามารถสํารองห้องพกัโรงแรมในเครือได้ทกุแหง่ 

5. พัฒนาระบบสํารองห้องพกัทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพการเติบโตสูง โดยสามารถสํารองห้องพกัผ่าน

เว็บไซต์ www.minorhotels.com และ www.anantara.com ซึ่งมีถึง 7 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน ญ่ีปุ่ น รัสเซีย 

เยอรมนัและอาหรับเพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าหลกัของบริษัท หรือสํารองห้องพกัโดยช่องทางการตลาดร่วมกบัพนัธมิตรใน

ธุรกิจท่องเท่ียวในระดับสากล ได้แก่ Global Hotel Alliance, Small Luxury Hotel of the World, Virtuoso, Kiwi 

Collection และ The Leading Small Hotels of the World และ Mr. and Mrs. Smith 

6. ประชาสมัพนัธ์แบรนด์ของบริษัท ผ่านการเปิดให้บริการโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารในประเทศใหม่ๆ ท่ีมีอตัราการ

เตบิโตของนกัทอ่งเท่ียวสงู เช่น จีนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น 

บริษัทใช้รูปแบบในการบริหารธุรกิจในกลุ่มโรงแรมหลายรูปแบบ คือ การบริหารงานด้วยตนเอง  การบริหารงานภายใต้เคร่ืองหมาย

ทางการค้า และการบริหารงานแบบร่วมลงทนุ โดยมีปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณาเลือกวธีิการบริหารโรงแรมดงันี ้ 

1. การบริหารงานด้วยตนเองและใช้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง    

เน่ืองจากบริษัทมีแบรนด์อนันตรา อวานี เปอร์ อควมั ทิโวลี และโอ๊คส์ ซึง่เป็นแบรนด์ของตนเอง ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณาถึง

ขนาดของโรงแรม แหล่งท่ีตัง้ ภาวะการแข่งขนั ประสบการณ์การดําเนินธุรกิจในตลาดนัน้แล้วเห็นว่า บริษัทสามารถบริหารงานเองได้ก็จะ

บริหารงานโดยใช้แบรนด์ของตนเอง ซึง่ช่วยลดต้นทนุในการดําเนินงานในส่วนของค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ นอกจากนี ้บริษัทยงั

รับจ้างบริหารงานให้กบัเจ้าของโรงแรมอ่ืน ภายใต้แบรนด์อนนัตรา อวานี เปอร์ อควมั ทโิวลี และโอ๊คส์ ซึง่ ณ สิน้ปี 2559 มีโรงแรมท่ีบริษัท

บริหารงานเปิดให้บริการแล้วทัง้สิน้ 36 แหง่ จากทัง้หมด 56 แหง่ท่ีบริษัทได้ลงนามในสญัญาจ้างบริหารงานแล้ว โดยโรงแรมท่ีเหลืออีก 20 

แหง่ อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง ซึง่คาดวา่จะทยอยเปิดให้บริการได้ในปี 2560-2562 

2. การหาผู้ ร่วมทนุและการวา่จ้างให้ผู้ อ่ืนบริหารงาน 

ในกรณีท่ีบริษัทขาดประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรมในบางพืน้ท่ี แต่บริษัทเล็งเห็นถึงศกัยภาพการเติบโตของตลาด 

และโอกาสทางธุรกิจ บริษัทอาจหาผู้ ร่วมทนุซึง่มีประสบการณ์ เช่น การร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 ในกลุ่มโรงแรมท่ีมลัดีฟส์และ

แอฟริกา หรือการว่าจ้างกลุ่มโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงและมีความสามารถในการบริหารงานในระดบัสากล มาเป็นผู้บริหารงานสําหรับ

โครงการนัน้ๆ ดงัเช่น บริหารงานโดยโฟร์ซีซัน่ส์  ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “โฟร์ซีซัน่ส์ ” บริหารงานโดยกลุ่มแมริออท โฮเทล ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “เจ ดบับลิว แมริออท” บริหารงานโดยสตาร์วดู ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เซ็นต์ รีจิส” ภายใต้สญัญาบริหารงาน 

บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการเป็นร้อยละคงท่ีของรายได้รวม และร้อยละคงท่ีของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการ

ดําเนินงานของโรงแรม  

  

http://www.anantara.com/
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ลักษณะของลูกค้า ลกูค้าของธุรกิจโรงแรม มีทัง้ลกูค้าท่ีเป็นคนไทยและตา่งชาต ิซึง่แบง่ได้ เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ  

1. กลุ่มลกูค้าท่ีจองผ่านบริษัททอ่งเท่ียวทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เป็นท่ีรับจองห้องพกัจากลกูค้า แล้วบริษัททอ่งเท่ียว

จะส่งลูกค้าให้โรงแรม โดยจํานวนห้องพักท่ีขายผ่านบริษัทท่องเท่ียวจะมีปริมาณสูงและถือเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ของ

บริษัท 

2. กลุ่มนกัทอ่งเท่ียวทัว่ไป เป็นลกูค้าท่ีตดิตอ่เข้าพกัท่ีโรงแรมด้วยตนเอง  

3.  กลุ่มลูกค้าท่ีมาจัดประชุมและสมัมนาเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีเข้าพักโรงแรมเพ่ือวตัถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา ลูกค้า

ประเภทนีจ้ะก่อให้เกิดรายได้อ่ืนๆ นอกเหนือจากห้องพกั  

ลกูค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลกูค้าท่ีตดิตอ่ผ่านมาทางบริษัททอ่งเท่ียวทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ จงึมีความหลากหลาย 

และไม่มีลูกค้ารายใหญ่ท่ีมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 สําหรับลูกค้าภายในประเทศท่ีเป็นบริษัทเอกชน องค์กรภาครัฐต่างๆ ท่ีมี

ความสมัพนัธ์อนัดีกบับริษัท มีการมาใช้บริการอย่างสม่ําเสมอ  

สดัส่วนของลกูค้าท่ีเข้าพกัแบง่ตามทวีป  มีรายละเอียด ดงันี ้  

ประเทศ/ทวีป 2557 2558 2559 

ประเทศไทย 7% 6% 5% 

เอเชียตะวนัออก 32% 32% 25% 

เอเชียใต้ 4% 5% 4% 

ตะวนัออกกลาง 13% 11% 10% 

ยโุรป 29% 26% 37% 

อเมริกา 7% 11% 11% 

โอเชียเนีย 5% 4% 3% 

อ่ืน ๆ 3% 5% 5% 

รวม 100% 100% 100% 

  

สดัส่วนของลกูค้าแยกตามรายประเทศ 5 อนัดบัแรก ดงันี ้ 

ลําดับท่ี ประเทศ 2557 2558 2559 

1 จีน 13% 14% 12% 

2 องักฤษ 7% 7% 12% 

3 เยอรมนี 5% 6% 6% 

4 อเมริกา 6% 6% 6% 

5 ไทย 7% 6% 5% 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ธุรกิจโรงแรม)   แบง่ออกเป็น 4 ประเภท คือ  

1. นกัทอ่งเท่ียวเพ่ือการพกัผ่อน  

2. นกัธุรกิจ  

3. กลุ่มการประชมุ การจดัแสดงสินค้าและสมัมนาในภาครัฐและเอกชน (MICE) 

4. กลุ่มนกัธุรกิจและนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางผ่าน  

ทัง้นี ้สดัสว่นของกลุ่มลกูค้าจะแตกตา่งกนัไปตามท่ีตัง้และนโยบายของแตล่ะโรงแรม  
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นโยบายด้านราคา (ธุรกิจโรงแรม)   

ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากฤดูกาลค่อนข้างสูง โดยในอดีต บริษัทมีจํานวนลูกค้าเข้าพักสูงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน

มีนาคม และเดือนตลุาคมถึงเดือนธันวาคม ตามฤดกูาลทอ่งเท่ียวของตลาดหลกัของบริษัท เช่น ประเทศไทย คาบสมทุรอินเดีย ซึง่รวมถึง

ประเทศมัลดีฟส์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งปัจจัยของช่วงฤดูกาลมีผลต่อการกําหนดราคา อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมเครือทิโวลี ท่ี

ประเทศโปรตุเกส มีฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีแตกต่างไปจากตลาดดงักล่าว โดยมีจํานวนนักท่องเท่ียวเข้าพักสูงในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน

กนัยายน ส่งผลให้บริษัทสามารถลดความผันผวนของราคาโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับธุรกิจโรงแรมในเครือโอ๊คส์ ท่ีประเทศ

ออสเตรเลียนัน้ ได้รับผลกระทบจากฤดูกาลท่ีต่ํากว่า เน่ืองจากฐานลูกค้าส่วนใหญ่ คือ นกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียวภายในประเทศ ทัง้นี ้ใน

การกําหนดราคาของธุรกิจโรงแรม จะคํานงึถงึปัจจยัของช่วงฤดกูาล ต้นทนุการดําเนินงานของโรงแรมท่ีเป็นพืน้ฐานการปรับราคา ตลอดจน

ราคาตลาดของคู่แข่งขนัในระหว่างโรงแรมระดบัเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงนอกฤดกูาลท่องเท่ียวหรือมีนักท่องเท่ียวไม่มาก โรงแรมใช้ 

กลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาในช่วงพิเศษ เสนอโปรแกรมขายร่วมกบัโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ การให้บริการพิเศษ

โดยไม่คดิราคาเพิ่ม ร่วมส่งเสริมการขายกบับริษัทบตัรเครดติและบตัรเครดิตธนาคาร เป็นต้น 

บริษัทมีความสามารถในการแขง่ขนัท่ีสําคญัคือ 

1. มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน  

2. มีแบรนด์ของตวัเองท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล 

3. มีการให้บริการท่ีดีและมีคณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม 

4. มีโรงแรมในเครือ ซึง่ตัง้อยู่ในแหล่งทอ่งเท่ียวท่ีสําคญัของประเทศ และมีระบบสํารองห้องพกัท่ีทนัสมยัและรวดเร็ว 

5. มีหุ้นส่วนทางธุรกิจระดบันานาชาติ ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุ่มแมริออท โฟร์ซีซัน่ส์   และ 

สตาร์วดู 

6. การสร้างมาตรฐานและความมีเอกลักษณ์ (Uniqueness) ท่ีสําคัญ โดยเฉพาะโรงแรมในเครือท่ีบริษัทเป็นเจ้าของ       

แบรนด์เอง ได้แก่ อนนัตรา อวานี โอ๊คส์ ทิโวลีและเปอร์ อควมั ซึง่ทําให้บริษัทสามารถใช้แบรนด์ในธุรกิจบริหารจดัการ

โรงแรมซึง่สามารถขยายฐานลกูค้าและอตัราการทํากําไรให้กบับริษัท 

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย (ธุรกิจโรงแรม)  ช่องทางการจดัจําหน่ายแบง่ได้ 3 ทางคือ  

1.  ขายโดยตรงผ่านเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายของบริษัทและเว็บไซต์ของบริษัท โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายของบริษัทจะเสนอสินค้าให้

ลูกค้าโดยตรงหรือตวัแทนขายและกลุ่มลูกค้าจัดประชุมและสมัมนาทัง้ภายในและต่างประเทศ ในขณะท่ีเว็บไซต์ของบริษัทมีระบบ

รับรองการสํารองห้องพกัถึง 7 ภาษา เพ่ือให้ข้อมลูของโรงแรมในเครืออย่างครบถ้วนและเป็นศนูย์กลางรับจองห้องพกัท่ีมีประสิทธิภาพ

แก่กลุ่มลกูค้า 

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

ตวัแทนเหล่านีจ้ะทําหน้าท่ีลกัษณะเดียวกบัคนกลางในการจดัจําหน่ายห้องพกัให้กบับริษัท ทัง้นี ้ตวัแทนจําหน่ายและบริษัทท่องเท่ียว

ของบริษัทจะมีอยู่ทัง้ในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และทําธุรกิจประเภทรับจองห้องพักและขายตัว๋เคร่ืองบินและ

อํานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ ใช้บริการ โดยอาจเสนอขายตั๋วเคร่ืองบินพร้อมห้องพักในลักษณะ Package ด้วย โดย

คุณสมบตัิของตวัแทนจําหน่ายหรือบริษัทท่องเท่ียวท่ีโรงแรมเสนอราคาห้องพักพิเศษเพ่ือจําหน่าย ได้แก่ มีเครือข่ายท่ีกว้างขวาง มี

ประวตัิและช่ือเสียงท่ีดี และมีประสบการณ์ในการดําเนินงานมานาน และสามารถทํายอดขายได้สูง เช่นเดียวกนั บริษัทจดัจําหน่าย

ห้องพกัผ่าน OTAs ชัน้นํา เช่น Agoda.com Expedia.com และ Booking.com เป็นต้น เพ่ือขยายฐานลกูค้าและตลาดใหม่ๆ ได้ทัว่โลก

จากประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 

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

รู้จกัโรงแรมผ่านส่ือต่างๆ เพ่ือนฝูงหรือกลุ่มลูกค้าเดิม ทัง้นี ้(1) และ (2) เป็นลูกค้าคนละกลุ่ม โดยลูกค้า Walk in คือลูกค้าท่ีไม่ได้จอง

ห้องพกัมาก่อน ทัง้นี ้หากลกูค้าจองห้องพกัผ่านอินเทอร์เน็ต บริษัทจะไม่นบัลกูค้านัน้เป็นลกูค้าประเภท Walk in 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุ่งมัน่อย่างเต็มท่ีในการใช้พลงังานและนํา้อย่างมีความรับผิดชอบและยัง่ยืน การออกแบบโรงแรมของบริษัทคํานึงถึง

การประหยดัพลงังาน อาทิ การติดตัง้อุปกรณ์บนหลงัคาเพ่ือกกัเก็บนํา้ฝน การเลือกใช้โครงสร้างท่ีมีนํา้หนกัเบาเพ่ือลดการใช้ซีเมนต์

และประหยัดพลงังาน การติดตัง้เซ็นเซอร์ในการปิดเคร่ืองปรับอากาศ เม่ือแขกเปิดประตูหรือหน้าต่างเป็นระยะเวลานาน และการ

ตดิตัง้ระบบบําบดันํา้เสียและระบบรีไซเคลิ ในระหวา่งดําเนินงาน โรงแรมของบริษัทยงัคงคํานงึถงึการอนรัุกษ์ทรัพยากร ด้วยการติดตัง้

ระบบรีไซเคิลท่ีมีประสิทธิภาพ การประหยดัพลงังานและการจดัการของเสีย นํา้เสียของโรงแรมได้ผ่านกรรมวิธีทางชีวเคมี โดยผ่านถงั

แซต แล้วจึงปล่อยนํา้ทิง้ลงสู่ระบบกําจดันํา้เสีย ท่ีผ่านมาบริษัทและบริษัทในเครือไม่เคยก่อปัญหาทางด้านมลภาวะหรือปัญหาใดๆ 

เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ยงัมีมาตรการท่ีเข้มงวดเพ่ือรักษาระดบัมาตรฐานการควบคมุของเสีย นอกจากนี ้บริษัทยงัตดิตัง้ระบบไฟฟ้า

ท่ีประหยดัพลงังาน มีการรีไซเคิลนํา้เพ่ือนําไปใช้ในการรดนํา้ต้นไม้ ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้วและกระดาษ และ

การใช้พลงังานจากแสงอาทิตย์หรือความร้อนเท่าท่ีบริษัทจะทําได้ นอกจากนี ้บริษัทยงัใช้ขวดแก้วในการบรรจุนํา้ด่ืมในเกือบทกุพืน้ท่ี 

และกําลังทดลองใช้ระบบกรองและบรรจุใหม่ สําหรับนํา้ ด่ืมในโรงแรมท่ีอยู่ ในพืน้ ท่ีห่างไกล เพ่ือท่ีจะลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์และของเสียท่ีเกิดจากการขนส่ง 

 

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 

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 2558 2559 
จีน 56% 48% 
ไทย 5% 6% 
สิงคโปร์ 5% 5% 
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ประเทศ 2558 2559 
ฮ่องกง 8% 6% 
มาเลเซีย 7% 7% 
ออสเตรเลีย 1% 2% 
ญ่ีปุ่ น 4% 6% 
อ่ืน ๆ 14% 20% 
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 ้บริษัทมีโครงการอนนัตรา เชียงใหม่ เซอร์วสิ สวีท ซึง่เป็นโครงการท่ีบริษัทลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 

50 ร่วมกบับริษัท ย ูซตีิ ้จํากดั (มหาชน) และได้เปิดตวัในไตรมาส 4 ปี 2559 

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 
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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 

19,834.31 ตารางเมตร ซึง่ประกอบด้วย พืน้ท่ีให้เช่าสําหรับค้าปลีก (Retail area) 11,215.62 ตารางเมตร Entertainment (Bulk area) 

3,530.20 ตารางเมตร มินิ 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 

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 62.74 ของรายได้จากคา่เช่าพืน้ท่ีรวม

ของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

2. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บค่าเช่าจากสดัส่วนของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 19.13 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 

นโยบายราคา 

บริษัทมีการปรับราคาขึน้ทกุครัง้ท่ีมีการตอ่สญัญาใหม่กบัผู้ เช่าโดยจะปรับราคาขึน้โดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 5-10 ตอ่การ

ตอ่สญัญาแตล่ะครัง้ ซึง่ในปีท่ีผ่านมาการปรับราคาไม่เป็นไปตามท่ีได้กําหนดไว้ เน่ืองจากมีคูแ่ข่งขนัรายใหญ่เปิดในพืน้ท่ีใกล้เคียงและ

จากสถานการณ์การเมืองท่ีมีความไม่แน่นอนสงู ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าโดยรวม ทําให้ผู้ เช่ามีการขอส่วนลด (Discount) เป็น

จํานวนมาก โดยมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 96.44 ของพืน้ท่ีทัง้หมด รายได้ของศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น พลาซา่ พทัยา 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 83.18 ของรายได้ทัง้หมดจากธุรกิจศนูย์การค้า  

รายได้ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สามารถจําแนกได้เป็น  

− คา่เช่าพืน้ท่ี ร้อยละ 62.62 
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− คา่บริการ ร้อยละ 14.90 

− คา่นํา้และคา่ไฟ ร้อยละ 8.23 

− รายได้จากการประกอบธรุกิจร้านอาหาร ร้อยละ 7.48 

− คา่ท่ีจอดรถ ร้อยละ 0.91 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 5.86 

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 2,792.62 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 77.11 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ท่ีรวมใน

งวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

2. Revenue sharing   ลกัษณะการจดัเก็บคา่เช่าจากสดัส่วนของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 21.82 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

นโยบายราคา 

บริษัทได้มีการปรับราคาให้เหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพืน้ท่ีให้เช่า และในปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 91.96 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

รายได้ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สามารถจําแนกได้เป็น 

− คา่เช่าพืน้ท่ี ร้อยละ 48.86 

− คา่บริการ ร้อยละ  7.57 

− คา่นํา้และคา่ไฟ ร้อยละ 8.56 

− รายได้จากการประกอบธรุกิจร้านอาหาร ร้อยละ 33.03 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 1.98 

 

ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพ  

ศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น พลาซา่ กรุงเทพ ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากดั ซึง่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อย

ละ 100  ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีของ โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขท่ี 257/6 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 เป็นส่วนของพืน้ท่ีสํานกังาน ชัน้ 10 

เป็นพืน้ท่ี Convention hall ขนาดใหญ่ และตัง้แตช่ัน้ 11 ขึน้ไป จะเป็นพืน้ท่ีของโรงแรม AVANI โดยส่วนของศนูย์การค้าใหม่ ซึง่รวมกบั

ส่วนของสํานกังาน มีพืน้ท่ีเช่ารวมทัง้สิน้ 11,795.5 ตารางเมตร  
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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 30.60 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ท่ี

รวมในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

2. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บค่าเช่าจากสดัส่วนของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 47.15 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  นโยบายราคา  

บริษัทได้มีการปรับราคาให้เหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพืน้ท่ีให้เช่า และในปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 64.23 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

รายได้ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สามารถจําแนกได้เป็น 

− คา่เช่าพืน้ท่ี ร้อยละ 55.11 

− คา่บริการ ร้อยละ 21.67 

− คา่นํา้และคา่ไฟ ร้อยละ 18.09 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 5.13 

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจศูนย์การค้า) 

ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา 

จากภาวะการขยายตวัของตลาดค้าปลีกในเมืองพทัยาในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มีการพฒันาและสร้างศนูย์การค้าใหมม่ากขึน้ 

ทําให้พืน้ท่ีค้าปลีกในเมืองพทัยามีเพิ่มขึน้ โดยมีผู้ประกอบการท่ีจดัอยู่ในระดบัเดียวกนัประมาณ 4-5 ราย แตจ่ะมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย

ท่ีแตกตา่งกนัไป เช่น ธุรกิจห้างสรรพสินค้า Central Festival Pattaya Beach, Central Marina, Harbor Mall, Factory Outlet, The 

Bay, ไฮเปอร์ มาร์เก็ต เช่น บิก๊ซี โลตสั และคาร์ฟร์ู ศนูย์การค้าประเภท IT เช่น ตกึคอม และศนูย์การค้าคอมมนิูตี ้มอลล์ เช่น มิโมซา่ จะ

มีเป้าหมายกลุ่มลกูค้าท้องถ่ินและนกัทอ่งเท่ียวในอตัราส่วนท่ีใกล้เคียงกนั ในขณะท่ีศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น พลาซา่ พทัยา จะมีกลุ่ม

ลกูค้าเป้าหมายหลกัคือ นกัทอ่งเท่ียวและลกูค้าท่ีเข้าพกัโรงแรม  

ภาวะการแข่งขนัของศนูย์การค้าในพทัยายงัคงมีการแข่งขนักนัรุนแรงตลอดปีท่ีผ่านมา จากการพฒันาพืน้ท่ีเพ่ือสร้าง

ศนูย์การค้าใหม่ รวมถงึแข่งขนัทางด้านการจดัการส่งเสริมการขายมากขึน้ ทัง้นีก้ารแข่งขนัดงักล่าวมีผลกระทบตอ่ศนูย์การค้า รอยลั 

การ์เด้น พลาซ่า พทัยา คอ่นข้างมากทางด้านราคาคา่เช่าพืน้ท่ีตอ่ตารางเมตร แตเ่น่ืองจากตัง้อยู่ในทําเลท่ีดี โดยเม่ือเปรียบเทียบค่าเช่า

พืน้ท่ีของศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น พลาซ่า พทัยาแล้วยงัคงเป็นท่ีน่าสนใจสําหรับผู้ เช่ามาก สงัเกตได้จากอตัราการเช่าพืน้ท่ีท่ีมีอยู่สงู

ถงึอตัราร้อยละ 96.44 

ตลอดปีท่ีผ่านมา ศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น พลาซ่า พทัยา ได้มีการปรับตวัเพ่ือให้มีความแตกต่าง (Differentiate) จากคูแ่ข่ง 

โดยปรับเปล่ียนร้านค้าและเพิ่มธุรกิจบนัเทงิ คือ เกมส์ตะลยุเลเซอร์บีม บสัเตอร์ นอกจากนี ้เพิ่มร้านค้าแฟชัน่แบรนด์ชัน้นําต่างๆ พร้อม

ทัง้รูปแบบของการนําเสนอสินค้าและบริการในส่วนของการให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food and Beverage) สินค้าประเภท

ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) เพ่ือให้ทางศนูย์รองรับความต้องการของนกัทอ่งเท่ียวได้อย่างแท้จริง 
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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 ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ และโรงแรม AVANI ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าเทอเทลิ วลิเลจ ภูเก็ต  

เน่ืองจากศนูย์การค้าเทอเทลิ วลิเลจ ภเูก็ต ซึง่ตัง้อยู่บนหาดไม้ขาว ท่ามกลางโรงแรมระดบัห้าดาว กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลกั

คือ นกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าพกัโรงแรมในเขตไม้ขาว และลกูค้าท่ีอาศยัอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยภายในศนูย์การค้าเทอเทลิ วลิเลจ ภเูก็ต มี

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

Bentley Pub ร้านค้าแฟชัน่ อาทเิช่น ร้าน Esprit outlet, Surfer Paradise 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

ยทุธ์เพิ่มแรงจงูใจแก่พนัธมิตรโรงแรมตา่งๆ และสมาคมแทก็ซ่ีในเขตไม้ขาว จงึทําให้จํานวนลกูค้าคอ่ยๆ เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง 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 14 แหง่ดงันี ้ 
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ธุรกิจสปาในประเทศผ่านบริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั จํานวน 12 แหง่   

ธุรกิจสปาในตา่งประเทศผ่านบริษัท MSpa Ventures Limited จํานวน 5 แหง่  

อนนัตรา เวลิ มลัดีฟส์ รีสอร์ท อนนัตรา คิฮาวาห์ มลัดีฟส์ วิลล่าส์ 

อนนัตรา ดห์ิก ูมลัดีฟส์ รีสอร์ท เชอราตนั โซล ดี คบู ซตีิ ้โฮเท็ล 

นาลาด ูมลัดีฟส์ บาย อนนัตรา   

ธุรกิจสปาในตา่งประเทศผ่านบริษัท Minor Hotel Group Management (Shanghai) Limited จํานวน 2 แหง่ 

เชอราตนั ซานย่า รีสอร์ท เดอะปลีู โฮเทล 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 14 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 

ธุรกิจบันเทงิ  

ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจบันเทงิ)  

กลุ่มธุรกิจบนัเทงิของบริษัท ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน)  สามารถแบง่

ออกเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 2 พิพิธภณัฑ์ 5 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 

อวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด์ สปา อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต รีสอร์ท 

อนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท เจ ดบับลิว แมริออท ภเูก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา 

อนนัตรา หวัหิน รีสอร์ท โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ 

อนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา ช้าง แคมป์ แอนด์ รีสอร์ท  รอยลั ออคดิ เชอราตนั โฮเทล็ แอนด์ ทาวเวอร์ส  

อนนัตรา บอ่ผดุ เกาะสมยุ รีสอร์ท ดสุิตธานี กระบ่ี บีช รีสอร์ท 

อนนัตรา ไม้ขาว ภเูก็ต วลิล่าส์   เดอะ เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพฯ 
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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 เล่นจะต้องผ่านดา่นท่ีตื่นเต้นระทกึใจไปตลอดเส้นทางจนกว่าจะค้นพบทางออกสู่โลกแหง่ความเป็นจริง  

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 ทกุครัง้ท่ีเข้าชมเสมือนกบัว่า

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

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 ซึง่เป็นเคร่ืองเล่นใหม่ของ Ripley’s World Pattaya ท่ีเพิ่งนําเข้ามาเปิดตวัเม่ือ

เดือนธนัวาคม 2558 เพ่ือให้ผู้ เล่นสวมวญิญาณนกัจารกรรมเหมือนในภาพยนตร์เช่นกนั แตผู่้ เล่นจะต้องแตะลําแสงสีเขียวให้ได้มากสดุ

และไวสดุถงึจะได้คะแนนมากสดุ 
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ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีอตัราการเข้าชมประมาณ 266,848 คน รายได้รวมของไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั (มหาชน) มาจาก  

• พิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ร้อยละ 20.76 

• โรงภาพยนตร์ 12 มิต ิร้อยละ 10.74 

• โกดงัผีสิง ร้อยละ 13.58 

• มหศัจรรย์เขาวงกต ร้อยละ 14.25 

• พิพิธภณัฑ์หลยุส์ทสุโซด์สแว๊คซ์เวร์ิค ร้อยละ 13.55 

• สวนสนกุสยองขวญั  สครีม อิน เดอะ ดาร์ค ร้อยละ 9.21 

• เกมส์ตะลยุเลเซอร์ ร้อยละ 4.94 

 

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 2559 มีร้านค้าท่ีบริษัทลงทนุเอง (Own equity) ในประเทศ จํานวนทัง้สิน้ 231 สาขา (รวมสาขาใน

สนามบิน จํานวน 3 สาขา) สาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 83 สาขา และสาขาในตา่งประเทศจํานวน 77 สาขา ทัง้นี ้

ทําเลท่ีตัง้ของร้านค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตศนูย์การค้า ย่านธุรกิจและย่านชมุชน เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลกูค้าระดบักลางขึน้

ไป ในส่วนของการให้บริการในรูปแบบแฟรนไชส์กบัลูกค้าในต่างประเทศนัน้ ปัจจบุนับริษัทได้ให้แฟรนไชส์ธุรกิจพิซซ่า “The Pizza 

Company” ในประเทศซาอดุอิาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาร์หเรน โอมาน กมัพชูา ลาว เวียดนามและเมียนมา เป็นต้น  

ลักษณะการให้บริการ 

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

จดัส่งท่ีบ้านหรือสํานกังาน (Delivery) และการรับกลบับ้าน (Take Away) โดยอาหารหลกัท่ีให้บริการ คือ พิซซา่ พาสต้า อาหารจาน

หลกัและอาหารรองท้อง เช่น ไก่ สลดั และอ่ืนๆ 
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เบอร์เกอร์  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Burger King” เป็นแบรนด์เบอร์เกอร์ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เช่น “Whopper” และเป็นท่ีรู้จกักนัดี

ในการใช้กรรมวธีิการผลิตแบบย่างด้วยไฟ ทําให้เบอร์เกอร์ของ Burger King มีรสชาตท่ีิยอดเย่ียม 

ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 97  เป็นผู้ ดําเนิน

ธุรกิจ Burger โดยการซือ้แฟรนไชส์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้บริษัทมีสิทธิในการเปิดร้าน Burger King ในประเทศไทยเพียงผู้

เดียวเท่านัน้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทได้เปิดดําเนินการร้าน Burger King ทัง้สิน้จํานวน 58 สาขาทัว่ประเทศไทย สาขาใน

สนามบิน 12 สาขา และได้ลงทนุในตา่งประเทศเป็นจํานวน 4 สาขา โดยร้านค้าส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในเขตศนูย์การค้าและแหล่งทอ่งเท่ียว

ตา่งๆ เน่ืองจาก Burger King มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไปรวมถงึชาวต่างชาตแิละนกัทอ่งเท่ียว 

  ลักษณะการให้บริการ 

ปัจจบุนั Burger King ให้บริการสําหรับการรับประทานท่ีร้าน (Dine in) รับกลบับ้าน (Take Away) ไดรฟ์ทรู (Drive Thru) 

และการบริการจดัส่งให้ท่ีบ้านหรือสํานกังาน (Delivery) โดยอาหารหลกัได้แก่ เบอร์เกอร์ (Burger) และมนัฝร่ังทอด (French Fries)

  

  ไอศกรีมพรีเม่ียม  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Swensen’s” ซึง่เป็นไอศกรีมคณุภาพระดบัพรีเม่ียม แบรนด์แรกของประเทศไทย และปัจจุบนั

ยงัคงความเป็นอนัดบัหนึง่ ด้วยความหลากหลายของไอศกรีมซนัเดย์ และบรรยากาศการตกแตง่ร้าน รวมถงึการให้บริการท่ีคํานงึถงึ

ความพอใจของลกูค้าอย่างสงูสดุ 

  ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

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

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

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

ร้านไอศกรีมโดยการลงทนุเอง (Own Equity) และการเปิดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย เมียนมา กมัพชูา สาธารณรัฐ

ประชาชนลาว และเวียดนาม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทได้เปิดสาขาโดยการลงทนุเองในประเทศทัง้สิน้จํานวน 131 สาขา (รวมสาขาในสนามบนิ 1

สาขา) และตา่งประเทศจํานวน 13 สาขา ปัจจบุนัมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 164 สาขา และตา่งประเทศจํานวน 

22 สาขา ร้านค้าส่วนใหญ่ตัง้อยู่ตามย่านศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชมุชน เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แฟรน

ไชส์ โฮลดิง้ (ลาบวน) จํากดั ยงัสามารถให้แฟรนไชส์กบัลกูค้าในตา่งประเทศได้ โดยปัจจบุนับริษัทได้ให้แฟรนไชส์ธุรกิจไอศกรีม 

“Swensen’s” แก่ผู้ ให้บริการใน กมัพชูา เวียดนาม อินเดีย ลาว ฟิลิปปินส์ และเมียนมา 

  ลักษณะการให้บริการ 

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

หรือสํานกังาน (Delivery) โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าระดบักลางขึน้ไป ทัง้กลุ่มวยัรุ่นและครอบครัว ทัง้นี ้ สินค้าหลกั ได้แก่ 

ไอศกรีมซนัเดย์ ไอศกรีมสกู้ป ไอศกรีมเค้ก และไอศกรีมควอท 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 2559 บริษัทได้เปิดสาขาโดยการลงทนุเองทัง้สิน้ในประเทศจํานวน 209 สาขา สาขาในสนามบิน 16

สาขา และมีท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 210 สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่ง

ชมุชน 

  ลักษณะการให้บริการ 

บริษัทจําหน่ายไอศกรีมในรูปแบบของการ Take away เทา่นัน้ โดยสินค้าหลกัได้แก่ Blizzard ไอศกรีมป่ัน (Moolatte) และ

ไอศกรีมเค้ก เป็นต้น โดยลกูค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าตัง้แตร่ะดบัล่างขึน้ไป 

 

สเตก็ ซีฟู้ด และสลัด  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Sizzler” เป็นร้านอาหารท่ีประกอบด้วยสเตก็หลากหลายชนิด และสลดับาร์ท่ีใหญ่และมีความ

หลากหลายมากท่ีสดุในร้านอาหารประเภทนี ้ 

ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

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

100 และ 50 ตามลําดบั เป็นผู้ ดําเนินการธุรกิจร้านอาหาร “Sizzler” โดยบริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการดําเนินธุรกิจจาก

ผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกา โดยได้รับสิทธิในการเปิดร้านโดยการลงทนุด้วยตนเองในประเทศไทยและจีน และสามารถให้แฟรนไชส์

กบัลกูค้าในประเทศจีน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทได้เปิดดําเนินธุรกิจทัง้สิน้จํานวน 60 สาขา โดยมี 12 สาขาในต่างประเทศ และ 48 สาขา

ทัว่ประเทศไทย ซึง่ประกอบด้วย 29 สาขาในกรุงเทพ และอีก 19 สาขาในตา่งจงัหวดัตามหวัเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ 

นครราชสีมา อดุรธานี พทัยา หวัหิน ชลบรีุ ขอนแก่นและเชียงราย โดยส่วนใหญ่ร้านค้าจะตัง้อยู่ในย่านศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจและ

แหล่งชมุชน  

ลักษณะการให้บริการ 

Sizzler ให้บริการสําหรับการรับประทานในร้าน (Dine in) และซือ้กลบับ้านสําหรับสลดัเทา่นัน้ โดยสินค้าหลกั ได้แก่ สเตก็ 

ซีฟู้ ด และสลดั เน่ืองจาก Sizzler เน้นการให้บริการด้วยสินค้าท่ีมีคณุภาพสงู จงึมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือกลุ่มลกูค้าระดบักลางขึน้ไป 

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 12 สาขาในประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

 

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 
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ดีเคแอล เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารและกาแฟ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และตา่งประเทศภายใต้แบรนด์ The Coffee Club  

ซึง่เป็นธุรกิจกาแฟท่ีทํารายได้สงูสดุเป็นอนัดบัหนึง่ในประเทศออสเตรเลีย  

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 2559 บริษัทได้เปิดบริการรวมทัง้สิน้ 405 สาขา โดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 49 สาขา ซึง่เป็นสาขาท่ี

ลงทนุในประเทศไทย 26 สาขา และลงทนุเองในต่างประเทศ 23 สาขา ในประเทศออสเตรเลีย มลัดีฟส์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีสาขาท่ี

อยู่ในระบบแฟรนไชส์จํานวน 356 สาขาในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย อียิปต์ และอินโดนีเซีย 

 

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 9 แบรนด์ ได้แก่ 

Thai Express,  Xin Wang Hong Kong Café, Shokudo Coffee House, Kiseki Japanese Buffet Restaurant, Buffet Town,  Poulet, 

Basil, Riverside และ Yentafo 

ปัจจบุนั The Minor Food Group Singapore ดําเนินกิจการใน 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม 

เมียนมา จีน และมลัดีฟส์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 The Minor Food Group Singapore มีจํานวนสาขาทัง้สิน้ 84 สาขา โดยการลงทนุเองทัง้สิน้

จํานวน 63 สาขา และมีสาขาท่ีอยูใ่นระบบแฟรนไชส์จํานวน 21 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 

รวมสดัส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 69.18 ผ่านบริษัทย่อย MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. โดย RIVERSIDE เป็น

ผู้ประกอบการร้านอาหารประเภท CASUAL DINING ในประเทศจีน ภายใต้แบรนด์ RIVERSIDE & COURTYARD ซึง่มีความเช่ียวชาญ

ในอาหารจานปลาเสฉวนบาร์บีควิ RIVERSIDE เปิดดําเนินการในปี 2548 และประสบความสําเร็จในการสร้างแบรนด์ร้านอาหารท่ี

แข็งแกร่งและสร้างฐานลกูค้าหลกัท่ีช่ืนชอบในอาหารกระทะร้อนประเภทปลา ประกอบกบัการผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหว่างอาหาร

พืน้บ้าน การบริการท่ีได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี และการตกแตง่ร้านอาหารแบบร่วมสมยั เป็นผลให้ RIVERSIDE ขยายสาขาอย่าง

รวดเร็ว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เปิดบริการโดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 58 สาขา เป็นสาขาในกรุงปักก่ิง 21 สาขา สาขาในเซ่ียง

ไฮ้ 13 สาขา และเมืองอ่ืนๆ จํานวน 24 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 
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BreadTalk ในประเทศสิงคโปร์ในสดัส่วนร้อยละ 11 เม่ือปี 2556 ปัจจบุนั บริษัทร่วมทนุนีมี้ร้านอาหารภายใต้แบรนด์เบร็ดทอล์คจํานวน 

36 สาขาในประเทศไทย ทัง้นี ้ด้วยแบรนด์เบร็ดทอล์คท่ีแข็งแกร่ง ประกอบกับความรู้ความชํานาญในประเทศไทย และระบบการ

ปฏิบตังิานท่ีเป็นเลิศของไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป BTM Thailand  จงึมีศกัยภาพท่ีจะเตบิโตอย่างแข็งแกร่งตอ่ไปในอนาคต ด้วยการขยายสาขา

ใหม่ โดยจะเร่ิมจากสาขาท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองและหลงัจากนัน้จะขยายในรูปแบบสาขาแฟรนไชส์ตอ่ไป 

  

เครือข่ายร้านสาขาของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี ้ 

ร้าน จาํนวนสาขา บริษัทลงทุนเอง แฟรนไชส์ 

ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ 

The Pizza Company 391 231 - 83 77 

Burger King 74 70 4 - - 

Swensen’s 330 131 13 164 22 

Dairy Queen  436 225 1 210 - 

Sizzler 60 48 12 - - 

The Coffee Club 405 26 23 - 356 

Thai Express 62 6 35 - 21 

Riverside 58 - 58 - - 

BreadTalk 36 36 - - - 

อ่ืนๆ  144 41 59 - 44 

รวมทัง้สิน้ 1,996 814 205 457 520 

 

  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, BreadTalk, 

Sizzler (เฉพาะสลดั) 

ทัง้นี ้ ช่องทางการจําหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นการรับประทานในร้านและการจดัส่งถงึบ้าน โดยสาขาส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในย่าน

ศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจ และย่านชุมชน  

  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระดบักลางขึน้ไป ยกเว้นสําหรับไอศกรีม Dairy Queen ซึง่เจาะกลุ่มลกูค้าตัง้แต่

ระดบัล่างขึน้ไป โดยลกูค้าส่วนใหญ่จะเป็นทัง้ เดก็ วยัรุ่น วยัผู้ ใหญ่ กลุ่มครอบครัวและกลุ่มคนทํางาน 

 

2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ข้อมลูด้านการตลาดและภาวะการแข่งขนั ส่วนหนึง่เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นการรวบรวมข้อมลูเผยแพร่จาก

ส่วนราชการและภาคอตุสาหกรรม ข้อมลูเก่ียวกบัคูแ่ข่งซึง่เป็นข้อมลูท่ีบริษัทว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จดัทําเป็นรายปัก 
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ธุรกิจร้านอาหารท่ีมีสาขาในประเทศไทย  

ในปี 2559 บริษัทคาดวา่ตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริการดว่นจะยงัคงมีการเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง ซึง่บริษัทคาดว่าจะมี

อตัราการเตบิโตท่ีดีกว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากผลกระทบเชิงบวกจากการเปิดเสรีการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC 

(ASEAN Economic Community) และความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคของประเทศไทยในปัจจบุนั โดยคาดว่าอตัราการเตบิโตของยอดขาย

ร้านสาขาเดมิ (Same Store Sales) จะอยู่ระดบัเดียวกบัการเตบิโตของ GDP ซึง่จะขยายตวัอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5 -3.0 โดยบริษัทได้

เล็งเหน็ถงึความเส่ียงในด้านอตัราเงินเฟ้อในปี 2559 และได้วางแผนในเร่ืองการเตรียมความพร้อมในการทําสญัญาซือ้วตัถุดบิกบัคูค้่า 

(Suppliers) เพ่ือกําหนดราคาหรือจํานวนและคณุภาพของวตัถุดบิในระยะยาว 

 

ตารางเปรียบเทียบส่วนแบง่ตลาดของธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนสไตล์ตะวนัตกในประเทศไทย 

 2557 2558 2559 (ประมาณการ) 

รายได้ (ล้านบาท) รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

คาเฟ่ 5,682 11.1 6,912 12.6 8,430 13.9 

ร้านอาหาร 20,715 40.6 22,143 40.3 23,297 38.3 

ร้านอาหารจานด่วน 18,891 37.0 20,441 37.2 23,065 38.0 

ไอศกรีมและเบเกอร่ี 5,756 11.3 5,426 9.9 5,972 9.8 

ตลาดรวม 51,043 100.0 54,922 100.0 60,764 100.0 

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 15,794 30.9 17,177 31.3 19,644 32.3 

ที่มา: บริษัทในกลุม่อาหารและเคร่ืองดื่มขนาดใหญ่ทีส่ดุ 500 บริษัทแรก จากกระทรวงพาณิชย์ และประมาณการของบริษัท 

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

  

  สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง 

  สภาพการแข่งขนัและคูแ่ข่งในอตุสาหกรรมอาหารสไตล์ตะวนัตก แยกตามประเภทอาหาร มีดงันี ้

1. คาเฟ่  

• ตลาดรวมของคาเฟ่ มีมลูค่ากวา่ 8,400 ล้านบาท คดิเป็นส่วนแบง่ในธุรกิจร้านอาหารสไตล์ตะวนัตกร้อยละ 13.9  

• ปัจจบุนั สตาร์บคั ยงัคงเป็นผู้ นําในตลาดคาเฟ่อยู่ ด้วยมลูค่าส่วนแบ่งตลาดเป็นท่ีหนึง่และจํานวนสาขาท่ีมากถงึ 

262 สาขาทัว่ประเทศไทย ตามด้วย  โอ บอง แปง ท่ีมีมลูคา่ส่วนแบง่ตลาดเป็นท่ีสองด้วยจํานวนมากกวา่ 67 สาขา

ทัว่ประเทศไทย  

2. ร้านอาหาร (Casual Dining) 

ปัจจบุนั ธุรกิจอาหารแคชชวล ไดน่ิงมีมลูคา่รวมมากกวา่ 23,000 ล้านบาท โดยเดอะ พิซซา่ คอมปะนี ซิซซ์เลอร์ และ The 

Coffee Club รวมกนัแล้วมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 32  

 

2.1 พิซซ่า มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ีประมาณ 5,600 ล้านบาท   

• ในปี 2559 อตัราการเตบิโตร้อยละ 21   

• แนวโน้มตลาดในอนาคตสําหรับพิซซา่จะเน้นเร่ืองนวตักรรมใหม่ และการคดิค้นและพฒันาเมนใูหม่ๆ ควบคูก่บัการทํา

การส่งเสิรมการขายและการตลาดอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มความถ่ีในการรับประทานพิซซ่าของผู้บริโภค และทําให้ผู้ ท่ีไม่

ทานพิซซ่าหนัมารับประทานพิซซา่มากขึน้ พร้อมกนันีบ้ริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงร้านให้มีความทนัสมยั และยงัได้เพิ่ม

ช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์  
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• ณ 31 ธนัวาคม 2559 เดอะ พิซซา่ คอมปะนี มีสาขาในประเทศไทยทัง้สิน้จํานวน 314 สาขา เป็นเจ้าของเองจํานวน 231 

สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ในสนามบิน 3 สาขา และแฟรนไชส์จํานวน 83 สาขา) โดยคูแ่ข่งขนัหลกัคือ พิซซ่า ฮทั มีสาขา

จํานวน 95 แหง่ และโดมิโน่ พิซซ่า มีสาขาจํานวน 30 แหง่ 

 

2.2 สเตก็ ซีฟู้ ด และสลดั มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ีประมาณ 2,750 ล้านบาท  

• ซซิซ์เลอร์ ใช้กลยทุธ์ในการให้ความสําคญักบักระแสสขุภาพตามพฤตกิรรมของผู้บริโภคอย่างตอ่เน่ือง และคดิค้น

พฒันาเมนอูาหารใหม่ๆ ตามฤดกูาลวตัถดุบิ ผกัและผลไม้ 

• ในแง่การแข่งขนั ซซิซ์เลอร์ ไม่มีคูแ่ข่งโดยตรงในร้านอาหารประเภทเดียวกนั แตจ่ะเป็นในรูปแบบของสว่นแบง่

การตลาดในการทานอาหารของผู้บริโภคจากพฤตกิรรมการทานอาหารนอกบ้าน ทัง้จากร้านอาหารสกีุ ้ร้านอาหาร

นานาชาต ิอิตาลี ญ่ีปุ่ น จีน หรือร้านอาหารไทยทัว่ไป  

 

2.3 อาหารและกาแฟ มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ีประมาณ 500 ล้านบาท  

• Signature Blend คือความโดดเด่นของรสชาตกิาแฟท่ี The Coffee Club ใช้ดงึดดูลกูค้า โดยการผสมเมล็ดกาแฟ

สองสายพนัธุ์ ระหวา่งอาราบกิาท่ีให้รสชาตเิข้มข้นออกเปรีย้ว เพิ่มความสดช่ืนจากโคลมัเบีย และจากบราซลิท่ีมี

กลิ่นหอมรสชาตปิานกลาง นํามาผสมกบัโรบสัต้า ท่ีใช้ของพรีเม่ียมจากอินเดีย ช่วยให้รสชาตกิลมกล่อมเข้ากนั

อย่างลงตวัโดยใช้มาตรฐานเดียวกบัท่ีออสเตรเลีย และ All Day Breakfast ท่ีให้ลกูค้าเข้ามาทานอาหารประเภท

อาหารเช้าในเวลาใดก็ได้ 

• ปัจจบุนั The Coffee Club มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 26 สาขา ตัง้อยู่ใน พทัยา ภเูก็ต  เชียงใหม่ สมยุ หวัหิน สนามบิน

ดอนเมือง สนามบนิภเูก็ต สนามบินสวุรรณภมูิ และกรุงเทพฯ โดยเป็นเจ้าของเองทัง้หมด ร้านค้าส่วนใหญ่ตัง้อยู่

ตามย่านศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งทอ่งเท่ียว ในทําเลท่ีเดนิทางสะดวก ปัจจบุนัคูแ่ข่งขนัอาทเิช่น  

Greyhound มีทัง้หมด 12 สาขาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมลฑล ส่วน Dean & Deluca มี 9 สาขา     

• ในปี 2559 มีอตัราการเตบิโตยอดขายร้อยละ 43.5   

 

3. ร้านอาหารจานด่วน หรือ ฟาสต์ฟู้ ด  

• ปัจจบุนั ธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทยมีมลูค่าราว 23,000 ล้านบาท โดยเบอร์เกอร์ คงิ มีส่วนแบง่ตลาดอยู่

ท่ีประมาณ 1,358 ล้านบาท ในปี 2559  

• ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เบอร์เกอร์ คงิ มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 69 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ในสนามบนิ 11 สาขา) 

และวางแผนขยาย 15 สาขา ในปี 2560 ส่วนคูแ่ข่งขนั อาทเิช่น เค เอฟ ซี มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 586 สาขา และแมค

โดนลัด์ มีสาขาจํานวน 240 สาขา 

4. ไอศกรีม และเบเกอร่ี 

ภาพรวมสินค้าประเภทไลท์ฟาสฟู้ ดส์ อาทเิช่น เบเกอร่ี ขนมปัง ไอศกรีม โดนทั ยงัคงเตบิโตเพิ่มขึน้ จากกิจกรรมทางการตลาด 

รายการส่งเสริมการขาย แนะนําเมนใูหม่ และการเปิดสาขาใหม่ๆ อย่างตอ่เน่ืองของทกุกลุ่มสินค้า  ธุรกิจไอศกรีม และเบเกอร่ี มีมลูคา่

รวมมากกว่า 6,000 ล้านบาท โดย สเวนเซ่นส์ และแดร่ีควีน ยงัคงรักษาตําแหน่งผู้ นําตลาดไอศกรีมไว้ได้อย่างตอ่เน่ือง โดยในปี 2559 

ไอศกรีมสเวนเซ่นส์ มีส่วนแบง่การตลาดประมาณ 3,700 ล้านบาท และแดร่ีควีน มีส่วนแบง่การตลาดประมาณ 2,200 ล้านบาท 

• ปัจจบุนั สเวนเซ่นส์ มีสาขาในประเทศไทยทัง้สิน้จํานวน 295 สาขา (เป็นเจ้าของเอง 131 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ใน

สนามบิน 1 สาขา และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 164 สาขา) ส่วนคูแ่ข่งอย่างบาสกิน้ รอบบิน้ มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 

22 แหง่ ฮาเก้น ดาส มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 36 แหง่  และโคลด์สโตนมี 19 สาขา 
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• ปัจจบุนั แดร่ีควีนในประเทศไทยมีสาขาทัง้สิน้จํานวน 435 สาขา (เป็นเจ้าของเอง 225 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ใน

สนามบิน 16 สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 210 สาขา) ส่วนคูแ่ข่งเช่น เค เอฟ ซี ซอฟท์ไอศกรีม มีสาขา

ทัง้สิน้จํานวน 531 สาขา และแมคโดนลัด์  ซอฟท์ไอศกรีมมีสาขาทัว่ประเทศทัง้สิน้ จํานวน 228 สาขา     

  กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทมีกลยุทธ์ทางตลาดและการขาย ดงันี ้

1. เน้นการบริการลกูค้าให้ลูกค้าได้รับความพงึพอใจอย่างสงูสดุ (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 2,000 แหง่ 

ทําให้ไม่สามารถวดักําลงัการผลิตได้โดยตรง ดงันัน้ กําลงัการผลิตรวมจงึขึน้อยู่กบัยอดขายหรือปริมาณของลกูค้าท่ีเข้ามาซือ้ผลิตภณัฑ์

อาหารในแตล่ะปี ยกเว้นบริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากดั และบริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จํากดั ซึง่เป็นโรงงานผลิตชีส และไอศกรีม ตามลําดบั จงึมี

กําลงัการผลิตท่ีวดัได้เป็นตนัตอ่ปี โดยปริมาณการผลิตจริงและอตัราการใช้กําลงัการผลิตในแตล่ะปี เป็นดงันี ้

บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากดั  

ปี กําลงัการผลิต ปริมาณการผลิตจริง อตัราการใช้ 

  (ตนัตอ่ปี)   (ตนัตอ่ปี) กําลงัการผลิต (ร้อยละ) 

2559 

2558 

2557 

2556 

1,924 

1,924 

1,924 

1,924 

1,927 

1,903 

1,715 

1,257 

100.0 

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) 

2559 

2558 

2557 

2556 

19,688 

19,688 

19,688 

19,688 

19,740 

18,150 

17,907 

15,571 

100.0 

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

ผลไม้ชนิดต่างๆ โดยเนือ้สตัว์บางประเภทนัน้ ทําการสัง่ซือ้จากต่างประเทศโดยตรง และผ่านผู้ จําหน่ายในประเทศ 

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

เค้ก เคร่ืองปรุงอาหาร  ผลิตภณัฑ์นม และเคร่ืองด่ืมประเภทตา่งๆ ซึง่บริษัทสัง่ซือ้ผ่านผู้ จําหน่ายในประเทศ  

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

และเคร่ืองปรุงอาหารตา่งๆ โดยส่วนใหญ่นัน้ บริษัททําการสัง่ซือ้จากต่างประเทศผ่านผู้ จําหน่ายในประเทศ 

 

 

2.3  ธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า 

2.3.1 ลักษณะธุรกิจ 

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.92 ในบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“MINOR”) (รวมส่วนท่ีถือหุ้นโดย MFG ร้อยละ 

8.35) ซึง่เป็นผู้ นําในการดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัจําหน่ายสินค้าซึง่นําเข้ามาจากต่างประเทศและรับผลิตสินค้าอปุโภคบริโภค โดย

มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

การจัดจาํหน่ายสินค้าประเภทเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม กระเป๋า และรองเท้า 

• แบรนด์ Esprit ประกอบด้วยเสือ้ผ้าสําเร็จรูป เคร่ืองประดบัและเคร่ืองแต่งกายสําหรับสภุาพบรุุษ สภุาพสตรี วยัรุ่นและ

เดก็ ซึง่นําเข้าจากประเทศฮ่องกง 

• แบรนด์ Bossini ประกอบด้วยเสือ้ผ้าสําเร็จรูปสําหรับสภุาพบรุุษ สภุาพสตรี วยัรุ่นและเด็ก ซึง่นําเข้าจากประเทศฮ่องกง 

• แบรนด์ GAP ประกอบเสือ้ผ้าสําเร็จรูปแนวร่วมสมยัสําหรับสภุาพบรุุษ สภุาพสตรี วยัรุ่นและเด็ก ซึง่นําเข้าจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

• แบรนด์ Banana Republic ประกอบด้วยเสือ้ผ้าสําเร็จรูป และเคร่ืองประดบัแนวร่วมสมยัสําหรับสภุาพบรุุษ สภุาพสตรี 

ซึง่นําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

• แบรนด์ Charles and Keith ประกอบด้วยรองเท้า กระเป๋า และเคร่ืองประดบั สําหรับสภุาพสตรี ซึง่นําเข้าจากประเทศ

สิงคโปร์ 

• แบรนด์ Pedro ประกอบด้วยรองเท้า และเคร่ืองประดบั สําหรับสภุาพบรุุษ และสภุาพสตรี ซึง่นําเข้าจากประเทศ

สิงคโปร์ 

• แบรนด์ Brooks Brothers ประกอบด้วยเสือ้ผ้าสําเร็จรูปชัน้นําสําหรับสภุาพบรุษ และสุภาพสตรี ซึง่นําเข้าจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

• แบรนด์ ETAM ประกอบด้วยชดุชัน้ใน และชดุนอนสําหรับสภุาพสตรี ซึง่นําเข้าจากประเทศฝร่ังเศส 

• แบรนด์ Radley ประกอบด้วยกระเป๋า และเคร่ืองประดบั สําหรับสภุาพสตรี ซึง่นําเข้าจากประเทศองักฤษ 

• แบรนด์ Anello ประกอบด้วยกระเป๋าแฟชัน่วยัรุ่น นําเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ น 

 

การจัดจาํหน่ายสินค้าประเภทเคร่ืองสําอาง 

• แบรนด์ Red Earth ประกอบด้วยเคร่ืองสําอางค์เน้นความมีสีสนัทนัสมยัสําหรับการแตง่หน้า ซึง่นําเข้าจาก

ตา่งประเทศ  
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การจัดจาํหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนๆ  

• ETL อปุกรณ์และหนงัสือเพ่ือการศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษ ไทย และความรู้รอบตวัของเดก็ท่ีมีความทนัสมยั 

โดยเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถโต้ตอบ (Interact) กบัเดก็ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ 

• SUNSONIC ส่ือการเรียนรู้สําหรับเดก็โดยมีหนงัสือและอปุกรณ์เสริมท่ีทนัสมยั ปากกาพดูได้เพ่ือใช้ในการเรียนรู้

แบบ Interactive เพิ่มทกัษะทางด้านภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่ น และความรู้รอบตวัของเดก็ 

• HELLO TEDDY ส่ือการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ไทย โดยมีหนงัสือและอปุกรณ์เสริมท่ีทนัสมยั ปากกาพดู

ได้ เพ่ือใช้ในการเรียนรู้แบบ Interactive เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาให้เดก็ไทยเข้าสู่ AEC  

• BrainChecker ศาสตร์การวเิคราะห์ ค้นหาศกัยภาพ จากลายผิวนิว้มือ 

• แบรนด์ Zwilling J.A. Henckels ประกอบด้วยเคร่ืองใช้แสตนเลส สตีล คณุภาพสงู อาทเิช่น มีด ช้อน หม้อ กระทะ 

อปุกรณ์ประกอบอาหาร ภาชนะเคร่ืองครัวตา่งๆ และอปุกรณ์ตกแตง่เล็บ ซึง่นําเข้าจากประเทศเยอรมนันี 

 

การรับผลิตสินค้าอุปโภค 

บริษัทดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับผลิตสินค้าอปุโภคและสินค้าในครัวเรือน ได้แก่ นํา้หอมปรับอากาศในรถยนต์ ยาขดั

รถยนต์  ผลิตภณัฑ์ทําความสะอาด  นํา้ยาปรับผ้านุ่ม และนํา้ยาล้างจาน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าท่ีมีช่ือเสียง เช่น PLAX, WET 

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

เป็นต้น ลูกค้าสําคญัคือบริษัทตา่งประเทศท่ีผลิตสินค้าอปุโภคและจดัจําหน่ายทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรด

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

(ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น  รวมทัง้รับผลิตผลิตภณัฑ์ทําความสะอาดท่ีใช้ในอตุสาหกรรมบริการให้กบั Diversey Hygiene (บริษัทลกู

ของ Sealed Air)   

 

การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ลกัษณะการจําหน่ายของผลิตภณัฑ์กลุ่มเสือ้ผ้าและเคร่ืองสําอางแบง่เป็น 3 ช่องทางคือ 1) ช่องทางจําหน่ายปลีกให้กบักลุม่

ลกูค้าเป้าหมายโดยวางจําหน่ายในร้านค้าของบริษัทเองหรือจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ 2) ช่องทางจําหน่ายให้ลูกค้าองค์กรท่ีมี

งบประมาณเพ่ือให้พนกังานและผู้บริหาร และมีงบประมาณทางการตลาดเพ่ือจดัหาของแถมและของกํานลัแก่ลกูค้า และ 3) ช่อง

ทางการจําหน่ายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 

บริษัทเห็นว่าผู้ ใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและทําธุรกรรมซือ้ขายสินค้าออนไลน์มีจํานวนท่ีเติบโตอย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้ ในปี 2559 

ได้มีการเปิดดําเนินการธุรกิจเก่ียวกบัการจดัจําหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.bemynt.com ซึง่เป็นการเพิ่มช่องทางการจดั

จําหน่ายทัง้สินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทและบริษัทอ่ืนด้วย 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

เน่ืองจากสินค้าเสือ้ผ้าและเคร่ืองสําอางมีความหลากหลาย ครอบคลมุทกุเพศ ทกุวยั ดงันัน้ ฐานลกูค้าของธุรกิจท่ีเก่ียวกบั

การจดัจําหน่ายสินค้าจงึครอบคลมุทัง้หญิงและชาย ในทกุช่วงอาย ุ โดยกลุ่มลกูค้าหลกัคือ นกัศกึษา กลุ่มคนทํางานรุ่นใหม่ แม่บ้าน 

ตลอดจนนกัธุรกิจ ผู้ ท่ีสนใจในเร่ืองแฟชัน่และการแตง่ตวั มีรายได้อยู่ในระดบั B ขึน้ไป  

สําหรับธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการรับผลิตสินค้า ลกูค้าหลกัของบริษัทเป็นบริษัทต่างชาต ิ ท่ีมียอดการสัง่สินค้าอปุโภคเป็นจํานวน

มาก ทัง้เพ่ือใช้ในประเทศและส่งออกไปยงัประเทศใกล้เคียง 

 

  

http://www.bemynt.com/
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2.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

แบรนด์เอสปรี (ESPRIT) 

 ถงึแม้ธุรกิจแฟชัน่มีคูแ่ข่งขนัอยู่ในตลาดเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา Fast fashion หลายแบ

รนด์ เข้ามาทําตลาดอย่างรวดเร็วและน่ากลวัด้วยการลงทนุท่ีสงู ทัง้ขนาดร้านค้าและมีสินค้าท่ีมีความหลากหลาย  และการตัง้ราคาท่ี

ตํ่าน่าดงึดดู ทําให้มีผลกระทบตอ่แบรนด์ท่ีเคยมีความแข็งแรงในตลาด   เพราะผู้บริโภคมีทางเลือกในเร่ืองของสินค้าท่ีมีความโดดเดน่

ทางด้านรูปแบบท่ีทนัสมยั  แตอ่ย่างไรก็ตาม แบรนด์เอสปรียงัมีจดุเดน่ท่ีแตกตา่งในเร่ืองการรักษาคณุภาพท่ีสงู และยงัคงการผลิต

สินค้าท่ีตอบสนองกลุ่มลกูค้าท่ีพอใจในเร่ืองคณุภาพสินค้าและความทนทาน ไม่แฟชัน่จนเกินไป ใส่สบายเหมาะกบัสรีระสําหรับคนวยั

ทํางานอาย ุ30 ปีขึน้ไป ในขณะท่ีหาไม่ได้จากแบรนด์ fast fashion ใหม่ๆ ในตลาด ซึง่แบรนด์ดงักล่าวมีคณุภาพตํ่ากว่าและหมดสมยั

เร็ว  ดงันัน้ การทําโปรแกรมบริหารความพงึพอใจของลกูค้าสมาชิก (Minor Plus) เพ่ือรักษาลกูค้ากลุ่มนีไ้ด้มีการทําอย่างตอ่เน่ือง เช่น 

การตดิตอ่จองสินค้าใหม่  การให้ส่วนลดพิเศษ  การดแูลลกูค้าในวนัสําคญั  และ ณ สิน้ปี 2559 แบรนด์เอสปรีมีจํานวนจุดจําหน่ายใน

ประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 98 แหง่ 

แบรนด์แก๊ป (GAP)  

แบรนด์แก๊ปเป็นหนึง่ในสินค้าอเมริกนัแบรนด์ท่ีมีประวตัอินัยาวนาน   ซึง่นําเสนอสินค้าท่ีมีรูปแบบเบสิค สวมใส่ง่ายในทกุ

โอกาสสไตล์อเมริกนั   เสน่ห์ของโลโกท่ีกลายเป็นสญัลกัษณ์สําคญับนเสือ้ยืดยงัเป็นจุดขายตลอดมา    แม้คูแ่ข่งหลกัน่าจะเป็นแบรนด์

ซาร่า แตก่ลุ่มลกูค้าก็มีความแตกต่าง เพราะแบรนด์ดงักล่าวมีความเป็นแฟชัน่สงูกว่า    การทําตลาดของแก๊ปคือ มุ่งเน้นหาทําเลขาย

ใจกลางกรุงเทพในแหล่งชอบปิง้ของคนเมืองและชาวต่างประเทศ  แล้วขยายไปตลาดต่างจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งทอ่งเท่ียวของชาว

ตา่งประเทศ นอกจากนี ้กลุ่มสินค้าเดก็เล็กและเดก็โต มีความโดดเด่นทางด้านการออกแบบท่ีดงึดดูใจผู้บริโภคระดบักลางถงึระดบัสงู 

ในปี 2559 แบรนด์แก๊ปได้เปิดสาขาเพิ่มขึน้ 6 แหง่ ในห้างสรรพสินค้าชัน้นํา รวมมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 20 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 ณ สิน้ปี 2559 แบรนด์บานาน่า 

รีพบับลิค มีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 6 แหง่   

แบรนด์บอสสินี (Bossini) 

กลุ่มสินค้าท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนักบัแบรนด์บอสสินีนัน้ มีทัง้ท่ีนําเข้าจากตา่งประเทศ เช่น  Giordano, Body Glove  และ

ผลิตในประเทศ เช่น Portland ซึง่ล้วนแตอ่ยู่ในตลาดมาเป็นเวลานาน และแม้วา่จะมีการแข่งขนัคอ่นข้างสงูทัง้ในด้านราคา และการ

ส่งเสริมการขายในรูปแบบใหม่ๆ  แบรนด์บอสสินี  ยงัเป็นแบรนด์ท่ีมีจุดแข็งในเร่ืองผลิตภณัท์กนัหนาวท่ีมีคณุภาพ เช่น เสือ้กนัหนาวขน

เป็ดและเสือ้แจ็คเก็ต รวมไปถงึเสือ้ยืดใส่สบายท่ีมีรูปแบบสวยและคณุภาพดี บริษัทคาดการณ์วา่แบรนด์บอสสินียงัมีโอกาสเติบโตไป

กบัการขยายตวัของห้างสรรพสินค้าทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั ณ สิน้ปี 2559 แบรนด์บอสสินี มีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทย

รวมทัง้สิน้ 88 แหง่   
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แบรนด์บรู๊คส์ บราเธอร์ส (Brooks Brothers) 

เสือ้ผ้าชัน้นํา ท่ีมีมาร่วมสองศตวรรษ ได้ก่อตัง้ขึน้มาเม่ือปี 2361 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา บรู๊คส์ บราเธอร์สเป็นแบรนด์แรกท่ี

จําหน่ายสทูแบบเรดี ้ทแูวร์ จนกลายเป็น แบรนด์ท่ีได้รับความนิยมจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา รวมถงึคนท่ี 44 อย่างบารัก โอบาม่า 

ด้วยพฒันาการของงานออกแบบเสือ้ผ้าสภุาพบรุษและสภุาพสตรีทัง้แบบเป็นทางการและแบบไลฟ์สไตล์ ทําให้บรู๊คส์บราเธอร์ประสบ

ความสําเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ขยายตลาดสู่ตา่งประเทศ บรู๊คส์ บราเธอร์ส ร้านแรกในประเทศไทย ได้เปิดท่ีศนูย์การค้า 

เกษร พลาซา่ บนพืน้ท่ี 220 ตารางเมตร เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 เพ่ือเป็นทางเลือกให้กบันกัธุรกิจและวยัทํางานท่ีนิยมการแตง่กาย

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ   ณ สิน้ปี 2559 แบรนด์บรู๊คส์ บราเธอร์ส มีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 7 แหง่   

แบรนด์ชาร์ลส แอนด์ คีธ (Charles & Keith) 

 ตลาดรองเท้าและกระเป๋าสําหรับสุภาพสตรี ในประเทศไทยมีทัง้แบรนด์ย่ีห้อท่ีนําเข้า และแบรนด์ย่ีห้อท่ีผลิตในประเทศ  

รองเท้าท่ีนําเข้ามกัจะได้รับความนิยมในรูปแบบท่ีทนัสมยั มีวสัดท่ีุแตกตา่งซึง่หาไม่ได้ในประเทศ และการออกแบบท่ีสวยงาม กลุ่ม

รองเท้านําเข้าส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ท่ีมีการวางตําแหน่งระดบับนและราคาสงู ดงันัน้ แบรนด์ชาร์ลส แอนด์ คีธ ยงัคงเน้นการตลาดใน

ลกูค้าระดบักลาง โดยนําเสนอสินค้านําเข้าท่ีมีการออกแบบท่ีไม่น้อยไปกว่าสินค้าในกลุ่มระดบับน  แตไ่ม่ทิง้การเป็นแบรนด์นําเข้า 

และการทําราคาท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย แม้วา่จะมีแบรนด์ย่ีห้อกระเป๋าสตรีท่ีผลิตในประเทศเป็นคูแ่ข่ง แต่

แบรนด์ชาร์ลส แอนด์ คีธ ยงัคงเน้นการออกแบบ และปรับกลยทุธ์ด้านราคา  ซึง่ทําให้แบรนด์ยงัคงรักษาส่วนแบง่ตลาดของสินค้ากลุ่ม

นีไ้ว้ได้ การเตบิโตของแบรนด์  เน้นการรักษาสร้างฐานลกูค้า คณุภาพการบริการของพนกังานขายให้เป็นท่ีหนึง่ในการดแูลลกูค้าอย่าง

ตอ่เน่ือง และการใช้โปรแกรมบริหารความพงึพอใจลูกค้าสมาชิก (Minor Plus)  ณ สิน้ปี 2559 ชาลร์ส แอนด์ คีธ มีจํานวนจดุจําหน่าย

ในประเทศไทยทัง้สิน้ 33 แหง่  

แบรนด์เพโดร (Pedro)  

เน่ืองจากในปัจจบุนัสภุาพบรุุษได้ให้ความสนใจเก่ียวกบัภาพลกัษณ์และการแตง่ตวัเพิ่มสงูขึน้ จงึทําให้ตลาดรองเท้าและ

เคร่ืองประดบัของสภุาพบรุุษนัน้ ถกูจบัตามองวา่เป็นตลาดใหม่ เพ่ือสภุาพบรุุษท่ีรักการแตง่ตวัด้วยดีไซน์ และไม่ชอบการซือ้รองเท้าใน

ห้างสรรพสินค้าท่ีมีความหลากหลายแตไ่ม่มีความแตกต่าง  โดยจดุเด่นของแบรนด์เพโดรนัน้ คือ เป็นเคร่ืองหนงัคณุภาพท่ีผสมผสาน

ระหวา่งความหรูหราและดีไซน์ท่ีโดดเดน่ร่วมสมยัในราคาท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีคอลเล็คชัน่สําหรับผู้หญิงก็มีลกูเล่นอนัทนัสมยั

เช่นเดียวกนั   การสร้างส่วนแบง่การตลาดจงึช้ากวา่คูแ่ข่งอย่างแบรนด์อลัโด้ (Aldo) และแบรนด์แดปเปอร์ (dapper) ท่ีอยู่ในตลาดมา

นาน   การจดัหาทําเลขายในใจกลางกรุงเทพตามแหล่งชอปปิง้ของคนเมืองและชาวตา่งประเทศซึง่เป็นกลยทุธ์สําคญั ณ สิน้ปี 2559 

แบรนด์เพโดรมีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 6 แหง่  

แบรนด์แรดลีย์ (Radley) 

ตลาดกระเป๋าสภุาพสตรียงัคงเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง แบรนด์กระเป๋าท่ีได้รับความนิยมจากประเทศองักฤษจึงเป็นอีกทางเลือก

หนึง่ โดยเน้นกลุ่มลกูค้าเป้าหมายท่ีเป็นนกัศกึษา วยัทํางานทัง้คนไทยและตา่งชาต ิ  แรดลีย์ร้านแรกในประเทศไทย ได้เปิดท่ีสนามบิน

นานาชาตดิอนเมือง ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัลสาขาชิดลมและลาดพร้าว เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559  ณ สิน้ปี 2559 แบรนด์แรดลีย์มี

จํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 8 แหง่ และมีแผนเปิดสาขาเพิ่มอย่างตอ่เน่ืองในปี 2560 ทัง้ในกรุงเทพและจงัหวดั หวั

เมืองตา่งๆ ทัว่ประเทศไทย 

แบรนด์อเนลโล (Anello) 

แบรนด์กระเป๋าแฟชัน่วยัรุ่นจากประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยลกัษณะสินค้าท่ีมีความโดดเดน่เร่ืองประ

โยขน์ใช้สอย และราคาท่ีไม่สงู เน้นกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษา และวยัเร่ิมทํางาน ทัง้สภุาพสตรีและสภุาพบรุุษ  อเนลโลร้านแรก

ด้วยสิทธิการจําหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการได้เปิดท่ีสนามบินนานาชาตดิอนเมือง ศนูย์การค้าเมกา บางนา และ
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ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559  ณ สิน้ปี 2559 แบรนด์อเนลโลมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทย

รวมทัง้สิน้  24 แหง่ ในช่วงระยะเวลาเพียง 2 เดือน  

แบรนด์เอแตม (ETAM) 

แบรนด์ชดุชัน้ในสภุาพสตรีท่ีมีมานานร่วม 100 ปี ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี 1916 ด้วยเอกลกัษณ์การออกแบบให้ความสําคญักบั

โครงสร้างหน้าอกท่ีแตกต่างของผู้หญิง ความสวยงามจากลกูไม้ฝร่ังเศส มีความยืดหยุ่นและสวมใส่สบาย จนเป็นแบรนด์ท่ีได้รับความ

นิยมจากสภุาพสตรีทัง้ในฝร่ังเศสและทัว่โลก เอแตมได้เข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ในตลาดชุดชัน้ในสภุาพสตรี ด้วยความสวยงาม และ

ราคาท่ีแข่งขนัได้ให้กบัลกูค้ากลุ่มนกัศกึษา และคนทํางานในประเทศไทย ท่ีให้ความสําคญักบัการแตง่กายแฟชัน่ทัง้ภายนอกและ

ภายใน เอแตมร้านแรกได้เปิดท่ีห้างสรรพสินค้าพารากอน เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 และ ณ สิน้ปี 2559 แบรนด์เอแตมมีจํานวนจดุ

จําหน่ายในห้างสรรพสินค้าและศนูย์การค้าชัน้นําในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 12 แหง่ 

แบรนด์เรดเอิร์ธ (Red earth)  

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ ซึง่เน้นความเป็นแฟชัน่ มีสีสนัทนัสมยั ในลกัษณะเดียวกบัเคร่ืองสําอาง

ของแบรนด์เรดเอิร์ธ มีอยู่เป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม แบรนด์เรดเอิร์ธ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ 

จงึสามารถตอบสนองลกูค้าหลกัของผลิตภณัฑ์ ซึง่เป็นวยัรุ่นและคนทํางานรุ่นใหม่ท่ีเน้นแฟชัน่ได้  

แบรนด์อีทีแอล (ETL)  ซันโซนิค (Sunsonic) ฮัลโหล เท็ดดี ้(Hello Teddy) และ เบรนเช็คเกอร์ (BrainChecker) 

อีทีแอล เป็นสินค้าเพ่ือการศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษและความรู้รอบตวัของเดก็ ถงึแม้วา่การเตบิโตของส่ือออนไลน์จะมี

ผลกระทบตอ่ธุรกิจประเภทนี ้ แตอี่ทีแอลเป็นสินค้าท่ีมีความโดดเดน่ในเร่ืองการวจิยัและพฒันา คณุภาพรูปเล่มของหนงัสือ 

อปุกรณ์เสริมท่ีทนัสมยั ช่วยกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจในการเรียนรู้อยู่เสมอ อีทีแอลจงึเป็นผู้ นําตลาดในผลิตภณัฑ์การศกึษาสําหรับ

เดก็ท่ีมีคณุภาพสงู โดยสินค้าแตล่ะชดุจะใช้เวลานานในการพฒันาและออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  
ซนัโซนิค เป็นสินค้าเพ่ือการศกึษาสําหรับเดก็ด้านภาษาองักฤษ ไทย จีน ญ่ีปุ่ น และความรู้รอบตวั ซนัโซนิคมีความโดดเด่นใน

เร่ืองความหลากหลายทางด้านภาษาและมีราคาต่ํา จงึเป็นท่ีสนใจสําหรับกลุ่มลกูค้าท่ีต้องการพฒันาเด็กทางด้านภาษา 
ฮลัโหล เท็ดดี ้ เป็นสินค้าท่ีมีความโดดเดน่ด้านภาษาจีนท่ีผลิตจากเจ้าของภาษา มีอปุกรณ์เสริมเป็นปากกาพดูได้กระตุ้นให้

เดก็สนใจและง่ายตอ่การเรียนรู้และมีราคาต่ํา  

เบรนเช็คเกอร์ การศกึษารูปแบบของพืน้ผิวของลายนิว้มือและมือ (Dermatoglyphic Analysis) เป็นศาสตร์การวเิคราะห์ 

ค้นหาศกัยภาพของบคุคลท่ีติดตวัมาแตกํ่าเนิด เป็นสินค้ารูปแบบใหม่ท่ีสร้างความสนใจตอ่พ่อแม่ ผ่านการสแกนคา่ลายผิวนิว้มือและ

นําไปแปลงผลเป็นสถิด ิ เป็นท่ีนิยมมากกวา่ 17 ประเทศ สินค้านีใ้นประเทศไทยมีคูแ่ข่งขนัน้อย อีกทัง้ราคาท่ีจําหน่ายยงัเป็นกลุ่มลกูค้า

เดียวกบัสินค้าหลกั ทําให้ตอ่ยอดการขายได้ 

อีทีแอล ซนัโซนิค ฮลัโหล เทด็ดี ้ และ เบรนเช็คเกอร์ มีการขายโดยผ่านระบบการขายตรง มีการชําระราคาสินค้าทัง้ระบบเงิน

สด ระบบเงินผ่อนผ่านบตัรเครดติ ผ่านการหกับญัชีธนาคาร และผ่านเคาร์เตอร์เซอร์วสิ  ปัจจบุนัมีช่องทางการจําหน่ายหลกั 3 ช่องทาง 

คือการขายตามบ้าน หรือท่ีพกัอาศยั การขายโดยผ่านการจดัสมัมนา และการเปิดจดุขายชัว่คราวท่ีมีลูกค้าผลกุผล่าน เช่น ไฮเปอร์มาร์ท 

งานแสดงสินค้าเดก็ โรงพยาบาล หรืองานกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเดก็ เป็นต้น 

แบรนด์เฮงเคลส์ (Zwilling J.A. Henckels) 

ตลาดเคร่ืองครัวพรีเม่ียมท่ีมีราคาระดบัสงูเร่ิมมีความอิ่มตวัของฐานลูกค้าเดมิ  เน่ืองจากสินค้ามีข้อจํากดัและตอบโจทย์

ลกูค้าท่ีมีความต้องการเฉพาะกลุ่ม โดยตลาดหลกัยงัคงอยู่ในเขตกรุงเทพหานคร การเตบิโตและทศิทางของเฮงเคลล์ในอนาคตคือ 

การปรับกลยุทธ์ของสินค้าและราคาให้มีภาวะการแข่งขนัท่ีเหมาะสมกบัคูแ่ข่งในตลาด  เพ่ือท่ีจะรองรับการขยายฐานลกูค้าใหม่ๆ 

พร้อมกบัการทําการตลาดเชิงรุกเพ่ือแย่งชิงส่วนแบง่การตลาดจากธุรกิจในกลุ่มเดียวกนัทัง้รายใหญ่และรายเล็ก อีกทัง้การมุ่งเน้นทํา

การตลาดเชิงกิจกรรมและการใช้ส่ือดจิิทลั เพ่ือส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เป็นแนวทางในการสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด์ให้
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เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในวงกว้าง  แบรนด์เฮงเคลส์ยงัได้เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าทางทีวีโฮมชอบปิง้  ซึง่มีศกัยภาพในการเตบิโต

สงูในกลุ่มสินค้าประเภทเคร่ืองครัว  ในปี 2560 จะมีการเปิดสาขาใหม่ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัล เฟสตวิลั อิสวลิล์ ในปี 2559 มีการเปิด

สาขาใหม่ท่ีศนูย์การค้าเกษร พลาซ่า และ ณ สิน้ปี 2559 แบรนด์เฮงเคลส์มีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยรวม 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

ผลิตของผู้ รับผลิตสินค้าแตล่ะรายยงัมีเหลืออยู่มาก ทําให้การแข่งขนัด้านราคาเพิ่มสงูขึน้ ในขณะเดียวกนั การส่งออกไปยงั

ตา่งประเทศก็เป็นโอกาสท่ีทําให้บริษัทเพิ่มยอดขายได้ เน่ืองจากต้นทนุการผลิตยงัอยู่ในระดบัตํ่าสําหรับบริษัทผู้ว่าจ้างในตา่งประเทศ 

ประกอบกบัคณุภาพของสินค้าท่ีผลิตนัน้ ดีกว่าผู้ผลิตในภมูิภาคนี ้ จงึเป็นข้อได้เปรียบให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าให้แก่ลกูค้าเพ่ือการ

ส่งออกได้ 

นโยบายราคา 

นโยบายราคาของสินค้ากลุ่มแฟชัน่จะพิจารณาจากต้นทนุและการวางตําแหน่งแบรนด์และสินค้า ในตลาดท่ีเข้าแข่งขนั  

โดยการเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งในสินค้าแตล่ะประเภท   และเปรียบเทียบราคาในประเทศใกล้เคียงเพราะสินค้าบางกลุ่มเป็นท่ีสนใจจาก

นกัทอ่งเท่ียว     

2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

สําหรับธุรกิจจดัจําหน่าย บริษัทนําเข้าผลิตภณัฑ์มาจากต่างประเทศ ทัง้จากภมูิภาคเอเชีย ยโุรป ตลอดจนสหรัฐอเมริกา 

ตามมาตรฐานของบริษัทเจ้าของแบรนด์ (Principal)  

วัตถุดบิและแหล่งท่ีมา 

เน่ืองจากรูปแบบการทําธุรกิจของบริษัท คือ เป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมจากตา่งประเทศ จงึเป็นการจดัหาสินค้า

สําเร็จรูปนําเข้าและจําหน่ายในประเทศ ผู้ ท่ีเป็นผู้ผลิตสินค้าก็คือเจ้าของแบรนด์สินค้าในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฮ่องกง เยอรมนันี 

ฝร่ังเศส องักฤษ และญ่ีปุ่ น จะเลือกลงทนุสร้างฐานการผลิตในต่างประเทศท่ีมีการจดัหาวตัถดุบิได้ง่ายและประหยดัคา่ใช้จ่ายในการ

ขนส่ง รวมไปถงึคา่แรงท่ีตํ่ากว่าท่ีจะผลิตในประเทศต้นกําเนิด ดงันัน้ ฐานการผลิตจะอยู่ในประเทศจีน อินเดีย บงัคลาเทศ  และบาง

ชนิดของสินค้าก็จะเป็นประเทศไทย 

ยกเว้นกลุ่มโรงงานท่ีรับผลิตสินค้าอุปโภค วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตสินค้าอปุโภคต่างๆ ท่ีบริษัทรับผลิตนัน้ เป็นวตัถดุบิท่ี

บริษัทสัง่ซือ้จากผู้แทนจําหน่ายในประเทศ ซึง่วตัถดุิบดงักล่าวมีแหล่งท่ีมาทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้วา่จ้างผลิตจะเป็น

ผู้จดัหาแหล่งวตัถดุบิ ตลอดจนตอ่รองราคาวตัถดุบิกบัผู้ จําหน่ายวตัถดุบิโดยตรง ทัง้นี ้บริษัทจะจดัหาวตัถุดบิบางส่วนเอง เพ่ือเป็นการ

ลดต้นทนุการผลิต 



 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

  

 สว่นท่ี 1 หน้า 61 

3. ปัจจัยความเส่ียง 

 

2บริษัทต้องเผชิญความเส่ียงและความไม่แน่นอนตา่งๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึง่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่รายได้ ผล

กําไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมลูคา่หุ้นของบริษัท  

2นอกจากความเส่ียงท่ีจะกล่าวถงึตอ่ไป อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซึง่บริษัทไม่อาจทราบหรือระบไุด้ในขณะนี ้และความเส่ียงบางอย่างท่ี

บริษัทคดิวา่ไม่เป็นนยัสําคญัในปัจจบุนั แตอ่าจมีความสําคญัตอ่ไปในอนาคตได้ ดงันัน้ ผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ควรพิจารณา

ผลกระทบและความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึน้ รวมถงึพิจารณาถงึปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัท นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ี

ปรากฏในเอกสารฉบบันีด้้วย 

1. 2ความเส่ียงจากผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะภัยธรรมชาต ิ และ

เหตุการณ์ร้ายแรง  

2รายได้ กําไร และแผนการขยายงานของบริษัท ล้วนต้องอาศยัภาคการใช้จ่ายของลกูค้า ผู้บริโภค ตลอดจนความเช่ือมัน่ของ 

นกัทอ่งเท่ียว ซึง่อาจได้รับผลกระทบด้านลบจากปัจจยัภายนอกหลายๆ ปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย ความไม่สงบทางการเมือง โรคระบาด หรือภยัธรรมชาต ิเป็นต้น และแม้วา่ปัจจยัความเส่ียงต่างๆ เหล่านีเ้ป็นความเส่ียงโดยทัว่ไปท่ี

ผู้ประกอบการธุรกิจทกุๆ รายต้องเผชิญ แตบ่ริษัทก็จดัทํามาตรการบริหารความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบด้านลบตอ่การดําเนินธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัทจากเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคดิให้ได้มากท่ีสดุ ซึง่มาตรการดงักล่าวรวมถงึแตไ่ม่จํากดัเพียง  

- 2สร้างความสมดลุของโครงสร้างรายได้ อนัประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร 

ธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิต  

- 2สร้างความแข็งแกร่งและความหลากหลายของกลุ่มแบรนด์ของบริษัท เพ่ือให้ครอบคลมุหลากหลายตลาด จากเซอร์วสิ อพาร์ทเมนท์ 

จนถงึโรงแรมระดบัหรู และจากแฮมเบอร์เกอร์ จนถงึพิซซา่และอาหารไทย  

- 2ขยายฐานธุรกิจให้หลากหลายครอบคลมุทัง้ภมูิภาคเอเชียแปซฟิิก ซึง่รวมถงึประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนภมูิภาคแอฟริกา ภมูิภาค

ตะวนัออกกลาง ประเทศโปรตเุกส และประเทศบราซลิ เพ่ือลดการพึง่พาธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึง่เพียงประเทศเดียว  

- 2ขยายธุรกิจท่ีบริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการ (Fee-Based Model) ได้แก่ การรับจ้างบริหารโรงแรม และการ

ให้สทิธิแฟรนไชส์ ทัง้ในประเทศท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ในปัจจบุนัและตลาดใหม่ๆ ท่ีบริษัทยงัไม่คุ้นเคย  

- 2เตรียมวางแผนสํารองสําหรับเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคดิ (Contingency Plan) โดยความท้าทายตา่งๆ ท่ีบริษัทต้องเผชิญในอดีต มีส่วน

สําคญัในการช่วยพฒันาความสามารถในการรับมือกบัเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคดิต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเพิ่ม

ความสามารถในการฟืน้ตวัของธรุกิจของบริษัท 

2. 2ความเส่ียงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก  

2.1  การแข่งขนัในธุรกิจโรงแรม  

2การเพิ่มขึน้ของจํานวนโรงแรมระดบับนในแหล่งทอ่งเท่ียวท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขนัในด้านราคา 

ซึง่จะส่งผลกระทบกบัรายได้และกําไรของบริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงนอกฤดกูาลทอ่งเท่ียว ซึง่จะได้รับความกดดนัทัง้ในเร่ืองของราคา

จากอตัราการเข้าพกัท่ีต่ํา และจากลกัษณะการประกอบธุรกิจโรงแรมซึง่มีคา่ใช้จ่ายคงท่ีสงู (Operating Leverage) อย่างไรก็ดี บริษัทได้ให้

ความสําคญักบัการพฒันาคณุภาพของการให้บริการอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่าโรงแรมของบริษัทจะมีคณุภาพและการให้บริการท่ี

เหนือกว่าคูแ่ข่งในตลาดนัน้ๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีมาตรการในการลดความเส่ียง โดยการเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ ขยายครอบคลมุ

แหล่งทอ่งเท่ียวหลายๆ แหง่ มีประเภทและระดบัการให้บริการของโรงแรม มีแบรนด์ ตลอดจนเชือ้ชาตขิองแขกท่ีมาเข้าพกัโรงแรมท่ี

หลากหลาย ซึง่นอกจากแบรนด์อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทโิวลี, เปอร์ อควมั และเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ ซึง่เป็นแบรนด์ระดบับนของบริษัทเอง

แล้ว บริษัทยงัได้ว่าจ้างบริษัทชัน้นําให้บริหารโรงแรมภายใต้การลงทนุของบริษัท โดยใช้แบรนด์โฟร์ซีซัน่ส์, เจ ดบับลิว แมริออท, เซน็ต์ รีจิส 
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และเรดสินั บล ู ทัง้นี ้ โรงแรมส่วนใหญ่ภายใต้แบรนด์อนนัตรา, อวานี, เปอร์ อควมั และเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ ตัง้อยู่ในภมูิภาคเอเชีย 

ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา ในขณะท่ีโรงแรมภายใต้แบรนด์ทโิวลีอยู่ในประเทศโปรตเุกสและบราซลิ ส่วนโรงแรมในกลุ่มโอ๊คส์นัน้ มีฐาน

ธุรกิจหลกัอยู่ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึง่เป็นตลาดท่ีมีความผนัผวนของฤดกูาลทอ่งเท่ียวน้อยกว่า อีกทัง้บริษัทยงัมีการลงทนุ

ในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศนูย์การค้า ธุรกิจบนัเทงิ และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ส่งผลให้บริษัท

สามารถให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร 

2.2 การแข่งขนัในธุรกิจร้านอาหาร  

2ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัคอ่นข้างสงู เน่ืองจากคูแ่ข่งธุรกิจรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขนัได้ง่ายกวา่เม่ือเปรียบเทียบ

กบัธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทต้องแข่งขนักบัผู้ประกอบการร้านอาหารรายอ่ืนๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัท

วางเป้าหมายในการคงความเป็นผู้ นําของธุรกิจร้านอาหาร โดยการพฒันาทัง้สนิค้าเดมิและสินค้าใหม่ๆ รวมถงึรูปแบบร้านใหม่ๆ อย่าง

ตอ่เน่ือง ตลอดจนมุ่งเน้นการตอบสนองให้ทนัความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงของผู้บริโภคผ่านการทําการตลาดในรูปแบบตา่งๆ ทําให้บริษัท

สามารถรักษาความเป็นผู้ นําและมีส่วนแบง่การตลาดท่ีเหนือกว่าคูแ่ข่ง ด้วยฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งและขนาดของธุรกิจท่ีส่งผลให้เกิด

การประหยดัตอ่ขนาด (Economies of Scale) นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายกระจายธุรกิจ เพ่ิมความหลากหลายของประเภทร้านอาหาร 

ซึง่ครอบคลมุทัง้อาหารตะวนัตก เช่น พิซซา่ สเตก็ แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม ตลอดจนอาหารไทย จีน ญ่ีปุ่ น กาแฟ และเบเกอร่ี และการขยาย

ธุรกิจไปในหลากหลายประเทศ ทําให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแตล่ะกลุ่มได้มากย่ิงขึน้ ส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มนีมี้

การกระจายความเส่ียงและมีการเติบโตอย่างตอ่เน่ือง  

2.3  การแข่งขนัในธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า  

2ธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้าซึง่บริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าแฟชัน่และเคร่ืองสําอางในประเทศไทย เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัคอ่นข้าง

สงู ถงึแม้วา่จะมีผู้ประกอบการจดัจําหน่ายสินค้าแฟชัน่ระดบัโลกเข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมากขึน้ หากแตย่งักระจกุตวัอยู่เพียงใน

กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ เทา่นัน้ ในขณะท่ีแบรนด์ส่วนใหญ่ท่ีบริษัทจดัจําหน่ายสินค้า มีการกระจายตวัมากกว่า โดยเฉพาะใน

ตา่งจงัหวดั ซึง่มีแนวโน้มในการเติบโตของภาคการอปุโภคบริโภคท่ีสงูกวา่ในระยะยาว นอกจากนี ้ บริษัทได้คดัสรรแบรนด์ใหม่ๆ เพ่ือสร้าง

ความหลากหลายของกลุ่มแบรนด์ในเครือและตามกระแสผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทยงัคงเป็นหนึง่ในผู้ประกอบการจดัจําหน่ายสินค้าอิสระ 

(Independent Operator) ท่ีใหญ่ท่ีสดุรายหนึง่ของประเทศ ทัง้นี ้ เน่ืองจากธุรกิจจดัจําหน่ายเป็นธุรกิจแรกของกลุ่มบริษัทไมเนอร์ บริษัทจงึ

ได้ประโยชน์จากความชํานาญและเครือขา่ยท่ีกว้างขวางของทีมผู้บริหาร นอกจากนี ้ บริษัทยงัคงพฒันาการให้บริการเพ่ือตอบสนองกระแส

ความต้องการของลกูค้าและมีการส่ือสารกบัลกูค้าอย่างตอ่เน่ืองผ่านระบบสมาชิก ไมเนอร์ พลสั การ์ด ด้วยการเตบิโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ

ในประเทศไทย บริษัทได้เปิดตวัช่องทางจดัจําหน่ายออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์บีมิน้ท์ 

3. 2ความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่  

2บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุใหม่ๆ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลงทนุในต่างประเทศ อาท ิ การเปล่ียนแปลงของมลูคา่การลงทนุ ความสําเร็จในการริเร่ิมโครงการ ภาระผกูพนัตาม

สญัญา การขอใบอนญุาต และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกเหนือไปจากความเส่ียงโดยทัว่ไปในแตล่ะประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรการใน

การควบคมุดแูลการพฒันาโครงการใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด ทัง้ผ่านการทํา Due Diligence อย่างละเอียด การจดัทําแผนงานและขัน้ตอน

มาตรฐาน การวางหลกัเกณฑ์ในการลงทนุท่ีรอบคอบ เป็นต้น โดยบริษัทจะว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้และความชํานาญในประเทศนัน้ๆ 

อาท ิ ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ท่ีปรึกษาด้านบญัชี ซึง่จะทํางานร่วมกบัทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญของบริษัทเพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษัทจะประสบ

ความสําเร็จในการพฒันาโครงการหรือเข้าซือ้กิจการ การดําเนินงานของโครงการนัน้ๆ ตอ่ไป เพ่ือให้มีผลกําไรท่ีน่าพอใจรวมถงึการปฏิบตัิ

ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้ บริษัทมีมาตรการลดความเส่ียงสําหรับการลงทนุในประเทศท่ีบริษัทไม่เคยดําเนินธุรกิจมาก่อน โดย

ในช่วงแรก บริษัทจะร่วมลงทนุกบัคูค้่าทางธุรกิจท่ีมีความรู้ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจในประเทศดงักล่าว เพ่ือศกึษาสภาวะตลาด 

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และเรียนรู้การดําเนินกิจการ จนกวา่จะมีความมัน่ใจในการดําเนินธุรกิจในประเทศนัน้ๆ เพียงพอ จงึจะมีการ

ตดัสินใจลงทนุในสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้ ดงัเช่นการลงทนุของบริษัทท่ีผ่านมาในภมูิภาคแอฟริกา ประเทศมลัดีฟส์ ศรีลงักา เวียดนาม จีน สิงคโปร์ 
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และออสเตรเลีย นอกจากนี ้ สําหรับประเทศใหม่ท่ีบริษัทเข้าลงทนุโดยเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ เช่น ประเทศโปรตเุกสและบราซลิ บริษัทจะคงไว้ซึง่

คณะผู้บริหาร ซึง่มีความรู้ความชํานาญในประเทศนัน้ๆ  

4. 2ความเส่ียงจากความสามารถในการได้มาซึ่งท่ีตัง้ในการประกอบธุรกิจท่ีต้องการ  

2โรงแรมบางแหง่ของบริษัทตัง้อยู่บนท่ีดนิท่ีบริษัทเช่าจากเจ้าของท่ีดนิ โดยบริษัทมีสิทธิตอ่อายสุญัญา ด้วยอตัราคา่เช่าตามท่ีจะตก

ลงกนั ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทตกลงท่ีจะไม่ตอ่อายสุญัญา และจากการท่ีบริษัทได้ปฏิบตัิตามสญัญาเช่าและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเจ้าของ

ท่ีดนิตลอดมา บริษัทจงึเช่ือมัน่วา่ ความเส่ียงดงักล่าวจะไม่เกิดขึน้ในระยะเวลาอนัใกล้  

2สําหรับธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า ทําเลท่ีดีจดัเป็นหนึง่ในปัจจยัหลกัของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของแตล่ะ

สาขา ดงันัน้ จงึอาจเกิดความเส่ียงหากบริษัทไม่สามารถตอ่สญัญาเช่าพืน้ท่ีนัน้ๆ หรือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสญัญาเช่า อย่างไรก็ตาม 

เน่ืองจากบริษัทมีร้านอาหารและจดุจดัจําหน่ายสินค้ามากมาย อีกทัง้แบรนด์ร้านอาหารและสินค้าแฟชัน่ของบริษัทเป็นแบรนด์ยอดนิยม ซึง่

มีส่วนช่วยดงึดดูลกูค้าเข้ามาใช้บริการท่ีห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้บริษัทมีอํานาจตอ่รองกบัห้างสรรพสินค้าและเจ้าของพืน้ท่ี และสามารถทํา

สญัญาเช่าระยะยาวได้  

5. 2ความเส่ียงในการต่อสัญญาและเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาแฟรนไชส์ และสัญญาตัวแทนจาํหน่าย

สินค้า 

2บริษัทดําเนินงานร้านอาหารบางส่วนภายใต้แบรนด์ท่ีได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากตา่งประเทศตามข้อตกลงภายใต้สญัญา แฟรนไชส์จงึ

อาจมีความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการท่ีมิได้รับอนญุาตให้ตอ่สญัญาหรือหากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสญัญาแฟรนไชส์ บริษัทได้ลด

ความเส่ียงดงักล่าวโดยการขอตอ่อายสุญัญาแฟรนไชส์ล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาของสญัญา 10-20 ปี (ขึน้อยู่กบัประเภทของสญัญา) อีกทัง้

การท่ีบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ท่ีบริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส์จนเป็นผู้ นําตลาดในประเภทอาหารนัน้ๆ จงึเป็นผลให้บริษัทมี

โอกาสท่ีจะได้รับการตอ่สญัญามากย่ิงขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ลดการพึง่พาแบรนด์ท่ีบริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากต่างประเทศ โดยการ

เพิ่มแบรนด์ร้านอาหารท่ีเป็นของตนเอง ซึง่ ณ ปัจจบุนั ประกอบไปด้วยแบรนด์เดอะ พิซซา่ คอมปะนี, กลุ่มไทย เอ็กซ์เพรส, กลุ่มเดอะ คอฟ

ฟ่ี คลบั และริเวอร์ไซด์  

2สําหรับธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า การได้เป็นตวัแทนจําหน่ายแตเ่พียงผู้ เดียวเป็นปัจจยัสําคญั สญัญาของบริษัทมี 2 ลกัษณะ ได้แก่ 

แบบท่ีตอ่สญัญาโดยอตัโนมตั ิและแบบท่ีมีกําหนดเวลา สําหรับสญัญาในลกัษณะท่ีมีการกําหนดระยะเวลาในการตอ่สญัญา บริษัทมีความ

เส่ียงจากการท่ีคูส่ญัญาจะไม่ตอ่สญัญาเม่ือถงึกําหนด ซึง่จะเป็นผลให้บริษัทมีโอกาสสญูเสียรายได้จากการเป็นตวัแทนจําหน่าย อย่างไรก็

ตาม จากการดําเนินธุรกิจระหวา่งกนัมาเป็นเวลานานและบริษัทได้ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญามาโดยตลอด ส่งผลให้บริษัทได้รับ

ความไว้วางใจให้ตอ่อายสุญัญา ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทตกลงท่ีจะไม่ตอ่อายสุญัญา นอกจากนัน้ หากคูส่ญัญาขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไข

ข้อตกลง โดยเฉพาะอตัราค่าตอบแทน บริษัทจะเจรจาตอ่รองเพ่ือให้การเปล่ียนแปลงอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นไปในอตัราท่ีบริษัทและ

คูส่ญัญาได้รับผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่าย นอกจากนี ้บริษัทยงัคงหาโอกาสเพ่ือท่ีจะเพิ่มแบรนด์ใหม่ๆ อย่างตอ่เน่ือง 

6. 2ความเส่ียงจากการท่ีลูกค้าจะไม่ต่อสัญญาจ้างบริหารโรงแรมและจ้างผลิตสินค้า  

2บริษัทมีการขยายธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทโิวลี, เปอร์ อควมั และเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ ซึง่เป็นแบรนด์

ของบริษัทเอง โดยรับจ้างบริหารจดัการโรงแรมท่ีบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของและได้รับผลตอบแทนเป็นคา่ธรรมเนียมการให้บริการ ทัง้นี ้ รายได้

คา่บริหารจดัการ แบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ คา่ธรรมเนียมในการให้คําปรึกษาและคําแนะนําในการออกแบบและการก่อสร้าง ซึง่เป็นรายได้ท่ี

เกิดขึน้ในช่วงก่อนโรงแรมจะเปิดดําเนินการ และคา่ธรรมเนียมในการบริหารเม่ือโรงแรมเปิดดําเนินการ โดยจะขึน้อยู่กบัรายได้และผลกําไร

จากการดําเนินงานของโรงแรมท่ีบริษัทบริหารงาน โดยทัว่ไป สญัญาวา่จ้างบริหารโรงแรมจะมีอาย ุ10-20 ปี ในกรณีท่ีลกูค้าบอกเลิกสญัญา

ก่อนครบกําหนด บริษัทสามารถเรียกเก็บค่าเสียหายในรูปของคา่ธรรมเนียมการยกเลิกสญัญา (Cancellation Fee) ได้ ทัง้นี ้ประสบการณ์

จากการบริหารธุรกิจโรงแรมในหลายปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมของบริษัทเป็นท่ีรู้จกัในความหลากหลายและคณุภาพในการ
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ให้บริการของแบรนด์ ความสามารถในการปรับกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า ตลอดจนความมุ่งมัน่ในการพฒันาการ

ดําเนินงานของโรงแรมท่ีรับจ้างบริหารอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือความพงึพอใจสงูสดุของทัง้ผู้วา่จ้างบริษัทและแขกท่ีมาพกั 

2สําหรับธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอปุโภค โดยบริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท รับจ้างผลิตสินค้า ให้กบั

บริษัทสินค้าอปุโภคระดบัสากล ปัจจบุนั ธุรกิจดงักล่าวมีการแข่งขนัไม่มากนกั เน่ืองจากยงัมีผู้ประกอบการท่ีได้มาตรฐานและได้รับอนญุาต

ให้ผลิตน้อยราย แตร่าคาและคณุภาพเป็นตวัแปรท่ีสําคญัในการท่ีจะได้รับคําสัง่ซือ้ อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทได้ดําเนินธุรกิจรับจ้าง

ผลิตสินค้าอปุโภคมาเป็นเวลานานมากกวา่ 30 ปี บริษัทให้ความสําคญัตอ่การผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้ การ

ปรับปรุงสายการผลิตอย่างตอ่เน่ืองยงัสามารถช่วยลดต้นทนุการผลิตได้ ด้วยเหตผุลท่ีกล่าวมาทัง้หมดข้างต้น เป็นผลให้บริษัทได้รับความ

ไว้วางใจจากลกูค้าทัง้ในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก และได้รับการว่าจ้างผลิตสินค้าในระยะยาว 

7. 2ความเส่ียงด้านการเงนิ 

7.1  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

2บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางส่วนเป็นเงินสกลุต่างประเทศ เช่น รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ รายได้จากการรับจ้าง

บริหารโรงแรม เงินปันผลรับ และรายได้จากเอเย่นต์ทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศและอ่ืนๆ ซึง่รายได้ดงักล่าวผนัแปรตามอตัราแลกเปล่ียน แตใ่น

ขณะเดียวกนั บริษัทก็มีค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น คา่บริหารจดัการธุรกิจโรงแรม คา่การใช้สิทธิ/เคร่ืองหมายการค้าสําหรับธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองดื่ม (Franchise Fee) และคา่สินค้าของธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า เป็นเงินสกลุต่างประเทศ ดงันัน้ บริษัทและบริษัทในเครือจงึสามารถ

ลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนนีไ้ด้ โดยการหกักลบรายได้และคา่ใช้จ่ายบางส่วนท่ีเป็นเงินสกลุต่างประเทศ (Natural Hedging) อีกทัง้

บริษัทและบริษัทในเครือยงัลดความเส่ียงเพิ่มเตมิ โดยกําหนดราคาคา่ห้องพกัในประเทศเป็นเงินสกลุบาทแทนราคาอ้างอิงเงินสกลุอ่ืนๆ 

เพ่ือให้รายได้และคา่ใช้จ่ายเป็นสกุลเงินเดียวกนั นอกจากนี ้ จากการท่ีบริษัทขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศมากขึน้ ส่งผลให้บริษัทมีความ

เส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน เม่ือมีการแปลงผลการดําเนินงานของธุรกิจในตา่งประเทศเป็นสกลุเงินบาทในงบการเงินรวม

ของบริษัท ในส่วนของการจดัหาเงินนัน้ โดยทัว่ไป บริษัทจะกู้ ยืมเงินในสกลุเดียวกบัสินทรัพย์ท่ีบริษัทลงทนุรวมถงึกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ

ได้มาจากสินทรัพย์เหล่านัน้ เพ่ือให้เกิดการหกักลบหรือการป้องกนัความเส่ียงแบบธรรมชาตจิากอตัราแลกเปล่ียน (Natural Currency 

Hedging) ให้ได้มากท่ีสดุ บริษัทยงัได้ตดิตามความเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในตลาดอนัเน่ืองมาจากความผนัผวนของสภาพ

เศรษฐกิจโลกและเหตกุารณ์ตา่งๆ อย่างใกล้ชิด และบริษัทได้บริหารความเส่ียงเพิ่มเตมิโดยการเข้าทําสญัญาซือ้ขายเงินตา่งประเทศ

ล่วงหน้าเพ่ือรองรับความผนัผวนของตลาดในกรณีท่ีจําเป็น 

7.2  ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้  

2ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท 

บริษัทและบริษัทในเครือได้ตระหนกัถงึความเส่ียงดงักล่าวและบริหารจดัการความเส่ียงข้างต้นให้เป็นไปตามนโยบายและคูมื่อการบริหาร

ความเส่ียงของบริษัทท่ีวางไว้ เพ่ือลดผลกระทบในด้านลบท่ีอาจเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้และสภาวะของตลาดการเงิน 

ณ ขณะนัน้ๆ ดงันัน้ บริษัทจงึรักษาดลุยภาพระหว่างการกู้ ยืมด้วยอตัราดอกเบีย้คงท่ีและอตัราดอกเบีย้ลอยตวัให้สอดคล้องกบัสภาพของ

ตลาดการเงิน 

7.3  ความเส่ียงจากความมัน่คงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ ยืมเงินและปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญากู้ ยืมเงิน  

2นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทัว่ไปแล้ว บริษัทอาจต้องการเงินทนุเพิ่มเตมิ เพ่ือลงทนุพฒันาโครงการใหม่ๆ และเข้าซือ้กิจการ

อ่ืน ส่งผลให้บริษัทและบริษัทในเครือต้องรักษาสภาพคล่องและสํารองวงเงินกู้จากสถาบนัการเงินให้เพียงพอ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

อีกทัง้ยงัต้องจดัหาแหล่งเงินทนุระยะยาวล่วงหน้าและกระจายแหล่งท่ีมาของเงินทนุให้มีความหลากหลาย อย่างไรก็ดี บริษัทและบริษัทใน

เครือมีการดํารงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งเพ่ือท่ีจะปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญากู้ ยืมเงิน และบริษัทได้ปฏิบตัติามเง่ือนไข

ดงักล่าวด้วยดีเสมอมา 
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8. 2ความเส่ียงจากการพัฒนาของเทคโนโลยี  

2บริษัทต้องอาศยัเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ ไม่เพียงแตเ่พ่ือการรองรับระบบการทํางานของหน่วยงานสนบัสนนุ (Back Office) 

เทา่นัน้ แตย่งัครอบคลมุถงึฝ่ายขายและการตลาดอีกด้วย ซึง่หากบริษัทไม่สามารถปรับตวัตามเทคโนโลยีหรือความต้องการของผู้บริโภคท่ี

เปล่ียนแปลง จะส่งผลให้บริษัทสญูเสียความสามารถในการแข่งขนั ทัง้นี ้บริษัทตระหนกัดีถงึความสําคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ จงึได้จดั

ให้หน่วยงานดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของแผนกลยทุธ์ระยะยาวของบริษัท และด้วยฐานะทางการเงินท่ีมีความมัน่คงและขนาดของธุรกิจท่ี

ส่งผลให้เกิดการประหยดัตอ่ขนาด (Economies of Scale) ส่งผลให้บริษัทสามารถพฒันาความสามารถในการแข่งขนัด้วยการลงทนุใน

ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ตวัอย่างเช่น การพฒันาระบบจองห้องพกัส่วนกลางของแบรนด์อนนัตรา ซึง่ช่วยให้บริษัทสามารถตดิตามการขาย

ห้องพกัและห้องพกัคงเหลือได้ทนัที การคดิราคาห้องพกัให้เท่าเทียมกนัในทกุระบบ (Rate Parity) การรับจองห้องพกับนเวบ็ไซต์ท่ีสามารถ

รองรับได้หลายภาษา การบริหารและเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนการรวบรวมข้อมลูของแขกท่ีเข้าพกั หรือเวบ็ไซต์และระบบแอพพลิเคชัน่บน

มือถือใหม่ของแบรนด์เดอะ พิซซา่ คอมปะนี ซึง่ได้พฒันามาเพ่ือให้ลกูค้ามีประสบการณ์ในการสัง่อาหารท่ีดีขึน้ ลดระยะเวลาในการสัง่

อาหาร ออนไลน์ และลกูค้าสามารถตดิตามสถานะการจดัส่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการจดัทําแผนกล

ยทุธ์ห้าปี สําหรับการพฒันาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีโดยเฉพาะเพ่ือรองรับแผนการขยายธุรกิจท่ีได้วางไว้  

9. 2ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

2บริษัทดําเนินกิจการครอบคลมุภมูิภาคเอเชียแปซฟิิก ตะวนัออกกลาง คาบสมทุรอินเดีย แอฟริกา ยโุรป และอเมริกาใต้ จงึมีความ

เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต โดยเฉพาะจากการเปล่ียนแปลงทางภมูทิศัน์ ภยัธรรมชาต ิ และ

ภาวะอาหารขาดแคลน ในช่วงสองสามปีท่ีผ่านมา ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ซึง่เป็นภมูิภาคสําคญัท่ีบริษัทมีการ

ดําเนินกิจการอยู่ได้ประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาต ิ เช่น นํา้ท่วม ภยัแล้ง และไฟป่าอย่างรุนแรงและบอ่ยครัง้ ซึง่ความเส่ียงเหล่านีจ้ะส่งผล

กระทบตอ่อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและเกษตรกรรมโดยรวมและตอ่การดําเนินงาน การจดัซือ้และกระจายสินค้าของธุรกิจโรงแรมและ

ร้านอาหารของบริษัท บริษัทมีการตดิตามดแูลความเส่ียงเหล่านีอ้ย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัท และมีการจดัทํา

แผนรองรับสถานการณ์ฉกุเฉินจากภยัพิบตัท่ีิอาจเกิดขึน้ เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ของแผนบริหารความตอ่เน่ือง (Business Continuity Plan) ของ

บริษัท นอกจากนี ้ บริษัทยงัคงมุ่งปฏิบตัติามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งลดการสร้างผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมให้ได้มากท่ีสดุด้วยการ

จดัการทรัพยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ 

2บริษัทเล็งเหน็และให้ความสําคญักบัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากความเส่ียงข้างต้น จงึได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทํา

หน้าท่ีประเมินความเส่ียงและตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ําเสมอ โดยหน่วยงานทกุหน่วยจะทําการประเมิน

ความเส่ียง เพ่ือหาปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการดําเนินงาน และทํางานร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการวเิคราะห์โอกาสท่ี

อาจเกิดขึน้ ศกึษาผลกระทบ และร่วมกนัหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกนั หรือลดความเสียหายจากความเส่ียงดงักล่าว ตลอดจน

ร่วมกนัตดิตามและประเมินความเส่ียงเป็นระยะ โดยบริษัทได้มีการจดัทํานโยบายและขัน้ตอนบริหารความเส่ียงของกลุ่มอย่างเป็นทางการ 

และกลุ่มธุรกิจทัง้หมดได้ปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด ทัง้ยงัมีการรายงานประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ

และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเป็นรายไตรมาส 
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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. 2559 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 จํานวน 298 ห้อง 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

92.92 

 

1.24 

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 

จํานวน 187 ห้อง 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

150.85 

 

- 

167.17 

 

0.04 

-ไม่มี- 

บจก. บ้านโบราณ  เชียงราย 800 229 หมู่ 1 ต.เวียง  

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

  499 หมู่ 1 ต.เวียง 

อ.เชียงแสน จ. เชียงราย 

สิทธิการเข้าทําประโยชน์ 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2561) 

 

 

อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลงั มี 

ห้องพกั 72 ห้อง 

เต้นท์แคมป์ 15 หลงั 

    

118.75 

 

51.95 

 

136.42 

 

49.47 

 

-ไม่มี- 

บจก. สมยุ รีซอร์ท แอนด์ สปา 14 99/9 หาดบอ่ผดุ  

เกาะสมยุ 

เป็นเจ้าของ ท่ีดนิและอาคารโรงแรม 3 ชัน้  

ห้องพกั 106 ห้อง 

404.01 421.65 -ไม่มี- 
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บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558 

บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท 

(เฉพาะส่วนของโรงแรม) 

27 257/1-3 ถ.เจริญนคร 

แขวงสําเหร่ เขตธนบรีุ 

กรุงเทพฯ 

 

257 ถ.เจริญนคร แขวง

สําเหร่ เขตธนบรีุ 

กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่า 38 ปี 

(สิน้สดุปี 2592) 

อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 2 หลงั 

จํานวน 408 ห้อง และอาคารท่ี

จอดรถ 7 ชัน้ 1 หลงั 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

อาคารโรงแรม 26 ชัน้ 1 หลงั 

จํานวน 248 ห้อง 

618.77 

 

 

201.22 

1,145.81 

691.11 

 

 

228.40 

- 

-ไม่มี- 

 

 

 

-ไม่มี- 

บมจ. โรงแรมราชดําริ 10 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 

 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2586)  

อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 1 หลงั 8 ชัน้  

1 หลงั และ 9 ชัน้ 1 หลงั  

จํานวน 354 ห้อง 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

511.58 

 

 

1,035.13 

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 จํานวน 76 

ห้อง 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

425.53 

 

 

12.51 

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 จํานวน 265 หลงั และอาคาร 

1 ชัน้ 3 หลงั* 

1,269.91 

 

852.24 

1,314.13 

 

914.75 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 
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บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558 

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

เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธานี 

53/5 หมู่ 4 ต.ตลิ่งงาม  

อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์

ธานี 

  

สิทธิการเช่า 5 ปี 

(สิน้สดุปี 2558) 

อาคารวลิล่า 1 ชัน้ 60 หลงั 

 

อาคารโรงแรม จํานวน 34 ห้อง 

666.24 

 

176.21 

619.71 

 

- 

-ไม่มี- 

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

(สิน้สดุปี 2573) 

สิทธิการเช่าเกาะ 

  อาคารวลิล่า 1 ชัน้ 84 หลงั 

256.31 

1,453.53 

352.04 

        1,579.30 

-ไม่มี- 

Jada Resort and Spa 

(Private) Ltd. 

21 

 

 

26 

ประเทศศรีลงักา 

 

 

ประเทศศรีลงักา 

 

สิทธิการเช่า (สิน้สดุปี 2561) 

 

 

เป็นเจ้าของ 

อาคารโรงแรม 2 ชัน้และ 3 ชัน้ 

จํานวน 6 หลงั จํานวน 105 ห้อง 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

ท่ีดนิ 

212.31 

 

7.48 

143.28 

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 

จํานวน 224 ห้อง 

   ท่ีดนิ 

2,017.99 

 

62.47 

        2,097.81 

 

             62.47 

-ไม่มี- 

 

       -ไม่มี- 

Oaks Hotels & Resort Limited 

 

 

- 

 

 

ประเทศนิวซีแลนด ์และ 

ประเทศออสเตรเลีย 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ/ สิทธิการเช่า 

 

 

  ห้องพกัอาศยั สํานกังาน  

  ส่วนปรับปรุงอาคาร และ 

  ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

3,037.08 2,917.10 2,611 
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บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558 

บจก. สมยุ บีช คลบั โอนเนอร์ - 

 

 

หาดไม้ขาว อ.ถลาง 

จ.ภเูก็ต 

เป็นเจ้าของ 

 

สํานกังานขาย สํานกังานต้อนรับ

ร้านอาหาร และสระวา่ยนํา้ 

312.37 321.44 -ไม่มี- 

 

บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต 68 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง 

จ.ภเูก็ต 

 

  เป็นเจ้าของ   ท่ีดนิเปล่า 

  อาคารโรงแรม จํานวน 77 ห้อง 

264.03 

890.94 

263.68 

927.55 

-ไม่มี- 

บจก.โคโค ปาล์ม โฮเตล็  

แอนด์ รีสอร์ท 

60  ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ป่า  

จ. พงังา 

 เป็นเจ้าของ   ท่ีดินเปล่า 286.30 286.30 -ไม่มี- 

MHG Australia Investment 

Pty. Ltd 

  ประเทศออสเตรเลีย  เป็นเจ้าของ   อาคารโรงแรม จํานวน 301 ห้อง 1,156.68 1,202.49 -ไม่มี- 

Hoi An Riverpark Hotel 

Company Limited 

 ประเทศเวียตนาม  เป็นเจ้าของ   อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลงั 

  จํานวน 94 ห้อง 

249.36 254.37 -ไม่มี- 

Bai Dai Tourism Company 

Limited 

 ประเทศเวียตนาม เป็นเจ้าของ   อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 3 หลงั 

  จํานวน 63 ห้อง 

223.82 168.32 -ไม่มี- 

Sothea Pte. Ltd  ประเทศกมัพชูา เป็นเจ้าของ   อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลงั  

  จํานวน 39 ห้อง 

  สิทธิการเช่า 

212.32 

 

31.01 

224,18 

 

31.01 

-ไม่มี- 

Sands Hotels Holdings 

(Namibia) (Proprietary) 

Limited 

 ประเทศนามิเบีย เป็นเจ้าของ   อาคารโรงแรม จํานวน 173 ห้อง 969.23 1,013.73 -ไม่มี- 

Minor Hotel Group 

Gaborone (Proprietary) 

Limited 

12.3088 

เอเคอร์ 

ประเทศบอสวานา เป็นเจ้าของ ท่ีดนิ และอาคารโรงแรม 

จํานวน 196 ห้อง 

 

1,965.88 1,956.53 -ไม่มี- 
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บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558 

Pojuca S.A 291,400 

ตารางเมตร  

ประเทศบราซลิ เป็นเจ้าของ ท่ีดนิ และอาคารโรงแรม 2 แหง่  

จํานวน 504 ห้อง 

1,953.33 374.49 -ไม่มี- 

Minor Continental Portugal, 

S.A. 

 ประเทศโปรตเุกส เป็นเจ้าจอง ท่ีดนิ และอาคารโรงแรม 12 แหง่ 

จํานวน 2,387 ห้อง 

11,417.17 1,630.77 -ไม่มี- 

Minor Hotels Zambia 

Limited 

 ประเทศแซมเบีย เป็นเจ้าของ ท่ีดนิ และอาคารโรงแรม 2 แหง่ 

จํานวน 385 ห้อง 

2,687.52 - -ไม่มี- 
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ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม  

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2559 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 

96.75 

 

 

43.46 

514.75 

 

69.39 

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 

17.45 

181.06 

20.60 

170.29 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

 

บจก. เอส.แอล.อาร์.ที - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 3 สาขา 

สิทธิการเช่า 3-22 ปี สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารจํานวน 46 สาขา 

14.51 

248.45 

16.85 

223.06 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

 

บจก. เบอร์เกอร์ ประเทศไทย - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 8 สาขา 

 

สิทธิการเช่า 12-15 ปี สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารจํานวน 45 สาขา 

32.70 

315.72 

 

26.58 

214.92 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

 

บจก. ไมเนอร์ ชีส  29 อ. ปากช่อง  

จ. นครราชสีมา 

เจ้าของ อาคารโรงงาน 

 

32.20 34.91 -ไม่มี- 

บจก. ไมเนอร์ แดร่ี - อ. ปากช่อง  

จ. นครราชสีมา 

เจ้าของ อาคารโรงงาน 113.74 123.68 -ไม่มี- 
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บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2559 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 

14.74 

119.79 

11.16 

92.83 

-ไม่มี- 

       -ไม่มี- 

บจก. ไมเนอร์ ดีควิ -  คา่เช่าจ่ายล่วงหน้า 14 ปี 

(สิน้สดุปี 2571) 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 

223 สาขา 

65.39 69.39 -ไม่มี- 

-ไม่มี- 

Minor Food Group (Singapore) 

Pte. Ltd. 

- ประเทศสิงคโปร์ เจ้าของ สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหาร จํานวน 2 สาขา 

1.83 

128.93 

1.10 

152.54 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

The  Minor Food Group (China) 

Limited 

- ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

เจ้าของ ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหาร 

122.67 78.45 -ไม่มี- 

Over Success Enterprise - ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

เจ้าของ สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

ร้านอาหาร 

14.53 

355.24 

23.47 

450.06 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

Minor DKL Food Group Pty. 

Ltd. 

- ประเทศออสเตรเลีย เจ้าของ ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

ร้านอาหาร 

185.96 189.64 -ไม่มี- 
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ธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิต 

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558 

บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง ท่ีดนิ + 

อาคาร 

60/185 หมู่ 19 ซอย 17 

นิคมอตุสาหกรรมนวนคร 

อําเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ ท่ีดนิและอาคาร 95.38 92.45 -ไม่มี- 

บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  

 

   ศนูย์การค้า เซน็ทรัล ซตีิ ้

บางนา ห้องเลขท่ี 117 

 สิทธิการเช่า 16 ปี 10 

 เดือน (สิน้สดุปี 2566) 

  สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 4.47 5,89 -ไม่มี- 

 

บจก. เอสมิโด แฟชัน่  ศนูย์การค้า เอ็มโพเร่ียม  

ห้องเลขท่ี 2S23 และ 2P24 

สิทธิการเช่า 24 ปี  

(สิน้สดุปี 2564) 

   สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

  ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า  

  จํานวน 98 แหง่ 

5.44 

40.16 

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 196 

แหง่ 

- 

160.93 

0.32 

127.36 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

บจก.เรด เอิร์ธ ไทย     ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าจํานวน 17 แหง่ - 1.79 -ไม่มี- 
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อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย 

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558 

บจก. รอยลั การ์เด้น 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 

77.88 

 

105.88 

113.34 

 

113.06 

-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- 

บจก.เจ้าพระยา รีซอร์ท  257/6 ถ.เจริญนคร แขวง

สําเหร่ เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ อาคารศนูย์การค้า 698.43 361.93 -ไม่มี- 
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มลูคา่สทุธิทางบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ มีดงันี ้                   หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันท่ี อายุการใช้งาน* 

 (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 

ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10,852.92 5,882.01 อายสุญัญาเช่า 5 ปี และ 

20 ปี 

10,535.85 5,314.72 

อาคารและอปุกรณ์ประกอบ 33,540.41 22,144.70 อายสุญัญาเช่า 

5, 10 , 20 , 30, 40 ปี 

23,237.13 15,073.52 

สิ่งปรับปรุงอาคาร 10,025.38 8,856.13 อายสุญัญาเช่า และ 10 ปี 5,547.42 4,893.27 

เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และ

อปุกรณ์สํานกังาน และ

อปุกรณ์อ่ืน 

15,470.88 13,110.26 5 – 15 ปี 5,950.30 4,650.42 

ยานพาหนะ 378.47 345.49 5 ปี 132.61 111.68 

เคร่ืองใช้ในการดําเนินงาน 3.688.14 1,700.28 - 1,263.09 893.73 

งานระหวา่งก่อสร้าง 2,032.47 4,076.50 - 2,032.47 4,076.50 

รวม 75,988.66 55,815.37  46,698.89 35,013.84 

* ยกเว้นที่ดินซึง่มีอายกุารให้ประโยชน์ไมจํ่ากดั 

 

มลูคา่สทุธิทางบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุมีดงันี ้                              หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันท่ี 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 

ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 57.23 57.23  56.07 56.19 

อาคารและส่วนปรับปรุง

อาคาร 

2,014.05 1,656.45  866.97 572.99 

รวม 2,071.28 1,713.68  314.54 629.18 

 

มลูคา่สทุธิทางบญัชีของสิทธิการเช่ามีดงันี ้                    หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันท่ี 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 

สิทธิการเช่า 4,377.04 4,148.52 อายสุญัญาเช่า 1,984.70 1,964.43 

รวม 4,377.04 4,148.52  1,984.70 1,964.43 

 

บริษัทใช้นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัค่าความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ืองการ

รวมธรุกิจ โดยการเปรียบเทียบต้นทนุการซือ้เงินลงทนุกบัมลูค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีกําหนดได้ ณ วนัท่ีเกิดรายการ อนัมีผล

ทําให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าสุทธิของทรัพย์สินถาวรรวมการปรับมูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

6,605.32 ล้านบาท และ 3,439.65 ล้านบาท ตามลําดบั  
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4.2  ท่ีดนิและโครงการระหว่างการพัฒนาของบริษัท และบริษัทย่อย 

กลุ่มบริษัทไมมี่ท่ีดนิและโครงการระหว่างการพฒันา เพ่ือจะใช้เป็นทรัพย์สินหลกัในการประกอบกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

และ 2558 

4.3  ทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตนท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย 

ทรัพย์สินท่ีไม่มีตวัตนท่ีสําคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย มีดงันี ้                 หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน ราคาทุน ณ วันท่ี 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 

ต้นทนุการพฒันาแฟรนไชส์ 166.04 166.04 1-3 ปี 3.10 3.33 

คา่ลิขสิทธ์ิ 199.80 174.91 3-20 ปี 66.09 47.19 

คา่ความนิยม 8,195.03 8,004.34 - 7,649.45 7,483.54 

เคร่ืองหมายการค้า 5,670.45 5,712.82 - 5,670.45 5,712.82 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,281.04 1,155.99 3-5 ปี 436.50 417.84 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งตดิตัง้ 300.91 234.63 - 300.91 234.63 

สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ 4,569.30 4,038.24 40 ปี 3,867.98 3,436.95 

ทรัพย์สินทางปัญญา 585.17 629.86 - 489.01 557.19 

รวม 20,967.74 20,116.83  18,483.50 17,893.49 

 

4.4  นโยบายการลงทุน 

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 

ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เป็นจํานวนรวม 8,494 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.8 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 ท่ีมีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีกระทบ

ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั 
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

 

ข้อมูลท่ัวไป 

ธุรกิจหลัก  

เป็นผู้ดําเนินธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธรุกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม ซึง่รวมถงึโครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย 

โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศนูย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ และธรุกิจบนัเทงิ และธุรกิจจดัจําหน่าย  

 

สํานักงานใหญ่  

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000919 (เดมิ บมจ. 165)  

เลขท่ี 99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ท่ี 16 

ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวทิ 42  

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : +66(0) 2381 5151 

โทรสาร : +66(0) 2381 5777-8 

เวบ็ไซต์ : http://www.minorinternational.com  

 

ทุนเรือนหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ทุนจดทะเบียน :  

4,621,828,347 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,621,828,347 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  

ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชําระแล้ว 

4,410,368,436 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,410,368,436 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  

 

นายทะเบียนหลักทรัพย์  

นายทะเบียนหุ้นสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิ (MINT-W5)  

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ : +66(0) 2009 0999 

โทรสาร : +66(0) 2009 9991 

อีเมล์ : SETContactCenter@set.or.th  

เวบ็ไซต์ : http://www.set.or.th 

 

นายทะเบียนหุ้นกู้  

นายทะเบียนหุ้นกู้  MINT ครัง้ท่ี 2/2553 ชดุท่ี 2,  

ครัง้ท่ี 1/2554, ครัง้ท่ี 1/2555 ชดุท่ี 1 และชดุท่ี 2  

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์  

อาคารสํานกังานใหญ่ พหลโยธิน ชัน้ท่ี 11  

เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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นายทะเบียนหุ้นกู้  MINT ครัง้ท่ี 2/2554 

ชดุท่ี 1 และชดุท่ี 2  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3  

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 

นายทะเบียนหุ้นกู้  MINT ครัง้ท่ี 2/2555, ครัง้ท่ี 1/2557 

ครัง้ท่ี 1/2558 ชดุท่ี 1 และชดุท่ี 2 

ครัง้ท่ี 1/2559 ชดุท่ี 1 และชดุท่ี 2 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก  

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 

ผู้สอบบัญชี  

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด  

โดยนางอโนทยั ลีกิจวฒันะ และ/หรือ นายขจรเกียรต ิอรุณไพโรจนกลุ และ/หรือ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3442, 3445 และ 3760 ตามลําดบั  

ชัน้ท่ี 15 บางกอกซิตีท้าวเวอร์  

เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ : +66(0) 2286 9999 

โทรสาร : +66(0) 2286 5050 

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย  

บริษัท สํานักงานกฎหมายสยามซตีิ ้จาํกัด  

ชัน้ท่ี 20 อาคารรัจนาการ  

เลขท่ี 183 ถนนสาทรใต้  

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ : +66(0) 2676 6667-8 

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

 

ไมเนอร์ โฮเทลส์ 

สามารถตรวจสอบสถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่และประเภทธุรกิจได้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 

 
 

 

  



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 81  
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ไมเนอร์ ฟู้ด 

สามารถตรวจสอบสถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่และประเภทธุรกิจได้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 

 
 

  



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 88  
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ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

 
7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 4,621.83 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,621.83 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นท่ีออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว 4,410.37 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,410.37 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

 
 
หลักทรัพย์อ่ืน 

 หุ้นกู้  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหุ้นกู้ ท่ีบริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอน จํานวน 12 รุ่น มียอดหนีค้งค้างรวมจํานวน 25,800 

ล้านบาท 

ประเภทหุ้นกู้ มลูคา่ที่ออก 

(ล้านบาท) 

อาย ุ ครบกําหนดไถ่

ถอน 

อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละตอ่ปี) 

ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 

2559 

(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 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

2,800 5 ปี 15 มีนาคม 

2564 

2.27 2,800 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,200 15 ปี 15 มีนาคม 

2574 

3.95 1,200 
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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 2559    7,876,564 หน่วย 

จํานวนหน่วยท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิ ณ 31 ธนัวาคม 2559    192,187,384 หน่วย 

จํานวนหุ้นสามญัรองรับคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2559   211,459,911 หุ้น 

 

7.2  ผู้ถือหุ้น  

 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 

 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื สัดส่วน 

1. กลุม่นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 1     1,465,999,411   33% 

1.1 นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค        120,200,000   3% 

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

1.3 นางแค๊ทลนี แอนน์ ไฮเน็ค     5,200   0% 

1.4 มลูนิธิไฮเน็ค               630,031   0% 

1.5 Zall Holdings Limited 617,396,500 14% 

2. นายนิติ โอสถานเุคราะห์        346,595,097   8% 

3. บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั        294,533,891   7% 

4. UBS AG SINGAPORE BRANCH        203,136,156   5% 

5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED        116,938,743   3% 

6. BANQUE PICTET & CIE SA        101,723,480   2% 

7. พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช          96,458,715   2% 

8. CHASE NOMINEES LIMITED          95,688,131   2% 

9. สาํนกังานประกนัสงัคม           77,819,459   2% 

10. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd.          70,130,699  1% 

  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 ้
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบกับจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมด 

1. บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั 33,750 37.50 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลวู๊ด ไฮเน็ค 26,250 29.17 

3. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค 15,200 16.89 

4. นายเดวิด วิลเล่ียม ไฮเน็ค 14,800 16.44 

รวม 90,000 100.00 

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

จะไม่มีสทิธิในการออกเสียงในท่ีประชมุของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เว้นแตก่รณีการใช้สทิธิออกเสียงเพ่ือลงมตเิก่ียวกบัการเพิกถอน

หุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ทําให้จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึง่จะมีผลให้สทิธิ

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

 
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

 คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดประจําปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อยดงันี ้

1) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศกัยภาพการเตบิโตของผลการดําเนินงาน 

แผนการลงทนุ การขยายงาน ข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถงึความจําเป็นและความ

เหมาะสมในอนาคต เพ่ือสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กําหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ี

แน่นอนในแตล่ะปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจงึพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลกั 

ในปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาของปี 2558 ในรูปของเงินสด ในอตัรา 0.35 บาทตอ่

หุ้น คดิเป็นร้อยละ 21.89 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม หากไม่นบัรวมผลกําไรจากรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว อตัราการจ่ายเงิน

ปันผลท่ีคํานวณจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 32.75 

 

2) ประวตักิารจ่ายเงินปันผล 

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น 0.43 0.38 0.88 0.94 1.04 1.00 1.60 1.50 

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

อตัราการจ่ายเงินปันผล1 (ร้อยละ) 35.01  39.49 28.39 32.00 33.50 35.002 21.893 23.404 

1.  อตัราการจ่ายเงินปันผล คํานวณจาก เงินปันผลตอ่หุ้นหารด้วยกําไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

2.  กําไรสทุธิตอ่หุ้นสําหรับปี 2557 มีการปรับใหม่เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียหลงัจากนบัรวมหุ้นปันผล ซึง่ได้รับการอนมุตัิจาก

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัท่ี 3 เมษายน 2558 

3.  หากไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีคํานวณจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 32.75 

4.    หากไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีคํานวณจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 33.69 

5.  เงินปันผลต่อหุ้นสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัม เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 และให้นําเสนอขอ

ความเหน็ชอบตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 4 เมษายน 2560 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียง 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ทา่น มีกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารจํานวน 5 

ทา่น ซึง่มีสดัส่วนเกินกว่ากึง่หนึง่ของคณะกรรมการทัง้หมด 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 2559) 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

5. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

6. นายธีรพงศ์ จนัศริิ กรรมการ 

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

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

ปฏิบัติกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ให้คณะกรรมการมอบอํานาจแก่ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการเหน็เป็นการจําเป็นและสมควร ต้องรับผิดชอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการ 
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2. กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราของบริษัทจึงจะผูกพนับริษัท โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจ

กําหนดรายช่ือกรรมการซึง่มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

3. คณะกรรมการมีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคมุและตดัสินใจในการดําเนินงานของบริษัท รวมทัง้การ

ลงทนุในธุรกิจใหม่ เว้นแตเ่ร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสญัญาท่ีทํากับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้

เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

5. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน

ในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน

หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพ่ือ

ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

6. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้  

 

 

8.2 ผู้บริหาร 

 ปัจจบุนั ผู้บริหารของบริษัทมีจํานวน 7 ทา่น ดงันี ้

1.  นายวลิเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2.  นายไบรอนั เจมส์ เดลาน่ี   ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนกลาง  

3.  นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์   รองประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์  

4.  นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ  รองประธานฝ่ายการเงินและฝ่ายเลขานกุารบริษัท  

5.  นายศภุสิทธ์ิ ชนะสงคราม  รองประธานฝ่ายกฎหมาย 

6.  นายโกศนิ ฉนัธิกลุ  รองประธานฝ่ายการลงทนุและการควบรวม 

7.  นางจุฑาทพิ อดลุพนัธุ์     รองประธานฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

  
  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 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารระดบัสงูเป็นรายบคุคล ซึง่ได้แก่ ประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินและผู้บริหารอ่ืน และยงัมีหน้าท่ีในการกําหนดหรืออนมุตัิ

คา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูด้วย คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในส่วนท่ี

เก่ียวกบัเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดเป็นประจําปีละครัง้ โดยการประเมินนีจ้ะเป็นปัจจยัท่ีใช้ในการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายตรวจสอบภายในและ
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

คณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเสี่ยง 

รองประธานฝ่ายนกัลงทนุ

สมัพนัธ์  
รองประธานฝ่ายกฎหมาย 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน

สว่นกลาง  

 

 

รองประธานฝ่ายการเงินและ 

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 

รองประธานฝ่ายการลงทนุ

และการควบรวม 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

สว่นกลางและรองประธานฝ่าย

วางแผนกลยทุธ์  

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ 

เลขานกุารบริษัท 
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ประจําปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึง่รวมถงึเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจะประเมินประสิทธิผลของโครงการคา่ตอบแทนโดยรวมของผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอและรายงาน

ตอ่คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเตมิได้เผยแพร่อยู่ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนด คา่ตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท) 

ในปี 2559 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดงันี ้

(1) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) คา่ตอบแทนกรรมการ   

 

  กรรมการ 

เข้าประชุม

คณะกรรมการ 

(ครัง้) 

ประเภทของ

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

กําหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กํากับดแูล

กิจการ 

ค่าตอบแทน

กรรมการอื่น

จากบริษัท

ย่อย 

รวม 

1 นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 8/8 ค่าตอบแทนรายปี 200,000 - - - 180,000 380,000 

2 คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม 8/8 รวมค่าตอบแทน 1,300,000 490,000 175,000 150,000 - 2,115,000 

   ค่าตอบแทนรายปี - 250,000 150,000 100,000 - 500,000 

   ค่าประชมุประจําไตรมาส 1,200,000 240,000 - - - 1,440,000 

      ค่าประชมุครัง้อื่นๆ 100,000 - 25,000 50,000 - 175,000 

3 นายพาที สารสนิ 3/8 รวมค่าตอบแทน 350,000 245,000 - - - 595,000 

   ค่าตอบแทนรายปี - 125,000 - - - 125,000 

   ค่าประชมุประจําไตรมาส 300,000 120,000 - - - 420,000 

      ค่าประชมุครัง้อื่นๆ 50,000 - - - - 50,000 

4 นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง  7/7 รวมค่าตอบแทน 1,275,000 285,000 125,000 175,000 - 1,860,000 

   ค่าตอบแทนรายปี - 125,000 100,000 150,000 - 375,000 

 แต่งตัง้เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2559  ค่าประชมุประจําไตรมาส 1,200,000 160,000 - - - 1,360,000 

  นบัรวมประชมุทางโทรศพัท์* :1/7   ค่าประชมุครัง้อื่นๆ 75,000 - 25,000 25,000 - 125,000 

5 นายอานิล ธาดาน่ี 6/8 รวมค่าตอบแทน 700,000 - 125,000 150,000 180,000 1,155,000 

   ค่าตอบแทนรายปี - - 100,000 100,000 180,000 380,000 

   ค่าประชมุประจําไตรมาส 600,000 - - - - 600,000 

  นบัรวมประชมุทางโทรศพัท์* :2/8   ค่าประชมุครัง้อื่นๆ 100,000 - 25,000 50,000 - 175,000 

6 นายธีรพงศ์ จนัศิริ 6/8 รวมค่าตอบแทน 975,000 - 125,000 - - 1,100,000 

   ค่าตอบแทนรายปี - - 100,000 - - 100,000 

   ค่าประชมุประจําไตรมาส 900,000 - - - - 900,000 

  นบัรวมประชมุทางโทรศพัท์* :2/8   ค่าประชมุครัง้อื่นๆ 75,000 - 25,000 - - 100,000 

7 นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี 8/8 ค่าตอบแทนรายปี 200,000 - - - - 200,000 

8 นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย       8/8 ค่าตอบแทนรายปี 200,000 - - - 180,000 380,000 

9 นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค 8/8 ค่าตอบแทนรายปี 200,000 - - - - 200,000 

* การประชมุทางโทรศพัท์ไม่นบัรวมเป็นองค์ประชมุ 

(ข) คา่ตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 

  ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 มีจํานวน 210.31 ล้านบาท และ 93.95 ล้านบาท ตามลําดบั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นผลประโยชน์

ระยะสัน้ ซึง่ได้แก่ เงินเดือน โบนสั และสวสัดกิารอ่ืน 

(ค) คา่ตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยงัได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพกัหรือใช้บริ

การโรงแรมในเครือของบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ มลูคา่ 25,000 บาท/ปี/โรงแรม 
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(ง) คา่ตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

- กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหาร 7 ราย จํานวน 4.62 ล้านบาท  

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

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 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีจํานวนพนกังานรวมทัง้สิน้ 64,115 คน โดยบริษัทจ่ายผลประโยชน์

ตอบแทนพนกังานประกอบด้วย เงินเดือน คา่แรง คา่พฒันาพนกังาน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ รวมทัง้สิน้ 13,674 ล้านบาท 
 โรงแรม ร้านอาหาร จดัจําหน่าย อ่ืนๆ 

รวม 24,041 37,990 1,758 326 

พนกังานประจํา 87% 37% 67% 93% 

พนกังานชัว่คราว 13% 63% 33% 7% 

หมายเหต:ุ  จํานวนพนกังานทัง้หมด รวมถงึพนกังานของโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารและแฟรนไชส์ 

 

นโยบายการพฒันาพนกังาน 

 บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการฝึกอบรมทกัษะ พฒันาความสามารถ และการเรียนรู้ในทกุระดบัของ

พนกังานอย่างตอ่เน่ือง บริษัทเน้นการเล่ือนตําแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพ่ือให้พนกังานได้รับการพฒันาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัสําหรับการเตบิโตของธุรกิจอย่างมัน่คงและแข็งแกร่ง ซึง่นโยบายการพฒันาอบรมดงักล่าว

สอดคล้องกบัลกัษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้องกบัการให้คําปรึกษาจากท่ีปรึกษา

ภายนอกองค์กร 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

2คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงความสําคญัของการกํากับดแูลกิจการท่ีดี ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัปัจจัย

หนึง่ท่ีจะทําให้บริษัทบรรลถุงึเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและสร้างการเตบิโตให้บริษัทอย่างยัง่ยืนในระยะยาว  

2คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีทกุปี เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง ซึง่อาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย  

2บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกํากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือสร้างความเข้าใจ

และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานท่ีดีของพนกังานทกุระดบัชัน้ รวมถงึเพ่ือเป็นข้อมลูให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสีย นกัลงทนุ และ

ผู้สนใจอ่ืนๆ และเพ่ือเป็นการกําหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้กําหนดให้

พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมนิเทศก่อนการเร่ิมทํางาน ทัง้นี ้จะมีการติดตามการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณดงักล่าวผา่นกระบวนการตรวจสอบภายใน  

2ทัง้นี ้ ในปี 2559 บริษัทได้ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกํากบัดแูล

กิจการ โดยมีการปรับปรุงให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัสากล นอกจากนีบ้ริษัทได้รับการประเมินการกํากบั

ดแูลกิจการในระดบัดีเลิศตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 4 จากผลสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2559 ซึง่จดัโดยสมาคม

ส่งเสริม สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

อนึง่ การกํากบัดแูลกิจการของบริษัทในปี 2559 แบง่ตาม 5 หมวดหลกั มีรายละเอียดท่ีสําคญัปรากฎในรายงานประจําปี 2559 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

  โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทัง้หมด  4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียง 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ณ 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ทัง้หมดจํานวน 3 ทา่นดงันี ้ 

1. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายพาที สารสิน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นางสาวสุวภา เจริญย่ิง* กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบทกุทา่นมีความรู้และความเช่ียวชาญด้านบญัชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

* แตง่ตัง้เม่ือ 22 มกราคม 2559 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. 2ประชมุร่วมกบัผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ เพ่ือพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจําปี และงบการเงินสอบ

ทานรายไตรมาส รวมถงึพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทเก่ียวกบัการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และ

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2. 2ประชมุร่วมกบัผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระเทา่ท่ีเห็นสมควรเพ่ือพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูด้านผลการ

ดําเนินงานตอ่สาธารณะ รวมถงึแนวทางการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและผลการดําเนินงานตอ่นกัวเิคราะห์และสถาบนัจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ 

3. 2คดัเลือก 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. 2ประชมุร่วมกบัผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระเทา่ท่ีเห็นสมควร ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา หรือข้อจํากดัในการ

ตรวจสอบ และการดําเนินการของฝ่ายบริหารตอ่ปัญหาหรือข้อจํากดันัน้ๆ และการประเมินความเส่ียงของบริษัท รวมถงึนโยบายการ

บริหารความเส่ียงซึง่รวมถงึผลกระทบจากความเส่ียงด้านการเงินของบริษัทท่ีมีนยัสําคญั และมาตรการของฝ่ายบริหารในการ

ควบคมุ และลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว  

5. 2สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบญัชี หลกัเกณฑ์ และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของมาตรฐาน

บญัชี หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตั ิ รวมถงึการตดัสินใจด้านบญัชีท่ีสําคญั ท่ีส่งผลกระทบตอ่งบการเงินซึง่รวมถงึทางเลือก ความ

สมเหต ุสมผลของการตดัสินใจดงักล่าว  

6. 2สอบทานและอนมุตักิารทํางานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึง่รวมถงึ  

• 2วตัถปุระสงค์ อํานาจ และสายการบงัคบับญัชา  

• 2แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานด้านบคุคลากรประจําปี และ  

• 2การแตง่ตัง้ การกําหนดคา่ตอบแทน รวมถงึการหมนุเวียนผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน  

7. 2สอบทานร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเหน็สมควร เพ่ือพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคมุภายในด้านการเงิน รวมถงึผลการตรวจสอบ

ภายใน  

8. 2สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระอย่างน้อยปีละ 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. 2สอบทานให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

10. 2กําหนดนโยบายในการวา่จ้างพนกังานหรือพนกังานท่ีเคยเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระของบริษัท 

11. 2สอบทานและตรวจสอบรายการที่เก่ียวข้องกบัความสจุริตของผู้บริหาร ซึง่รวมถึงรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือรายการใดที่เก่ียวข้องกบัจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดงักลา่วรวมถึงการสอบทานระบบ 

ตรวจสอบอยา่งสม่ําเสมอ การดําเนินการสอบทานดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนดัประชมุกบัที่ปรึกษาทัว่ไปและเจ้าหน้าที่หรือ

พนกังานของบริษัทตามที่เห็นสมควร  

12. 2กําหนดและควบคมุขัน้ตอนการรับเร่ืองดแูล และดาํเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกบับญัชี การควบคมุภายใน หรือการ

ตรวจสอบบญัชี รวมถึงเก็บรักษาข้อมลูที่ได้รับเป็นความลบัและไมร่ะบช่ืุอพนกังานของบริษัทที่แจ้งข้อร้องเรียน ที่เก่ียวกบัข้อสงสยัด้านบญัชี

หรือการตรวจสอบบญัชี  

13. 2ดําเนินการแก้ไขความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกบักรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู  

14. 2สอบทานและอนมุตั ิ หรือให้สตัยาบรรณรายการระหวา่งบริษัทกบับคุคลที่เก่ียวโยง ซึง่เป็นรายการที่ถกูกําหนดให้เปิดเผย

ข้อมลูตาม กฎเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. 
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15. 2จดัเตรียมและนําเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปีของบริษัท โดยรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

• 2ความเห็นเก่ียวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท  

• 2ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  

• 2ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

• 2ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี  

• 2ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

• 2จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น  

• 2ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร  

• 2รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

16. 2รายงานเหตกุารณ์ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทต่อ

คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้ 

• 2รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

• 2การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน  

• 2การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ของบริษัท  

17. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงในเวบ็ไซต์ของบริษัท) 

 

9.2.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 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 

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 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 

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

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
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ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะ

ได้พ้นจาก การมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วน ท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนั ท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสงูสดุ 

2ในแตล่ะปี คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะสรรหาบคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากการ

เสนอบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการโดยผู้ ถือหุ้นและจากแหล่งข้อมลูภายนอกอ่ืนๆ เช่น สมาคมกรรมการไทย เป็น

ต้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะพิจารณาคดัเลือกเบือ้งต้น และนําเสนอช่ือตอ่คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณา

อนมุตัแิตง่ตัง้การนําเสนอช่ือตอ่คณะกรรมการจะขึน้อยู่กบัคณุสมบตัขิองผู้ถกูเสนอช่ือ ซึง่ต้องเป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีของบริษัท พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั และพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

2กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตอ่ืุน นอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิ 

จารณาแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการ ใน

คราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่น

ตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้ มตกิารแตง่ตัง้บคุคลเข้าเป็นกรรมการแทน ดงักลา่ว 

ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่ นอกจากนี ้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้

พิจารณาถงึทกัษะท่ีจําเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ และให้มีความสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือ

กําหนดคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องการสรรหาและได้ใช้ฐานข้อมลูกรรมการเป็นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่อีกด้วย  

2ในขณะท่ีคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาผู้บริหารระดบัสงูสดุของบริษัท รายละเอียดหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

 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 2559 บริษัทได้แตง่ตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์สเอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

โดยบริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนค่าสอบบญัชีในส่วนของบริษัทจํานวน 2.08 ล้านบาท และบริษัทย่อยจํานวน 64.90 ล้านบาท ไม่มี 

คา่ตอบแทนสําหรับคา่บริการอ่ืนๆ 

 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ  

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ โดยจดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงและตรวจสอบ 

เพ่ือป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและการประพฤตมิิชอบ ตลอดจนสนบัสนนุการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ยดึมัน่ในความ

ซ่ือสตัย์และความถกูต้องชอบธรรม ทัง้นี ้ ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึง่ในรายช่ือบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็น

แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ซึง่เป็นความร่วมมือกนัระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรม แหง่ประเทศไทย 

หอการค้านานาชาต ิ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทนุไทย ตอ่มาในเดือนพฤศจิกายน 

2558 บริษัทได้ย่ืนขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัฯิ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ต้านการทจุริตและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัฯิ เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ซึง่เป็นสิ่งยืนยนั

และสนบัสนนุความมุ่งมัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ  

บริษัทใช้ช่องทางการรายงานเบาะแสของพนกังานและการแจ้งข้อร้องเรียนในการกํากบัดแูลและตดิตามการทจุริตคอร์รัป

ชนัและรายงานสรุปเป็นรายไตรมาสตอ่คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ  

ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันท่ีแสดงบนเว็บไซต์ของ

บริษัท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 ธุรกิจของไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้ในเชิงขนาดของธุรกิจและพืน้ท่ีดําเนินธุรกิจ โดยครอบคลมุถงึ 32 

ประเทศทัว่โลก ณ สิน้ปี 2559 ส่งผลให้บริษัทต้องให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและความรับผิดชอบมากย่ิงขึน้ ไม

เนอร์มุ่งมัน่ในการอทุศิตนให้กบัการพฒันาอย่างยัง่ยืนอย่างตอ่เน่ือง โดยให้ความสําคญักบักลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการพฒันา

อย่างยัง่ยืน และในขณะเดียวกนัก็คํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืนเป็นส่วนหนึง่ของแผนกลยุทธ์ 5 ปีของบริษัท มีคณะกรรมการบริษัทเป็น

ผู้อนมุตัแิผนกลยุทธ์ด้านความยัง่ยืน และติดตามความคืบหน้ารายไตรมาส เราได้จดัตัง้คณะกรรมการการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน โดยมี

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบคุคลเป็นประธาน คณะกรรมการนีมี้การประชุมร่วมกนัเดือนละหนึง่ครัง้ เพ่ือทบทวนแผนการ

ดําเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ด้านความยัง่ยืน ในด้านการปฏิบตัิการ ผู้บริหารระดบัสงูจากฝ่ายต่างๆ ทํางานร่วมกบั

ฝ่ายการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน เพ่ือชีแ้นะและดแูลแนวทางโดยรวมในการสร้างความยัง่ยืนให้แก่องค์กร และฝ่ายการพฒันาเพ่ือความ

ยัง่ยืนทําหน้าท่ีส่งเสริม สนบัสนนุ ให้การพฒันาอย่างยัง่ยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานของบริษัทตามแผนท่ีได้วางไว้ ผ่านทางการ

ส่ือสารและการประเมินผลอย่างตอ่เน่ือง  ในปี 2559 รายละเอียดโครงสร้างการกํากบัดแูลการพฒันาอย่างยัง่ยืนจดัแสดงไว้ในหน้า 24  

ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559  

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินการตามแนวทางสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืนขององค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัครอบคลมุทัว่โลก 

อีกทัง้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบตัิท่ีดีของอตุสาหกรรม เราได้วเิคราะห์ทศิทางของการพฒันาความยัง่ยืนทัง้ในปัจจบุนัและท่ีกําลงั

จะเกิดขึน้ รวมไปถงึความเส่ียงและโอกาส เพ่ือท่ีจะระบถุงึความสําคญัและผลกระทบท่ีจะมีตอ่ธุรกิจของเรา และได้ผนวกประเดน็

ข้างต้นเข้าเป็นส่วนหนึง่ของกลยทุธ์ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน ซึง่ประกอบด้วย 3 ยทุธศาสตร์หลกั คือ (1) การพฒันาความสามารถ

และการส่งเสริมการเคล่ือนย้ายบุคลากรภายในองค์กร (2) การมุ่งมัน่สู่การบริหารการจดัซือ้จดัจ้างอย่างยัง่ยืน (3) การบริหารจดัการ

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและการอนรัุกษ์ธรรมชาติ และ 3 ยทุธศาสตร์เสริม คือ (1) การมีส่วนร่วมกบัพนัธมติรทางธุรกิจและชมุชน

ให้เข้าใจและสนบัสนนุการพฒันาอย่างยัง่ยืน (2) การปลกูฝังให้การพฒันาอย่างยัง่ยืนเป็นส่วนหนึง่ของการปฏิบตังิาน และ (3) การ

สร้างเครือข่ายผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รายละเอียดกลยุทธ์และเส้นทางสู่การพฒันา

อย่างยัง่ยืนของไมเนอร์ จดัแสดงไว้ในหน้า 22-23  ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559 

 ในปี 2559 บริษัทได้จดัทํารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ตามแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือวา่ด้วยการ

รายงานสากลด้านความยัง่ยืน (Global Reporting Initiative) รุ่นท่ี 4 (GRI G4) โดยแสดงข้อมลูในรอบปีบญัชี 2559 ตัง้แตว่นัท่ี 1 

มกราคม 2559 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีขัน้ตอนการจดัทําการมีส่วนร่วมกบัผู้ มีส่วนได้เสีย และการกําหนดประเดน็สําคญั เราได้

ทําการทบทวนแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัท และได้ทบทวนลําดบัความสําคญัของผู้ มีส่วนได้เสียและความคาดหวงัของ

ผู้ มีส่วนได้เสียเหล่านัน้ด้วย รายละเอียดของการมีส่วนร่วมกบัผู้ มีส่วนได้เสีย ซึง่มีการระบถุงึผู้ มีส่วนได้เสีย วธีิการมีส่วนร่วม ความ

คาดหวงัของผู้ มีส่วนได้เสีย และการตอบสนองผู้ มีส่วนได้เสียเหล่านัน้ รายละเอียดการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย หน้า 16 และ 108-

113 ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2559 และได้มีการจดัทํากระบวนการกําหนดประเด็นท่ีสําคญั (Materiality Assessment) โดย

ในปี 2559 นี ้ เราได้มีการปรับ3ประเดน็สําคญัด้านความยัง่ยืนท่ีมีนยัสําคญัตอ่บริษัทและผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ 13 ประเดน็ โดยการรวม3

ความเป็นท่ีรู้จกัในตลาดเข้ากบัการจ้างงาน และได้เพิ่มการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ รายละเอียดการกําหนดประเด็นสําคญัจดั

แสดงไว้ในหน้า 17 ของรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559  

บริษัทได้ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกํากบัดแูลกิจการ โดยมีการ

ปรับปรุงให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัสากล บริษัทได้มีการประเมินความเส่ียงทัง้ในด้านกลยทุธ์ การ

ปฏิบตักิาร การเงิน การปฏิบตัติามกฎระเบียบ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยมีการทําแผนการจดัการปัจจยัความเส่ียง (Risk Map) 

กําหนดแนวปฏิบตัเิพ่ือรองรับปัจจยัความเส่ียงตา่งๆ และการตรวจสอบการปฏิบตัิ โดยรายละเอียดได้แสดงไว้ใน รายงานประจําปี 



บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 หน้า 108 

 

2559 หน้า 326-330 และรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559 หน้า 29 นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ผ่านการประเมินตามโครงการการ

ตอ่ต้านการทจุริต และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนในการตอ่ต้านการทจุริตอย่างเป็นทางการจาก

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC)  รายละเอียดในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ

การพฒันาอย่างยัง่ยืน ได้เปิดเผยไว้ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559 ในเว็ปไซต์ของบริษัทท่ี http://www.minorinternational.com 

 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยหนึง่ในหลกัการท่ีสําคญั

คือการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย

อย่างเทา่เทียม ดงัรายงานไว้ในรายงานประจําปี หวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี หน้า 333-347 รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559 

หน้า 16 และ 108-113 และในเวป็ไซต์ของบริษัท อาท ิ 

- การปฏิบัตต่ิอพนักงานและลูกจ้าง: บริษัทมีนโยบายในการดแูลเร่ืองความปลอดภยั ให้ผลตอบแทนและ

สวสัดกิารท่ีดีอย่างเป็นธรรม รวมทัง้มีการประเมินการทํางานท่ีเป็นระบบและตรวจสอบได้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัเน้น

การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้มีทกัษะท่ีได้มาตรฐานระดบัสงูและเป็นสากล รายละเอียดปรากฏในรายงานการ

พฒันาอย่างยัง่ยืน 2559 หน้า 39-41 และหลกัสตูรการอบรมและพฒันาบคุลากรของไมเนอร์ หน้า 92-93 

- การปฏิบัตต่ิอลูกค้า: บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคณุภาพสินค้าและบริการอย่างตอ่เน่ือง รวมถงึการพฒันา

มาตรฐานความปลอดภยัของสินค้าและบริการ เพ่ือความปลอดภยัและความพอใจสงูสดุของลกูค้า บริษัทให้

ความสําคญักบัการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีสร้างความพงึพอใจ 100% ให้กบัลกูค้า 

- การปฏิบัตต่ิอ 4คู่ค้า: บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัติอ่คูค้่าอย่างเสมอภาคและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดย

คํานงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนั และเปิดโอกาสให้คูค้่าทําการแข่งขนับนข้อมลูท่ีได้รับอย่างเท่าเทียมกนั จดัทํารูปแบบ

สญัญากบัคูค้่าอย่างเป็นมาตรฐานโดยคํานงึถงึผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย บริษัทจดัให้มีระบบการ

จดัการและตดิตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่ มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน และป้องกนัการทจุริต

ประพฤตมิิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายไม่สนบัสนนุคูค้่าท่ีประพฤตมิิชอบ มี

ความเก่ียวข้องในการทจุริตคอร์รัปชนั หรือมีการละเมิดสิทธิมนษุยชนอีกด้วย โดยได้ประกาศจรรยาบรรณทางธุรกิจ

สําหรับคูค้่าไว้ในเวป็ไซต์ของบริษัท ในหน้าระเบียบปฏิบตัสํิาหรับคูค้่า ซึง่คูค้่าของบริษัทต้องลงนามรับทราบและ

ปฏิบตัติามข้อตกลงและมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ โดยมีการตดิตามและตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 

- การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั

อย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั โดยได้กําหนดนโยบายในการดแูลและปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้นและสนบัสนนุให้ผู้ ถือ

หุ้นทกุรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั   

- 4การปฏบัิตต่ิอเจ้าหนี:้ บริษัทจะปฏิบตัติอ่เจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรมและจะชําระหนีคื้นตอ่เจ้าหนีต้รงตอ่เวลาตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนด โดยจะปฏบิตัติามเง่ือนไข ข้อกําหนดสญัญาและพนัธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด 

- 4การปฏิบัตต่ิอคู่แข่ง: บริษัทจะปฏิบตัติามกรอบกตกิาการแข่งขนัสากล สนบัสนนุนโยบายการแข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม ไม่ทําลายช่ือเสียงของคูแ่ข่ง ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึง่มลูความจริง 

 

(2) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยได้จดัทําแนวทางการปฏิบตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ใน

จรรยาบรรณของบริษัท ซึง่ได้ผ่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
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 บริษัทได้ระบไุว้อย่างชดัเจนในรายงานประจําปี รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน และเวป็ไซต์ของบริษัท โดยบริษัทดําเนิน

ธุรกิจโดยยึดมัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ จดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงและตรวจสอบเพ่ือป้องกนัและปราบปราม

การทจุริตและการประพฤตมิิชอบ ตลอดจนสนบัสนนุการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ยดึมัน่ในความซ่ือสตัย์และความถูกต้องชอบ

ธรรม การจดัทํานโยบายการตอ่ต้านการคอรัปชัน่ ซึง่มีการชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบั ขอบเขต ความหมายของคอร์รัปชัน่ การกําหนด

ความรับผิดชอบ และช่องทางการร้องเรียนไว้ด้วย โดยระบขุ้อควรปฏิบตัเิบือ้งต้นตอ่การตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ในประเดน็

คา่ใช้จ่ายในการเลีย้งรับรอง การช่วยเหลือทางการเมืองและการให้เงินสนบัสนนุและการบริจาคเพ่ือการกศุล ดรูายละเอียดในเร่ือง

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

ยัง่ยืน 2559 หน้า 25-28 ในหวัข้อหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี นโยบายและการปฏิบตัด้ิานการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั และ

ความซ่ือสตัย์และความถกูต้องชอบธรรม  

 ทัง้นี ้ นบัตัง้แต่ปี 2556 จนถงึปัจจุบนั บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายช่ือบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนว

ร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ซึง่เป็นความร่วมมือกนัระหว่างองค์กรธรุกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หอการค้า

นานาชาต ิ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย ในการแสดงเจตนารมณ์ในการตอ่ต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ จากการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ดงักล่าว บริษัทมีพนัธะผกูพนัในการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง

กบัการทจุริตภายในบริษัท รวมถงึการนํานโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและแผนการกํากบัดแูลไปปฏิบตัิ เพ่ือป้องกนัและตดิตาม

ความเส่ียงจากการทจุริต ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต  

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมฯ ดงักล่าวอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 

 ในปี 2559 บริษัทได้จดัทําการฝึกอบรมเพ่ือป้องกนัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ให้แก่พนกังานใหม่ และข้อปฏิบตัเิร่ืองการรับ

ของขวญั ของกํานลัและการเลีย้งรับรอง ให้พนกังานต้องสําแดงสิ่งของท่ีให้และรับ (e-gift declaration) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ือสามารถตรวจตดิตามได้ รายละเอียดระบไุว้ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559 หน้า 26-28 บริษัทสนบัสนนุให้ผู้ มีส่วนได้

เสียทกุภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทําผิดเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน  ระบบ

ควบคมุภายใน  สิทธิมนษุยชน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลถงึเลขานกุารของคณะทํางาน หวัหน้าฝ่าย

ตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียง และหวัหน้าฝ่ายเลขานกุารบริษัท ท่ี whistleblower@minor.com หรือทางการส่งไปรษณีย์

โดยตรงไปยงัคณะทํางานรับข้อร้องเรียนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพ่ือทําการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและเป็นความลบั

สงูสดุ โดยใช้กระบวนการท่ีเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผู้ ร้องเรียนจะไม่ถูกก่อกวน หรือถกูมุ่งร้ายจากผู้ ท่ีอาจ

มีผลกระทบจากเร่ืองท่ีถกูร้องเรียนหรือชีเ้บาะแส ข้อร้องเรียนจะถกูนําเสนอตอ่กรรมการบริษัททกุไตรมาส  

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

ทัง้นี ้บริษัทได้กล่าวถงึเร่ืองการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมไว้ในเวป็ไซต์ของบริษัทภายใต้หวัข้อดงักล่าวตอ่ไปนี ้

- แนวทางกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Guideline) ในหวัข้อท่ี 9. จริยธรรมและความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ข้อ 10. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ข้อ 20 ข้อพงึปฏิบตัทิางจริยธรรม สามารถดรูายละเอียดได้

จาก http://www.minorinternational.com/Sustain/Guidelines.php บริษัทและบริษัทในเครือคาดหวงัว่าพนกังาน

ทกุคนจะปฏิบตัแิละสนบัสนนุให้เกิดมาตรฐานด้านจริยธรรมและความถกูต้อง 

- รายละเอียดของระเบียบวา่ด้วยจริยธรรมท่ีสําคญัท่ีพนกังานควรปฏิบตัิ สามารถดไูด้

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

 บริษัทและธุรกิจในเครือให้ความสําคญักบัการบริหารกิจการภายใต้หลกัจริยธรรมและคณุธรรมในวชิาชีพ ซึง่จริยธรรม

หนึง่คือ การเคารพสิทธิมนษุยชน 4บริษัทยดึมัน่ในการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วนด้วยความเคารพตอ่สิทธิมนษุยชนและ

ความตา่งในเชิงวฒันธรรมอนัหลากหลาย บริษัทมีพนัธสญัญาท่ีจะปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความเสมอภาค ยตุธิรรม และให้เกียรติ

ตอ่กนั พนกังานจะได้รับสิทธิในสถานท่ีทํางานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา การกระทําในแง่ของสิทธิ

และเสรีภาพของลกูจ้าง ทัง้นี ้การปฏิบตัใิดๆ ของบริษัทจะต้องไม่ละเมดิสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานของบคุคลและชมุชน อาท ิการไม่

ละเมิดทรัพย์สิน สิทธิทางปัญญา สิทธิในการแสดงความคดิเห็น การปฏิบตัท่ีิเท่าเทียม ไม่พิจารณาถงึความแตกตา่งด้านเพศ ศาสนา 

เชือ้ชาติ และความคิดเหน็ทางการเมือง และการละเมิดสิทธิทางเพศ ในด้านการคดัเลือกคูค้่า บริษัทจะพิจารณาคูค้่าของบริษัทท่ีมี

การดําเนินธุรกิจท่ีคํานงึถงึหลกัสิทธิมนษุยชนในการดําเนินกิจการ โดยระบไุว้ในรายงานประจําปี 2559 หน้า 339 ในหวัข้อ “สิทธิ

มนษุยชน” 

 เน่ืองจากบริษัทมีหน่วยธรุกิจอยู่ในหลายประเทศทัว่โลก บริษัทจงึมีนโยบายในการจ้างพนกังานจากหลากหลายเชือ้ชาต ิ

พนกังานของเราทัง้ชายและหญิงได้รับคา่ตอบแทน และได้รับโอกาสในการพฒันาศกัยภาพและการเติบโตในสายอาชีพอย่างเทา่

เทียมกนั บริษัทให้สิทธิพนกังานในการแสดงความคิดเหน็รวมทัง้สิทธิตามกฎหมายต่างๆ ของประเทศท่ีเรามีหน่วยธุรกิจตัง้อยู่ 

รายละเอียดอยู่ในรายงานการพฒันาความยัง่ยืน 2559 หน้า 39-40 หวัข้อ การพฒันาบคุลากรของเรา 

4 ในปี 2559 เน่ืองจากไมเนอร์ได้เข้าร่วมลงนามเร่ืองสิทธิเดก็และหลกัปฏิบตัทิางธุรกิจ พนกังานบางส่วนของเราได้เข้าร่วม

การอบรมกระบวนการดําเนินงานและรายงาน สําหรับสมาชิกท่ีร่วมลงนามหลกัปฏิบตัิ 10 ข้อ ท่ีพฒันาโดยองค์กรยนิูเซฟ องค์การ

ช่วยเหลือเดก็ และข้อตกลงโลกแหง่สหประชาชาติ ตระหนกัถงึสิทธิมนษุยชนของเดก็ท่ีอายตุํ่ากวา่ 18 ปี ท่ีพงึได้รับการปกป้องสิทธิ

ดงัในอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ และบริษัทมีหน้าท่ีในการเคารพและสนบัสนนุสิทธิเดก็ทัง้ในหน่วยธุรกิจของเราและตลอดหว่งโซ่

คณุคา่ รายละเอียดปรากฎในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559 หน้า 28 

4 บริษัทยงัมีนโยบาย4ให้พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท และกิจกรรมจิตอาสา รวมถงึสิทธิในการนําเสนอโครงการ

ท่ีเป็นประโยชน์ตา่งๆ สิทธิในการแสดงความคดิเห็น มีสิทธิในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของบริษัทอย่างเท่าเทียมกนั และหากมีกรณีท่ี

เกิดความขดัแย้ง บริษัทมีนโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนกังาน โดยแยกรายละเอียดดงันี ้

- หวัข้อระเบียบปฏิบตั ิ ข้อ 1. เช่ือฟังและปฏิบตัติามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถงึกฎหมายและระเบียบ

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัสิ่งเสพตดิ ความมัน่คงตอ่สถานการณ์ของบริษัทและตอ่ประเทศ ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สิทธิ

มนษุยชน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม ตลาดหลกัทรัพย์ ภาษีอากร และความปลอดภยัของ

ระบบสารสนเทศ ข้อ 2. ปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความเสมอภาค ยุตธิรรมและให้เกียรต ิ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  

บริษัทมีความเช่ือวา่ความสําเร็จและความยัง่ยืนของไมเนอร์ ถกูขบัเคล่ือนโดยพนกังานกวา่ 64,000 คนของเราท่ีร่วมกนั

บริการลกูค้ามากกว่า 210 ล้านคนตอ่ปี ใน 32 ประเทศทัว่โลก ดงันัน้ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์จงึอาจนบัว่าเป็นคา่นิยมท่ีสําคญั

ท่ีสดุของเราเพราะเราเช่ือวา่ คนมีศกัยภาพเพิ่มขึน้ได้จากการศกึษา การเรียนรู้ท่ีไม่มีวนัสิน้สดุ และการพฒันาท่ีสร้างการ

เปล่ียนแปลงให้เกิดผลกระทบทางบวกทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ในองค์กรของเราและในชมุชนและประเทศท่ีเรา

ดําเนินธุรกิจ บริษัทจงึมุ่งมัน่ในการปฏิบตัติอ่บคุลากรอย่างเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองของโอกาสทางอาชีพ คา่จ้างแรงงาน คา่ตอบแทนการ

ฝึกอบรม คา่รักษาพยาบาล สวสัดกิารตา่งๆ เงินช่วยเหลือบตุร-ธิดาของพนกังาน การเตรียมความพร้อมหลงัเกษียณ และ

สภาพแวดล้อมท่ีดีในการทํางาน บริษัทยงัเช่ือมัน่ด้วยว่า บคุลากรไม่เพียงแตเ่ป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสดุของบริษัทเทา่นัน้ หากยงั

เป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่าตอ่ครอบครัวและชมุชนของเขาเหล่านัน้ด้วย ความสําเร็จของบริษัท ความยัง่ยืนของชมุชนและ

ความสามารถทางการแข่งขนัทางภาคเศรษฐกิจของบริษัท ซึง่ในท้ายท่ีสดุคือความแข็งแกร่งของประเทศชาต ิล้วนขึน้อยู่กบัคณุภาพ

ของทรัพยากรบคุคลทัง้สิน้ ดงันัน้ นอกจากนโยบายการปฏิบตัติอ่แรงงานอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยงัสนบัสนนุการพฒันาบุคลากร

ทัง้ของบริษัทเองและสําหรับสงัคมอีกด้วย 

ข้อมลูเก่ียวกบัการปฏิบตัติอ่แรงงานอย่างเป็นธรรมและการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ท่ีบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปี และรายงานการพฒันาอย่างความยัง่ยืน มีดงันี ้

- ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อ 2. ปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความเสมอภาค ยตุธิรรมและให้เกียรต ิ พนกังานจะได้รับสิทธิของการ

ทํางานในสถานท่ีทํางานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทํา รวมทัง้การละเมิด

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

- เวป็ไซต์ของบริษัทหวัข้อ 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 หรือ Minor for Society ซึง่

เป็นช่องทางการส่ือสารระหวา่งพนกังานของไมเนอร์ทัว่โลก 

- การจดัการฝึกอบรมพนกังาน และส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน โดยมีโครงการพฒันาทกัษะและ

โครงการพฒันาผู้ นําต่างๆ รายละเอียดในรายงานการพฒันาอย่างความยัง่ยืน 2559  หน้า 32-41   

- พนกังานของบริษัททัง้ชายและหญิงได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกนัในเร่ืองของอตัราเงินเดือน สวสัดกิาร และการ

ฝึกอบรมตา่งๆ จากการประเมินของบริษัท อตัราคา่จ้างสําหรับพนกังานระดบัแรกเข้าในประเทศไทย อยู่ระหวา่ง

อตัราคา่จ้างขัน้ตํ่าของประเทศท่ีเดือนละ 9,000 บาท ไปจนถงึระดบัท่ีสงูกว่าอตัราค่าจ้างขัน้ตํ่าของประเทศร้อยละ 

30 ขึน้อยู่กบัประเภทของธุรกิจ ลกัษณะงาน และท่ีตัง้ของหน่วยธุรกิจ รายละเอียดปรากฏในรายงานการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืน 2559 หน้า 39-40 หวัข้อ การพฒันาบคุลากรของเรา 

- การตอบสนองตอ่ความต้องการและความคาดหวงัของพนกังาน ด้วยการให้ผลตอบแทนการทํางานท่ีเหมาะสมและ

เป็นธรรม การสร้างสิ่งแวดล้อมการทํางานท่ีดี และให้สวสัดกิารตา่งๆ อาท ิการจดัคอร์สเต้นเพ่ือสขุภาพ คอร์สโยคะ

ทกุวนัพธุ ส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรมในเครือ และการจดัรถรับส่งพนกังาน เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานมี

สขุภาพท่ีดีและมีความสะดวกสบายในการเดนิทางมาทํางาน ในปีนีเ้ราได้ริเร่ิมความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ในการพฒันาหลกัสตูรปริญญาโทบริหารธุรกิจระยะสัน้ Mini Creative MBA เพ่ือให้โอกาสพนกังานได้ประสบ
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ความสําเร็จทางการศกึษาและเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง สามารถเตบิโตทางอาชีพตอ่ไปในอนาคต ซึง่เป็นกล

ยทุธ์ในการรักษาบคุลากรขององค์กร รายละเอียด แสดงไว้ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559 หน้า 40 

- ข้อมลูสถิตขิองพนกังาน สดัส่วนของประเภทการจ้างงาน สดัส่วนของพนกังานแยกตามสญัชาต ิ สดัส่วนของพนกังาน

แยกตามระดบัของพนกังาน สดัส่วนของพนกังานแยกตามเพศของพนกังาน สดัส่วนของพนกังานแยกตามอายขุอง

พนกังาน และอตัราการเกิดอบุตัเิหตใุนโรงงาน ปรากฏอยู่ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559 หน้า 89-91 และ 94   

 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทมุ่งมัน่สร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ผู้บริโภค โดยมี3แนวคดิของบริษัทในการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 100% 

ซึง่ครอบคลมุเกินกวา่เพียงแคก่ารจําหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ลกูค้าตามปกติ บริษัทให้ความสําคญัเร่ืองความปลอดภยัของ

อาหารและสินค้าท่ีจําหน่ายโดยการพยายามตรวจสอบไปถงึแหล่งผลิตวตัถดุิบและสินค้าวา่มีความปลอดภยั โดยคํานงึถงึปัจจยั

ตา่งๆ อาท ิ คณุภาพของสินค้าและบริการ และมาตรฐานด้านความปลอดภยัของผู้บริโภค มีการตรวจสอบคณุภาพผู้จดัจําหน่าย

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

ค้าของบริษัทมีจรรยาบรรณ มีการควบคมุคณุภาพ และมาตรฐานของสินค้า และใส่ใจในเร่ืองสิทธิมนษุยชนและสิ่งแวดล้อม ซึง่เรา

ได้ประกาศเร่ืองจรรยาบรรณคูค้่าไว้ในเวป็ไซต์ของบริษัท เร่ืองระเบียบปฏิบตัคิูค้่า และในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559  หน้า 

44-51 หวัข้อ การก้าวหน้าไปกบัพนัธมิตรอย่างยัง่ยืน ซึง่ครอบคลมุไปถงึการจดัซือ้จดัจ้างอย่างมีความรับผิดชอบและในพืน้ท่ีท่ีเรา

ดําเนินงานอยู่ และการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชมุชน  

บริษัทยงัคํานงึถงึการเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้ลกูค้า โดยเน้นความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety) และการ

ตรวจสอบต้นทางของอาหาร (Food Traceability) รวมถงึการดแูลสุขภาพท่ีดีของลกูค้าผ่านโครงการตา่งๆ เช่น การสร้างสวนผกั

ไฮโดรโปนิกส์บนดาดฟ้าและนําผกัท่ีปลกูได้มาบริการให้กบัลกูค้าของโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ดงัรายละเอียดใน

รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559  หน้า 57-59 นอกจากนีเ้รายงัดําเนินการส่ือสารทางการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ เชิญชวน

ลกูค้าเข้ามามีส่วนร่วมกบัโครงการการตลาดเพ่ือสงัคมและเคารพความเป็นส่วนตวัของลกูค้า ดงัรายละเอียดในรายงานการพฒันา

อย่างยัง่ยืน 2559  หน้า 63-65 

- เราสร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้าถงึคณุภาพของวตัถดุบิท่ีใช้ว่าเป็นมิตรกบัผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสง่เสริมเร่ือง

สขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของคนในสงัคม เช่น วตัถดุิบและผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในร้านซิซซ์เลอร์ กวา่ 150 ชนิด เป็น

ผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดผงชรูส กาแฟของร้านเดอะ คอฟฟ่ี คลบั เป็นกาแฟท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน UTZ ซึง่เป็น

มาตรฐานท่ีรับรองว่าเป็นกาแฟท่ีปลกูอย่างมีความรับผิดชอบ ทําให้ชาวไร่มีรายได้ท่ีดีและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม การ

สร้างแบรนด์ “ความสมดลุ” เพ่ือสขุภาพ โดย อนนัตรา ซึง่ผนวกศาสตร์ของสขุภาพและการบําบดั โดยมีเป้าหมายให้

ลกูค้ามีสขุภาพท่ีดีขึน้ รายละเอียดปรากฏในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559 หน้า 60 

- การมอบประสบการณ์ใหม่ให้กบัลกูค้าในการสมัผสักบัวถีิชีวติ วฒันธรรมท้องถ่ิน และธรรมชาตท่ีิสวยงาม 3ตวัอย่าง

ของกิจกรรม ได้แก่ 3อนนัตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์ จดัการทอ่งเท่ียวโดยล่องเรือใบท้องถ่ินอนัเก่าแก่ แขกของโรงแรม

ล่องเรือในมหาสมทุรอินเดียในสไตล์ท้องถ่ินไปบนเรือใบ Dhow รายละเอียดปรากฏในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

2559 หน้า 61-62 

- หากมีเร่ืองท่ีขดัแย้งหรือเกิดความไม่พอใจ ผู้บริโภคสามารถส่งเร่ืองร้องเรียนมาได้ท่ีเวป็ไซต์ของบริษัท

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

 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

การท่ีบริษัทมีธุรกิจในพืน้ท่ีท่ีมีความงดงามทางธรรมชาตทิัว่โลก ทําให้ต้องคํานงึถงึการบริหารจดัการด้านผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมตัง้แตก่ารเลือกทําเลท่ีตัง้ของธุรกิจอย่างระมดัระวงั เพ่ือให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสดุตอ่สภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่เดมิ
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ในระหว่างการก่อสร้างในพืน้ท่ีนัน้ และยงัออกแบบสิ่งปลกูสร้างโดยใช้วสัดแุละงานศลิปะท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ให้เป็นส่วนหนึง่ของ

ทัง้โครงสร้างและการตกแตง่โรงแรม และปลกูพืชพรรณไม้ท้องถ่ินไว้ในพืน้ท่ีของโรงแรม นอกจากนี ้ บริษัทมีระบบการจดัการด้าน

พลงังาน การจดัการนํา้ การกําจดัของเสียและจดัการความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนบัสนนุและส่งเสริมให้มีการ

อนรัุกษ์สตัว์และพรรณไม้ท้องถ่ินเพ่ือคงความสวยงามตามธรรมชาตขิองพืน้ท่ีเหล่านัน้ไว้ด้วย  บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในเร่ืองการ

ดแูลสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559 หน้า 66-79 และหน้า 95-105 โดยมีตวัอย่างการรายงานเช่น 

- โรงงานภายใต้ธุรกิจอาหาร (ไมเนอร์ แดร่ี ไมเนอร์ ชีส และ พีแคน เดอลกุซ์) และศนูย์กระจายสินค้า ใช้พลงังานตอ่

หน่วยการผลิต ลดลงจากปี 2559 คดิเป็นร้อยละ 6 และร้อยละ 7 ตามลําดบั ส่วนการใช้พลงังานตอ่หน่วยการผลิต

ของโรงงานนวศรี แมนแูฟคเจอร่ิงนัน้ ใช้พลงังานตอ่หน่วยการผลิตลดลงคดิเป็นร้อยละ 2 เทียบกบัปีท่ีผ่านมา 

- จากข้อมลูท่ีรวบรวมจากโรงแรมของเรา 50 แหง่ พบว่าค่าเฉล่ียการใช้พลงังานตอ่แขกท่ีเข้าพกัลดลงร้อยละ 7 เม่ือ

เทียบกบัปี 2558 

- การรีไซเคลินํา้มนัจากการปรุงอาหารให้เป็นไบโอดีเซลท่ีโรงแรม ซุค วาคฟิ บทีูค โดยร่วมกบั GBO ซึง่เป็นบริษัทรี

ไซเคลิท้องถ่ิน ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานยโุรปด้านพลงังานทดแทนมาตัง้แตปี่ 2558 ในปี 2559 เรานํานํา้มนัท่ีใช้

แล้วประมาณ 5,500 ลิตรมาใช้ใหม่ ซึง่เทียบเท่ากบัการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 16,500 กิโลกรัม หาก

นํานํา้มนัปริมาณเดียวกนันีไ้ปทิง้เป็นขยะฝังกลบ 

- 86% ของของเสียนํามาใช้ซํา้ รีไซเคลิ และดงึกลบัคืน ภายในโรงงานนวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง ซึง่รับจ้างผลิตสินค้า

อปุโภคบริโภค 

- ไมเนอร์ได้จดัตัง้มลูนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่น จงัหวดัเชียงราย มีภารกิจหลกั 3 ด้าน คือ การส่งเสริมความ

เป็นอยู่ท่ีดีของช้างบ้าน การปกป้องช้างป่า และการศกึษาและวจิยัทางวิทยาศาสตร์ รายละเอียดแสดงในรายงาน

การพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559 หน้า 72-74 

- มลูนิธิเพ่ือการอนรัุกษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว จงัหวดัภเูก็ตของไมเนอร์ สนบัสนนุศนูย์วจิยัและพฒันาทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนัและกองทพัเรือ ในการเก็บรวบรวมไข่เตา่ทะเลจากหาดต่างๆ ของภเูก็ตเพ่ือนํามาฟัก 

และปล่อยเตา่กลบัลงทะเลอย่างปลอดภยั รายละเอียดแสดงในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559 หน้า 75-76 

- เรายงัคงให้การสนบัสนนุการอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และแสดงรายช่ือโรงแรมของไมเนอร์ท่ีมีพืน้ท่ีอยู่

ในหรือใกล้กบัพืน้ท่ีอนรัุกษ์ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบของโครงการปกป้องความหลากหลายทาง

ชีวภาพของไมเนอร์ โฮเทลส์ รวมทัง้แสดงรายช่ือของสตัว์ตามบญัชีแดงของสหภาพเพ่ือการอนรัุกษ์ธรรมชาตใินพืน้ท่ี

ท่ีไมเนอร์ดําเนินกิจการหรือให้การสนบัสนนุจํานวน 36 รายช่ือ  

- สมาชิกประกาศนียบตัรในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม Green Growth  2050 แก่โรงแรมในเครืออนนัตรา 34 แหง่ ได้รับ

ใบรับรองประกาศนียบตัรระดบัทองแล้ว 24 แหง่ (รายละเอียดในรายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559 หน้า 114-

115 

- การเปิดตวัลอยซาบา เท้นท์ แคมป์ในแอฟริกาในปี 2559 ทําให้เอเลวาน่า คอลเลคชัน่ เป็นพนัธมิตรจากอตุสาหกรรม

ทอ่งเท่ียวเพียงรายเดียว ท่ีให้การสนบัสนนุองค์กร The Nature Conservancy ในพืน้ท่ีอนรัุกษ์สตัว์ป่า 22,660 

เฮกตาร์ของลอยซาบา และฟาร์มปศสุตัว์ในไลคีเปียทางตอนเหนือในประเทศเคนยา 

 

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

ไมเนอร์มุ่งมัน่ท่ีจะช่วยสร้างโลกท่ีประชากรอยู่ร่วมกนัอย่างสามคัคี สําหรับเราการเป็นส่วนหนึง่ของชมุชนมาพร้อมกบั

ความรับผิดชอบในการดแูลคนอ่ืนๆ ท่ีอาศยัอยู่ในชมุชน เราเช่ือว่าการสนบัสนนุและส่งเสริมการสร้างจิตสํานกึความรับผิดชอบตอ่

สงัคมให้แก่พนกังานและพนัธมิตรของเรานัน้ จะทําให้เราสามารถท่ีจะพฒันาบุคลากรและผู้ นําในอนาคตท่ีไม่เพียงแตเ่ป็นเลิศใน
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การบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ แตย่งัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความแตกตา่งในเชิงบวกตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม เราเร่ิมปลกูฝังแนวคดิความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมให้แก่บคุลากรตัง้แตว่นัปฐมนิเทศ ซึง่พนกังานใหม่จะได้รับทราบถงึวธีิการและแนวทางสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

รวมถงึโครงการต่างๆ ของไมเนอร์ โดยเราสนบัสนนุให้พนกังานเข้าร่วมโครงการตา่งๆ เพ่ือให้มีส่วนร่วมกบัองค์กรและกิจกรรมตา่งๆ 

ท่ีจะสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลาการทํางานกบัไมเนอร์ รายละเอียดในการร่วมพฒันา

ชมุชนหรือสงัคมของบริษัท มีการแสดงไว้ในหลายส่วนของรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559 หน้า 80-85 อาทเิช่น 

- โครงการ Minor Founder’s Day เป็นวนัทําดีด้วยจิตอาสาของบริษัท ซึง่จดัขึน้ในวนัท่ี 4 มิถนุายนของทกุปี เรา

ส่งเสริมให้พนกังานมีจิตสํานึกในการให้ โดยใช้เวลาหนึง่วนัในการทําความดี ในปี 2559 มีพนกังานจิตอาสาเข้าร่วม

กิจกรรมจํานวน 3,568 คน คดิเป็นชัว่โมงทํางานจิตอาสา 16,192 ชัว่โมง 

- โครงการทําดีในเดือนเกิด เป็นกิจกรรมจิตอาสารายเดือนท่ีจดัให้กบัพนกังานโดยสํานกังานใหญ่ โครงการนีเ้ป็นการ

เชิญชวนพนกังานท่ีเกิดในเดือนนัน้ๆ มาฉลองวนัเกิดร่วมกนัโดยทําความดีเพ่ือชุมชน สําหรับกิจกรรมในปี 2559 

ได้แก่ การเย่ียมศนูย์เลีย้งเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและเยาวชนท่ีด้อยโอกาส การจดังานระดมทนุเพ่ือกิจกรรมการ

กศุล และงานจิตอาสาทําความดีเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 

- โรงแรมในเครือ โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จดัโครงการต้นไม้ท่ีเขียนคําอธิษฐานของเดก็ๆ ในโรงแรมในรัฐควีนส์

แลนด์จํานวน 11 แหง่ ได้ระดมทนุและบริจาคเงินจํานวน 44,044 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เพ่ือสนบัสนนุมลูนิธิ

โรงพยาบาลเดก็ (Children’s Hospital Foundation) ท่ีโรงพยาบาล Lady Cilento Children’s Hospital เพ่ือ

ช่วยเหลือเดก็ท่ีป่วยเป็นมะเร็งชนิดตา่งๆ 

- โรงแรมของไมเนอร์ โฮเทลส์ ในแซมเบีย ซึง่ประกอบด้วยอวานี วคิตอเรีย ฟอลส์ และเดอะ รอยลั ลิฟวิง่สโตน 

วคิตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย บาย อนนัตรา ได้ร่วมกบัมลูนิธิ Family Hope ทําโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี ในปี 2558 

คณะกรรมการกองทนุเพ่ือชมุชนของกลุ่มโรงแรมเหล่านีไ้ด้มอบทนุเพ่ือจดัหาเคร่ืองทําเนยถัว่ลิสง และในปี 2559 ได้

จดัฝึกอบรมทกัษะทางธุรกิจและการผลิตเนยถัว่ลสิงแก่สตรีจํานวน 25 คน 

- โรงแรมอารูชา คอฟฟ่ี ลอดจ์ ของเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ ได้สร้างศนูย์หตัถกรรมและร้านค้าสําหรับกลุ่ม “ชางกา” ขึน้

ภายในบริเวณโรงแรม ทัง้นี ้ กลุ่มชางกา คือกิจการเพ่ือสงัคมท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือสนบัสนนุโอกาสและสภาพแวดล้อมใน

การทํางานท่ีปลอดภยัให้กบัคนพิการ ชางกามีพนกังาน 58 คน ซึง่เป็นคนพิการจํานวน 30 คน ช่างฝีมือเหล่านีผ้ลิต

เคร่ืองประดบัท่ีทําด้วยมือคณุภาพสงู เคร่ืองแก้วและถ้วยชามท่ีทําจากวสัดรีุไซเคลิ เช่นแก้วและโลหะ ในปี 2559 ชาง

กามีรายได้ประมาณ 586,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่เพียงพอสําหรับคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานขององค์กร 

- มลูนิธิ Land & Life ของโรงแรมเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ ท่ีอยู่ภายใต้การสนบัสนนุของเอเลเฟนท์ เพพเพอร์ แคมป์ มา

ไซ มาร่า และผู้สนบัสนนุอีกสองราย ได้จดัหน่วยแพทย์อาสาประจําปีเป็นปีท่ี 5 ไปท่ีเมืองมาไซ มาร่า ทางใต้ของ

ประเทศเคนยา หน่วยแพทย์นีใ้ห้บริการทางการแพทย์ท่ีจําเป็นแก่ประชาชนในชมุชน Aitong ซึง่เป็นชมุชนท่ี

สาธารณสขุทางการแพทย์ไม่สามารถเข้าถงึได้เป็นประจํา ดงันัน้ หน่วยแพทย์อาสานีไ้ด้ช่วยรักษาคนไว้มากมาย โดย

ในปี 2559 หน่วยแพทย์อาสาได้มุ่งเน้นในเร่ืองการทําคลอดและการผดงุครรภ์ สขุภาพของผู้ใหญ่ กมุารเวชศาสตร์ 

และทนัตกรรม และได้ทําการรักษาผู้ ป่วย 885 คนภายในเวลา 3 วนั 

 

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ

ผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัท มีการนํานวตักรรมด้านต่างๆ ซึง่บริษัทได้นํามาใช้ให้เหมาะสมกบัธุรกิจ อาทเิช่น 

- หน่วยงานพฒันาโครงการของ ไมเนอร์ ฟู้ ด ได้นําเอานวตักรรมการใช้ส่วนประกอบสําเร็จรูปมาสร้างร้านเบอร์เกอร์ 

คงิ รูปแบบ drive-thru โดยผลิตส่วนประกอบตา่งๆ ก่อนท่ีโรงงาน และนํามาประกอบบนสถานท่ีจริงโดยใช้เวลาเพียง 
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16 ชัว่โมง และลดเวลาในการก่อสร้างลงอย่างน้อยร้อยละ 30 เราได้นําวธีิการก่อสร้างนีไ้ปปรับใช้กบัการสร้างร้าน

รูปแบบอ่ืนภายใต้แบรนด์ของไมเนอร์ ฟู้ ด รายละเอียดแสดงไว้ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559 หน้า 69 

- เอเลวาน่า คอลเลคชัน่ ได้ออกแบบแคมป์ให้มีผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสดุเท่าท่ีจะสามารถทําได้ ซึง่รวมไปถงึ 

การตดิตัง้ระบบนํา้เสีย แผงโซลาร์ท่ีผสานเข้ากนักบัสิ่งแวดล้อม รายละเอียดแสดงไว้ในรายงานการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืน 2559 หน้า 78 

- ในมลัดีฟส์ โครงการอนรัุกษ์ปะการังอย่างครบวงจร (HARP) ยงัคงสานตอ่การอนรัุกษ์และขยายพนัธุ์ปะการังในปี 

2559 โดยนกัชีววิทยาทางทะเลจาก Coral Reef CPR เป็นผู้ตดิตามทําความสะอาด ปลกู และจดักิจกรรมศกึษา

ปะการัง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านีป้ระกอบไปด้วย นกัเรียนมธัยมปลาย 85 คนและครู 10 คน จาก 5 โรงเรียน 

พนกังานโรงแรมอนนัตรา 39 คน และแขกท่ีมาพกั 130 คน รายละเอียดแสดงไว้ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

2559 หน้า 77 

- โครงการ Explorer Program ของไมเนอร์ โฮเทลส์ คือโครงการฝึกงานวชิาชีพด้านธุรกิจทอ่งเท่ียวและการโรงแรม ท่ี

เป็นส่วนหนึง่ของโครงการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาร่วมกบัสถาบนัการศกึษา โครงการนีไ้ด้ถกูจดัขึน้ครัง้แรกท่ี

ประเทศมลัดีฟส์ในปี 2557 และมีมาจนถงึปัจจบุนั ซึง่นบัเป็นปีท่ี 3 ตดิตอ่กนั มีเป้าหมายในการพฒันาเยาวชนอายุ

ระหวา่ง 18-25 ปี นอกจากนี ้ประเทศไทยได้ริเร่ิมโครงการนีใ้นปี 2558 และปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการฝึกวิชาชีพให้กบั

เยาวชนเป็นชดุท่ีสอง ทัง้นี ้ เยาวชนมากกว่าร้อยละ 95 ท่ีสําเร็จหลกัสตูร เลือกท่ีจะเข้าร่วมงานกบัโรงแรมในเครือ

อนนัตราตอ่ไป รายละเอียดแสดงไว้ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2559 หน้า 37 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

11.1  ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2560 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 ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความมีอิสระของฝ่าย

ตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัท รวมถงึเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะสาํหรับการพิจารณาแตง่ตัง้หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

กลุม่บริษัท โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้นายตอ่พงษ์ เหมอืดชยัภมู ิ ดํารงตําแหนง่

หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมปีระสบการณ์และความชํานาญในการปฏิบติงานทัง้ด้าน

การสอบบญัชีและการตรวจสอบภายใน รวมทัง้การบริหารความเสีย่ง ในองค์กรทัง้ในและตา่งประเทศ 

 

ทัง้นี ้ การพิจารณาและอนมุตั ิ แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ดาํรงตําแหนง่หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในของ

บริษัทจะต้องได้รับความห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิของผู้ดํารงตาํแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบ

ภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน 

 

12.1 รายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

 

รายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

1. บจก. เอ็มเจ็ท 

ความสมัพนัธ์ : มี

กรรมการร่วมกบับริษัท 

 

 

บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเคร่ืองบินใน

ลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter Flight) 

ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย โดยบนัทกึเป็น 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ แบง่ตามบริษัท ดงันี ้

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

- บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

- บจก. หวัหนิ รีซอร์ท  

- บจก. เอ็มไอ สแควร์  

 

 

 

 

13.25 

4.72 

4.27 

0.02 

บริษัทและบริษัทย่อย เช่าเคร่ืองบนิเหมาลําให้แก่

ผู้บริหาร เพ่ือใช้เดินทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียม

กิจการในประเทศและต่างประเทศ  โดยเป็นการ

ให้บริการตามราคาตลาดและเง่ือนไขการค้าปกต ิ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี ด้านการจดัการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดยคดิอตัรา

คา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและปริมาณ

งาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

1.98 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบญัชี, ด้านการ

จดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, ท่ีปรึกษาและการ

จดัการ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 

2. บจก.ไม้ขาว เวเคชัน่ 

วลิล่า 

ความสมัพนัธ์ : เป็น

กิจการร่วมค้าซึง่ บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นร้อยละ 50 

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี โดยคิดคา่บริการ

ตามลกัษณะและปริมาณงานแก่ บจก. ไม้ขาว 

เวเคชัน่ วลิล่า  

0.56 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบญัชี เพ่ือเป็นการ

ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี

ความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล

แล้ว 

3. บจก. ซีเลค เซอร์วสิ 

พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ :  มี

กรรมการร่วมกนั และมี 

บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู้ ด 

กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 51 

 

 

บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ์ให้กบั 

บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้จากการขาย แยกตามบริษัท ดงันี ้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

- บจก. ไมเนอร์ ดีควิ   

- บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)   

- บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย)  

- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)  

 

 

 

17.52 

24.40 

145.01 

0.47 

1.41 

บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค 

เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติท่ี

บริษัทย่อยดําเนินอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 
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ปี 2559 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

ให้บริการด้านการบริหารจดัการและด้าน

การเงินแก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ซึง่

รับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

1.91 เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

มีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม

และสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ บจก. ซีเลค 

เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปัน

ผล 

35.70 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุ้น ซึง่เป็นการลงทนุ

ประเภทหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็น

ธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ กู้ยืมเงนิ

ตามสัญญา โดยเป็นการให้กู้ ยืมตามสดัส่วน

การถือหุ้น และคิดอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น และอ้างอิงจาก

อตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้

สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

76.89 เป็นการให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และเง่ือนไข

การกู้ ยืมเป็นไปตามราคาตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

ได้ดอกเบีย้รับ จากการให้ บจก. ซีเลค 

เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ กู้ ยืมเงินตามสญัญา 

 

1.77 เป็นการให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และเง่ือนไข

การกู้ ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

4. Eutopia Private 

Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหาร

โรงแรมแก่ Eutopia Private Holding Limited 

โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

196.87 เน่ืองจาก Lodging Management  (Labuan)  

Limited มีผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์

ในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านการจดัการเก่ียวกบั

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แก่ 

Eutopia Private Holding Limited โดยคดิ

อตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

0.42 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, ท่ีปรึกษาและการจดัการ 

และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

มีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผลแล้ว 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม แก่ Eutopia 

Private Holding Limited โดยคดิอตัราค่า

1.80 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม 

และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด
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ปี 2559 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป 

และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักล่าว

เป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึ

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้บริการ

ด้านการตลาดแก่ Eutopia Private Holding 

Limited โดยคิดค่าบริการตามต้นทนุท่ีเกิดขึน้

จริง ซึง่เป็นอตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 

 

1.26 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการตลาด เพ่ือ

เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความ 

เหน็วา่ รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว 

บริษัทย่อย คือ บจก อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล  ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Eutopia 

Private Holding Limited โดยคดิอตัราค่า

บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป 

และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักล่าว

เป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึ

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

17.68 เน่ืองจาก บจก.อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีผู้ ท่ีมี

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ

บริหารงาน และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสุด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ 

ให้บริการด้านการจดัการและบริหารด้านสปา

แก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคดิ

อตัราคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากล

ทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการ

ดงักล่าวเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่

บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

9.88 เน่ืองจาก บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ มีผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหารสปา 

และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ  

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

5. MHG Deep Blue 

Financing 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50  

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการจดัการทางการเงิน แก่ MHG Deep 

Blue Financing โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

 

22.85 การบริการจดัการทางการเงินเป็นไปตามสญัญา 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

 

6. O Plus E Holding 

Private Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50  

 

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 

(Mauritius) ให้ O Plus E Holding Private 

Limited กู้ยืมเงนิตามสัญญา โดยเป็นการให้

กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และคดิอตัรา

ดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือ

หุ้น และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

697.51 เป็นการให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และเง่ือนไข

การกู้ ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 

(Mauritius) ได้ดอกเบีย้รับ จากการให้ O 

Plus E Holding Private Limited กู้ ยืมเงินตาม

สญัญา 

33.65 เป็นการให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และเง่ือนไข

การกู้ ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 

(Mauritius) ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม

แก่ O Plus E Holding Private Limited โดย

รับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

 

6.09 เน่ืองจาก Lodging Management (Mauritius), มี

ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ

บริหารโรงแรม และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

7. บจก. ฮาเบอร์ววิ 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 

30.39 และมีกรรมการ

ร่วมกนั 

 

 

 

 

บริษัทย่อย คือ บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล  ให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ยืมเงนิตาม

สัญญา โดยเป็นการให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือ

หุ้น และคิดอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนด

ร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้นและอ้างอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญา

เงินกู้ดงักล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

64.72 

 

 

 

 

เป็นการให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และเง่ือนไข

การกู้ ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ได้ดอกเบีย้รับจากการให้ บจก. ฮาเบอร์

ววิ กู้ ยืมเงินตามสญัญา 

4.31 เป็นการให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และเง่ือนไข

กู้ ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้บริการ

ด้านการบริหาร แก่ บจก. ฮาเบอร์วิว โดยคิด

อตัราคา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากล

ทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการ

ดงักล่าวเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่

บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.25 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีผู้ ท่ีมี

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ

บริหารงาน และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสุด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการจดัการ การบริหารโรงแรมแก่ บจก. 

ฮาเบอร์วิว โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

3.08 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม 

และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

มีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสดุของบริษัท 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านการจดัการเก่ียวกบั

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แก่ 

บจก. ฮาเบอร์วิว โดยคิดอตัราค่าบริการราย

เดือน ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่บนัทกึ

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.15 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีปรึกษาและการจดัการ 

และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 

มีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผลแล้ว 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน 

แก่ บจก. ฮาเบอร์วิว โดยคดิอตัราคา่การเป็นไป

ในลกัษณะสากลทัว่ไป และใกล้เคียงกบัราคา

ตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.17 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการตรวจสอบ

ภายใน เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 

8. Tanzania Tourism 

and Hospitality 

Investment Limited  

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 

 

 

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้  Tanzania Tourism 

and Hospitality Investment Limited  กู้ยืม

เงนิตามสญัญา โดยเป็นการให้กู้ ยืมตาม

สดัส่วนการถือหุ้น และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็น

อตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น และอ้างอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้

สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

284.77 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 

International Limited ได้ดอกเบีย้รับจากการ

ให้ Tanzania Tourism and Hospitality 

Investment Limited  กู้ ยืมเงินตามสญัญา 

12.74 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

9. Zanzibar Tourism 

and Hospitality 

Investment Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้  Zanzibar Tourism 

and Hospitality Investment Limited  กู้ยืม

เงนิตามสญัญา โดยเป็นการให้กู้ ยืมตาม

สดัส่วนการถือหุ้น และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็น

อตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น และอ้างอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้

สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

16.89 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 

International Limited ได้ดอกเบีย้รับจากการ

ให้ Zanzibar Tourism and Hospitality 

Investment Limited  กู้ ยืมเงินตามสญัญา 

0.45 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

10. Rocky Hill Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 

 

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้  Rocky Hill Limited  

กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยเป็นการให้กู้ ยืมตาม

สดัส่วนการถือหุ้น และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็น

อตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น และอ้างอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้

สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

99.61 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 

International Limited ได้ดอกเบีย้รับจากการ

ให้ Rocky Hill Limited    กู้ ยืมเงินตามสญัญา 

4.15 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

11. Sand River Eco 

Camp Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 

 

 

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้  Sand River Eco 

Camp Limited  กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยเป็น

การให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และคดิ

อตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดย

ผู้ ถือหุ้น และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

58.08 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

 

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 

International Limited ได้ดอกเบีย้รับจากการ

ให้ Sand River Eco Camp Limited กู้ ยืมเงิน

ตามสญัญา 

2.83 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

12. Elewana Afrika 

Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 

 

 

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้  Elewana Afrika  

Limited  กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยเป็นการให้

กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และคดิอตัรา

ดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือ

หุ้น และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

258.84 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 

International Limited ได้ดอกเบีย้รับจากการ

ให้ Elewana Afrika Limited กู้ ยืมเงินตาม

สญัญา 

14.41 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

13. Harbour Residence 

Oaks Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : บริษัท

ย่อย คือ Oaks Hotel & 

Resort Limited ถือหุ้น 

Harbour Residence 

Oaks Ltd. ร้อยละ 50 

 

บริษัทย่อย คือ Oaks Hotel & Resort Limited 

ให้  Harbour Residence Ltd. กู้ยืมเงนิและ

คดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนั 

และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักล่าว มีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

26.96 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ Oaks Hotel & Resort Limited 

ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ Harbour 

Residence Oaks Ltd. โดยรับรู้เป็นรายได้

เงนิปันผล 

19.14 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุ้น ซึง่เป็นการลงทนุ

ประเภทหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็น

ธรรมและสมเหตสุมผล 

14. บจก. ซูม่า กรุงเทพ 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 51 

และมีกรรมการร่วมกนั 

 

บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิง้ ให้  

บจก. ซูม่า กรุงเทพ กู้ยืมเงินตามสญัญา โดย

เป็นการให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และคดิ

อตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดย

ผู้ ถือหุ้น และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

73.34 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิง้ ได้

ดอกเบีย้รับจากการให้ บจก. ซูม่า กรุงเทพ 

กู้ ยืมเงินตามสญัญา 

 

2.31 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี โดยคิดคา่บริการ

ตามลกัษณะและปริมาณงานแก่ บจก. ซูม่า 

กรุงเทพ  

0.12 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบญัชี เพ่ือเป็นการ

ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความ 

เหน็วา่ รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว 

15. Arabian Spa 

(Dubai) (LLC) 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษัทย่อย คือ บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ 

ให้บริการด้านการจดัการและบริหารด้านสปา

แก่ Arabian Spa (Dubai) (LLC) โดยรับรู้เป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

4.64 เน่ืองจาก บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ มีผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหารสปา 

และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้
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เหตุผลและความจาํเป็น 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49 

และมีกรรมการร่วมกนั 

พจิารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

16.  บจก. ศรีพฒัน์ การ์

เด้น 

ความสมัพนัธ์ : มี บจก. 

ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) 

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึง่

ถือหุ้นในบริษัท เป็น

สดัส่วนร้อยละ 16.53  จงึ

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัทย่อย คือ บจก. แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท  เช่า

ท่ีดนิของ บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น เพ่ือใช้

ประกอบการโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ รีซอร์ท 

เชียงใหม่ โดยบนัทกึเป็นค่าเช่า 

 

24.83 การเช่าท่ีดินเพ่ือปลกูสร้างโรงแรม และดําเนิน

กิจการโรงแรม เป็นรายการค้าตามปกต ิ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรมและมีความ

สมเหตสุมผล 

 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี ภาษีและการเงิน

โดยคิดค่าบริการตามลกัษณะและปริมาณงาน

แก่ บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น  

0.45 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบญัชี ภาษีและ

การเงิน และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 

17. บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ 

(ไทย) 

ความสมัพนัธ์ : เป็นผู้ ถือ

หุ้นใหญ่ โดยถือหุ้น ร้อย

ละ 16.53 และมีกรรมการ

ร่วมกนั 

 

 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี ด้านการจดัการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) 

โดยคิดอตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะ

และปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

0.74 

 

เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบญัชี ด้านการ

จดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีปรึกษาและการ

จดัการ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แก่ บจก. 

ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) โดยคิดอตัราค่าบริการ

รายเดือน ซึง่บนัทกึเป็น รายได้ค่าเช่า 

 

0.05 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์กบับริษัทลิสซิง่ ซึง่เป็น

บคุคลภายนอกในปริมาณมาก ทําให้ได้ต้นทนุการ

เช่าท่ีตํ่ากวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็น

ธรรมและสมเหตสุมผล 

18.  บจก. ภเูก็ต เวสเซล 

โฮลดิง้ 

ความสมัพนัธ์ : มี

กรรมการร่วมกนั 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี ด้านการจดัการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

แก่ บจก. ภเูก็ต เวสเซล โฮลดิง้ โดยคดิอตัรา

คา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและปริมาณ

งาน  

0.07 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบญัชี ด้านการ

จดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีปรึกษาและการ

จดัการ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

19.  บมจ. เอส แอนด์ พี 

ซนิดเิคท  

ความสมัพนัธ์ : บริษัทถือ

หุ้นร้อยละ 35.70 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล รับเงินปันผล

จากการลงทนุใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

บนัทกึเป็นรายได้เงนิปันผลรับ 

174.64 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุ้น เป็นการลงทนุ

ประเภทหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็น

ธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย ซือ้ผลิตภณัฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ 

พี ซนิดเิคท ซึง่เป็นผู้ผลิตและจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 

บริษัทบนัทกึเป็นรายการซือ้สินค้า แบง่แยก

ตามรายบริษัท ดงันี ้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) 

- บจก. เอสแอลอาร์ที  

- บจก. ไมเนอร์ ดีควิ  

- บจก. เดอะ คอฟฟ่ีคลบั ( ประเทศไทย)   

- บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซีูน  

 

 

 

 

 

27.22 

32.57 

3.92 

12.85 

0.32 

0.21 

เป็นการซือ้สินค้าตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การค้าปกต ิ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็น

ธรรมและมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสุดของบริษัท 

บริษัทย่อย คือ บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท   

ให้บริการแก่ บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท โดย

คดิอตัราค่าบริการ ตามลกัษณะและปริมาณ

งานซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

1.18 เป็นการซือ้สินค้าหรือรับบริการตามราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกต ิ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้เป็นธรรมและมีความสมเหตสุมผล และ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท เช่าอาคารจาก  

บริษัทย่อย คือ บจก. เจ้าพระยา รีสอร์ท โดยมี

กําหนดอตัราค่าเช่าท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

โดยมีกําหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน และบนัทกึ

เป็นค่าเช่า 

1.76 สญัญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอตัราตลาด ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

20. บจก. ไมเนอร์ แอร์

คราฟ โฮลดิง้ 

ความสมัพนัธ์ :มีผู้ ถือหุ้น

ร่วมกบับริษัท 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านการจดัการเก่ียวกบั การ

บญัชี, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

แก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้   โดยคิด

อตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

0.05 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบญัชี ด้านการ

จดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีปรึกษาและการ

จดัการ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไม

เนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ โดยคิดอตัราคา่บริการ

รายเดือน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าเช่า 

 

0.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์กบับริษัทลิสซิง่ ซึง่เป็น

บคุคลภายนอกในปริมาณมาก ทําให้มีต้นทนุการ

เช่าท่ีตํ่ากวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล  

21. บจก. เอ็มเจ็ท เมน

เทนแนนซ์ 

ความสมัพนัธ์ :มี

กรรมการและผู้ ถือหุ้น

ร่วมกบับริษัท 

 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี ด้านการจดัการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

แก่ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์  โดยคดิอตัรา

คา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและปริมาณ

งาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.70 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบญัชี ด้านการ

จดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีปรึกษาและการ

จดัการ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 

22. บจก. เอ็มดีเจ็ท  

ความสมัพนัธ์ :มี

กรรมการและผู้ ถือหุ้น

ร่วมกบับริษัท 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี ด้านการจดัการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

แก่ บจก.เอ็มดีเจ็ท โดยคดิอตัราค่าบริการราย

เดือน ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่บนัทกึ

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบญัชี ด้านการ

จดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีปรึกษาและการ

จดัการ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 

23. บจก. มายเซล ดอท ซี

โอ ดอท ทีเอช 

ความสมัพนัธ์ : บริษัท

ย่อย คือ บมจ. ไมเนอร์ 

คอร์ปอเรชัน่ ถือหุ้น บจก. 

ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ที

เอช ในสดัส่วนร้อยละ 50 

 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี ด้านการจดัการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

แก่ บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช โดยคดิ

อตัราคา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

0.03 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบญัชี ด้านการ

จดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีปรึกษาและการ

จดัการ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่ บจก. 

มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช โดยคิดอตัรา

คา่บริการรายเดือน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่า

เช่า 

 

0.01 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์กบับริษัทลิสซิง่ ซึง่เป็น

บคุคลภายนอก ในปริมาณมาก ทําให้มีต้นทนุการ

เช่าท่ีตํ่ากวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล  
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เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทย่อย คือ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ 

ให้บริการด้านการจดัการแก่ บจก. มายเซล 

ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช โดยคิดอตัราคา่บริการ

รายเดือนตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่

บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

0.02 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ มีบคุลากรท่ี

มีความเช่ียวชาญในด้านการบริหารจดัการ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผล  

24.  บจก. อินชวัร์เอ็กซ์

เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ 

โบรกเกอร์ส 

ความสมัพนัธ์ : มี

กรรมการร่วมกบับริษัท 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และบริษัท

ย่อย จ่ายค่าประกันภัย ให้ บจก. อินชวัร์เอ็กซ์

เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส ราคา

ประกนัภยัดงักล่าวเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบั

ราคาตลาด 

 

4.83 เน่ืองจาก บจก. อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ 

โบรกเกอร์ส มีบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในด้าน

การประกนัภยั และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

25. บมจ. ไทยยเูน่ียน 

กรุ๊ป และบริษัทย่อย 

ความสมัพนัธ์ : มี

กรรมการร่วมกบับริษัท 

บริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ซือ้

ผลิตภณัฑ์จาก บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป และ

บริษัทย่อย ซึง่เป็นผู้ผลิตและจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง บริษัทบนัทกึ

เป็นรายการซือ้สินค้า แบง่แยกตามรายบริษัท 

ดงันี ้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

- บจก. เอสแอลอาร์ที  

- บจก. ไมเนอร์ ดีควิ 

- บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

- บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง 

- บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) 

- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) 

- บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 

 

 

 

 

 

 

32.42 

42.07 

6.71 

2.79 

2.47 

6.95 

5.45 

40.76 

เป็นการซือ้สินค้าตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การค้าปกต ิ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็น

ธรรมและมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสุดของบริษัท 

26.  บจก. บีทีเอ็ม (ไทย

แลนด์)  

ความสมัพนัธ์ : บริษัท

ย่อย คือ บมจ. เดอะ ไม

เนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถือหุ้น 

บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ์ให้กบั 

บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

จากการขาย  

3.82 

 

 

 

บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทย

แลนด์) เป็นรายการค้าตามปกตท่ีิบริษัทย่อย

ดําเนินอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็น

ธรรมและสมเหตสุมผล 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. บีทีเอ็ม (ไทย

แลนด์) ร้อยละ 50 

บริษัทย่อย ซือ้ผลิตภณัฑ์จาก บจก. บีทีเอ็ม 

(ไทยแลนด์) ซึง่เป็นผู้ผลิตและจําหน่า 

ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี บริษัทบนัทกึเป็นรายการ

ซือ้สินค้า  

0.06 

 

 

เป็นการซือ้สินค้าตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การค้าปกต ิ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็น

ธรรมและมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสุดของบริษัท 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านการจดัการเก่ียวกบั

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ 

บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิดอตัรา

คา่บริการรายเดือน ตามลกัษณะและปริมาณ

งาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.33                                                                                                                                                               เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ ด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีปรึกษาและการจดัการ 

และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 

มีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผลแล้ว 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่ บจก. บี

ทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคดิอตัราคา่บริการราย

เดือน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าเช่า 

 

0.13 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์กบับริษัทลิสซิง่ ซึง่เป็น

บคุคลภายนอกในปริมาณมาก ทําให้มีต้นทนุการ

เช่าท่ีตํ่ากวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล  

บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เช่าอาคารจาก  

บริษัทย่อย คือ บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท โดยมี

กําหนดอตัราค่าเช่าท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

โดยมีกําหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน และบนัทกึ

เป็นค่าเช่า 

1.86 สญัญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอตัราตลาด ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เช่าอาคารจาก  

บริษัทย่อย คือ บจก. รอยลั การ์เด้น  พลาซ่า 

โดยมีกําหนดอตัราค่าเช่าท่ีใกล้เคียงกบัราคา

ตลาด โดยมีกําหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน และ

บนัทกึเป็นค่าเช่า 

0.10 สญัญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอตัราตลาด ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

27. MHG Signity Asset 

Holding (Mauritius) 

Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 

 

บริษัทย่อย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) ให้ MHG Signity Asset Holding 

(Mauritius) Ltd. กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยเป็น

การให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และคดิ

อตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดย

ผู้ ถือหุ้น และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

132.57 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 129 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทย่อย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) ได้ดอกเบีย้รับจากการให้ MHG 

Signity Asset Holding (Mauritius) กู้ ยืมเงิน

ตามสญัญา 

7.97 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

28. Per Aquum 

Management JLT 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้บริการ

ด้านการบริหาร แก่ Per Aquum 

Management JLT โดยคิดอตัราค่าบริหาร

จดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัรา

คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักล่าวเป็นอตัรา

ท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

0.48 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีผู้ ท่ีมี

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ

บริหารงาน และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสุด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการจดัการ การบริหารโรงแรมแก่ Per 

Aquum Management JLT.โดยคดิอตัราคา่

บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป 

และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักล่าว

เป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึ

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

1.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม 

และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

มีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล 

 

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 

(Mauritius) ให้บริการจดัการ การบริหาร

โรงแรมแก่ Per Aquum Management JLT 

โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

2.23 เน่ืองจาก Lodging Management (Mauritius) มีผู้

ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหาร

โรงแรม และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านการจดัการเก่ียวกบัการ

บญัชี แก่ Per Aquum Management JLT โดย

รับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.20 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบญัชี และเพ่ือ

เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความ 

เหน็วา่ รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว 

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 

(Mauritius)  ให้ Per Aquum Management 

JLT กู้ยืมเงินตามสญัญา โดยเป็นการให้กู้ ยืม

ตามสดัส่วนการถือหุ้น และคดิอตัราดอกเบีย้

ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น และ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  

10.75 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 130 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมีกําหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 

(Mauritius)  ได้ดอกเบีย้รับจากการให้ Per 

Aquum Management JLT กู้ ยืมเงินตาม

สญัญา 

0.21 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 

(Mauritius)  ให้บริการการจดัการหาลกูค้า แก่ 

Per Aquum Management JLT ซึง่เป็นไปตาม

สญัญา ซึง่รับรู้เป็นรายได้อ่ืน 

 

0.34 Lodging Management (Mauritius)   มีผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหารงาน และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

29. Per Aquum 

Maldives Private 

Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้บริการ

ด้านการบริหาร แก่ Per Aquum Maldives 

Private Ltd. โดยคิดอตัราคา่บริหารจดัการ

เป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัรา

คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักล่าวเป็นอตัรา

ท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

0.66 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีผู้ ท่ีมี

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ

บริหารงาน และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสุด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการจดัการ การบริหารโรงแรมแก่ Per 

Aquum Maldives Private Ltd. โดยรับรู้เป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

2.44 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม 

และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

มีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 

(Mauritius) ให้บริการจดัการ การบริหาร

โรงแรมแก่ Per Aquum Maldives Private 

Ltd.nโดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

31.58 เน่ืองจาก Lodging Management (Mauritius) มีผู้

ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหาร

โรงแรม และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผล   

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 

(Mauritius)ให้ Per Aquum Maldives Private 

Ltd กู้ยืมเงินตามสญัญา โดยเป็นการให้กู้ ยืม

ตามสดัส่วนการถือหุ้น และคิดอตัราดอกเบีย้

ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น และ

128.27 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 131 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  

ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมีกําหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 

(Mauritius) ได้ดอกเบีย้รับจากการให้ Per 

Aquum Maldives Private Ltd กู้ ยืมเงินตาม

สญัญา 

3.06 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

30. Rani Minor Holding 

Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 

 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้บริการ

ด้านการบริหาร แก่ Rani Minor Holding 

Limited โดยคิดอตัราคา่บริหารจดัการเป็นไป

ในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัราค่าธรรมเนียม

บริหารจดัการดงักล่าวเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบั

ราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

0.24 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีผู้ ท่ีมี

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ

บริหารงาน และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสุด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการจดัการบริหารโรงแรมแก่ Rani Minor 

Holding Limited โดยรับรู้เป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

0.51 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม 

และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

มีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสดุของบริษัท 

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการจดัการบริหาร

โรงแรม การจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Rani Minor 

Holding Limited โดยรับรู้เป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

5.91 เน่ืองจาก Lodging Management (Labuan) 

Limited มีผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์

ในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล   

บริษัทย่อย คือ MHG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. ให้ Rani Minor 

Holding Limited กู้ยืมเงนิตามสญัญา  

238.30 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญา ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

31. Rani Minor Holding 

II Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49 

บริษัทย่อย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) ให้ Rani Minor Holding II 

Limited กู้ยืมเงนิตามสญัญา  

3,197.34 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญา ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

32. Cabo Delgado 

Hoteis & Resorts, 

Lda. 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 

 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้บริการ

ด้านการบริหาร แก่ Cabo Delgado Hoteis & 

Resorts, Lda. โดยคดิอตัราค่าบริหารจดัการ

เป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัราค่า

ธรรมเนียบริหารจดัการดงักล่าวเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

0.45 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีผู้ ท่ีมี

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ

บริหารงาน และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสุด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการจดัการ การบริหารโรงแรมแก่ Cabo 

Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยรับรู้

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

1.37 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม 

และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

มีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล  

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการจดัการ การ

บริหารโรงแรม การจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Cabo 

Delgado Hoteis & Resorts, Lda.โดยรับรู้เป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

3.44 เน่ืองจาก Lodging Management (Labuan) 

Limited มีผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์

ในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

33. Elewana Afrika (T) 

Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 

 

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้ Elewana Afrika (T) 

Limited  กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยเป็นการให้

กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และคดิอตัรา

ดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือ

หุ้น และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

32.25 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 

International Limited ได้ดอกเบีย้รับจากการ

ให้ Elewana Afrika (T) Limited กู้ ยืมเงินตาม

สญัญา 

2.19 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

34. บจก. เอ็มเอชจี เอ็น

พาร์ค ดีเวลอปเม้นท์  

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้บริการ

ด้านการบริหารแก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดี

เวลอปเม้นท์ โดยคดิอตัราค่าบริหารจดัการ

เป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัรา

คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักล่าวเป็นอตัรา

0.46 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีผู้ ท่ีมี

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ

บริหารงาน และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสุด ซึง่คณะกรรมการ
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(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 ท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการจดัการ การบริหารโรงแรมแก่ บจก. 

เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ โดยรับรู้เป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

1.80 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม 

และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

มีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บจก. หวัหนิ รีซอร์ท ให้ บจก. 

เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ กู้ยืมเงนิ

ตามสญัญา โดยเป็นการให้กู้ ยืมตามสดัส่วน

การถือหุ้น และคิดอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น และอ้างอิงจาก

อตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้

สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

158.13 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บจก. หวัหนิ รีซอร์ท ได้

ดอกเบีย้รับจากการให้ บจก.เอ็มเอชจี เอ็น

พาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ กู้ ยืมเงินตามสญัญา 

 

15.11 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่ บจก. 

เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ โดยคดิ

อตัราคา่บริการรายเดือน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าเช่า 

 

0.01 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์กบับริษัทลิสซิง่ ซึง่เป็น

บคุคลภายนอกในปริมาณมาก ทําให้มีต้นทนุการ

เช่าท่ีตํ่ากวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล  

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี โดยคิดคา่บริการ

ตามลกัษณะและปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอช

จี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

0.20 เน่ืองจาก บจก. เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบญัชี 

ด้านการจดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีปรึกษา

และการจดัการ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสุด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเหน็วา่ รายการ

ท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทย่อย คือ บจก. เอ็มแอนด์เอช แมนแนท

เม้นท์  ให้บริการด้านเคร่ืองหมายการค้า โดย

คดิคา่บริการตามลกัษณะและปริมาณงานแก่ 

บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ซึง่

บนัทกึเป็นรายได้ค่าลิขสิทธ์ิในการใช้

เคร่ืองหมายการค้า 

7.21 เน่ืองจาก บจก. เอ็มแอนด์เอช แมนเนทเม้นท์ เป็น

เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าย่ีห้อ Anatara 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท    

35. The Food Theory 

Group Pte. Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 

 

บริษัทย่อย คือ MFG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. ให้ The Food Theory 

Group Pte. Ltd กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยเป็น

การให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และคดิ

อตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดย

ผู้ ถือหุ้น และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

31.70 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ MFG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. ได้ดอกเบีย้รับจากการ

ให้ The Food Theory Group Pte. Ltd. กู้ ยืม

เงินตามสญัญา  

0.12 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

36. Liwa Minor Food & 

Beverages LLC 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49 

 

 

บริษัทย่อย คือ Primacy Investment Limited 

ให้ Liwa Minor Food & Beverages LLC 

กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยเป็นการให้กู้ ยืมตาม

สดัส่วนการถือหุ้น และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็น

อตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น และอ้างอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้

สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

102.44 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ Primacy Investment Limited 

ได้ดอกเบีย้รับจากการให้ Liwa Minor Food 

& Beverages LLC กู้ ยืมเงินตามสญัญา 

1.69 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

37. บจก. พลหูลวง 

ความสมัพนัธ์ : มี

กรรมการร่วมกบับริษัท 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี และจดัการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

แก่ บจก. พลหูลวง โดยคดิอตัราคา่บริการราย

0.10 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบญัชี ด้านการ

จดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีปรึกษาและการ

จดัการ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 135 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

เดือน ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่บนัทกึ

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 

บริษัทย่อย คือ บจก. หวัหนิ รีซอร์ท ขายท่ีพกั

อาศยั ให้แก่ บจก. พลหูลวง ซึง่เป็นผู้ ซือ้

โครงการท่ีพกัอาศยัท่ีบริษัทสร้างเพ่ือขาย ทัง้นี ้

อตัราคา่บริการดงักล่าวเป็นอตัราเดียวกบัท่ี

เรียกเก็บจากบคุคลภายนอก ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้จากการขายท่ีพักอาศัย 

205.57 

 

เป็นการจ่ายตามราคาตลาด (อตัราเดียวกบัลูกค้า

ทัว่ไป) และเง่ือนไขปกต ิสําหรับผู้ ซือ้โครงการท่ีพกั

อาศยัของ  บจก. หวัหิน 

 รีซอร์ท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรมและมีความ

สมเหตสุมผล 

38. บจก. พีแคน เดอลกุซ์ 

(ประเทศไทย)  

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 

49.9 

 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านด้านบญัชี และจดัการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

แก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) โดย

คดิอตัราค่าบริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

0.55 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบญัชี ด้านการ

จดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีปรึกษาและการ

จดัการ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ดีคิว จําหน่าย

สินค้าและผลิตภณัฑ์ให้กบั บจก. พีแคน เดอ

ลกุซ์ (ประเทศไทย) ซึง่บนัทกึเป็นรายได้จาก

การขาย  

 

8.28 

 

 

 

 

เป็นการขายสินค้าตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การค้าปกต ิ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็น

ธรรมและมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสุดของบริษัท 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี และให้เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ์ 

(ประเทศไทย) โดยคดิอตัราค่าบริการรายเดือน 

ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าเช่า 

0.04 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์กบับริษัทลิสซิง่ ซึง่เป็น

บคุคลภายนอกในปริมาณมาก ทําให้มีต้นทนุการ

เช่าท่ีตํ่ากวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล  

 บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) เช่าอาคาร

จาก  บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แดร่ี โดยมี

กําหนดอตัราค่าเช่าท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

โดยมีกําหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน และบนัทกึ

เป็น ค่าเช่า 

3.24 สญัญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอตัราตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

บริษัทย่อย ซือ้ผลิตภณัฑ์จาก บจก. พีแคน เดอ

ลกุซ์ (ประเทศไทย) ซึง่เป็นผู้ผลิตและจําหน่าย

ส่วนประกอบอาหาร บริษัทบนัทกึเป็นรายการ

ซือ้สินค้า แบง่แยกตามรายบริษัท ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

เป็นการซือ้สินค้าตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การค้าปกต ิ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็น

ธรรมและมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสุดของบริษัท 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 136 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

- บจก. ไมเนอร์ ดีควิ 

- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) 

- บจก. ไมเนอร์ แดร่ี  

- บจก. เอสแอลอาร์ที  

0.16 

20.56 

8.73 

43.12 

0.10 

39. บจก. เอ็มเอสซี ไทย 

คซีูน  

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 

 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่ บจก. 

เอ็มเอสซี ไทย คซีูน โดยคดิอตัราค่าบริการราย

เดือน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าเช่า 

 

0.22 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์กบับริษัทลิสซิง่ ซึง่เป็น

บคุคลภายนอกในปริมาณมาก ทําให้มีต้นทนุการ

เช่าท่ีตํ่ากวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล  

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี โดยคิดคา่บริการ

ตามลกัษณะและปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอส

ซี ไทย คซีูน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

0.23 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบญัชี ด้านการ

จดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีปรึกษาและการ

จดัการ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 

บริษัทย่อย คือ บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) ได้ขาย

สินค้าให้แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซีูน  และ

บนัทกึเป็นรายได้จากการขายสินค้า 

0.01 เป็นการขายสินค้าเป็นตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การค้าปกต ิ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็น

ธรรมและมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสุดของบริษัท 

 บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

ให้บริการด้านคําปรึกษาสําหรับ RTU Sauce 

Development ให้แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทยคซีูน 

ซึง่คา่บริการคดิจากประเภทและจํานวนการ

ให้บริการ และอตัราคา่บริการเป็นไปตาม

บริษัทอ่ืนทัว่ไป  

0.53 บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป มีบคุลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญด้านการให้คําปรึกษาสําหรับ RTU 

Sauce Development ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้ว มีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด ให้ 

บจก. เอ็มเอสซี ไทยคซีูน กู้ยืมเงนิตามสญัญา 

โดยเป็นการให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และ

คดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็fนอตัราท่ีกําหนดร่วมกนั

โดยผู้ ถือหุ้น และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

13.50 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ได้

ดอกเบีย้รับจากการให้ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คู

ซีน กู้ ยืมเงินตามสญัญา 

0.62 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

40. บจก. จีไฟส์ เจ็ท 

ความสมัพนัธ์ :มี

กรรมการและผู้ ถือหุ้น

ร่วมกบับริษัท 

 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านด้านบญัชี และจดัการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

โดยคิดค่าบริการตามลกัษณะและปริมาณงาน

แก่ บจก. จีไฟส์ เจ็ท ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

0.03 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบญัชี ด้านการ

จดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีปรึกษาและการ

จดัการ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 

41. Minor Hotels 

Zambia) Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 

 

MHG International Holding (Mauritius) 

ให้บริการด้านการบริหารแก่ Minor Hotels 

Zambia Limited โดยคดิอตัราค่าบริหาร

จดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัรา

คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักล่าวเป็นอตัรา

ท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

9.01 เน่ืองจาก MHG International Holding 

(Mauritius)  มีผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ในการบริหารงาน และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

 บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม แก่ Minor 

Hotels Zambia Limitedโดยคดิอตัราค่า

บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป 

และอตัราคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักล่าว

เป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึ

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.73 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  มีผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหารงาน และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้บริการ

ด้านการตลาด แก่ Minor Hotels Zambia 

Limited โดยคิดค่าบริการตามต้นทนุท่ีเกิดขึน้

จริง ซึง่เป็นอตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 

 

0.33 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการตลาด เพ่ือ

เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความ 

เหน็วา่ รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว 

42. MHG Lesotho 

(Proprietary) 

Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

MHG International Holding (Mauritius) 

ให้บริการด้านการบริหาร แก่ MHG Lesotho 

(Proprietary) Limited โดยคดิอตัราคา่บริหาร

จดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และอตัรา

คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการดงักล่าวเป็นอตัรา

13.02 เน่ืองจาก MHG International Holding 

(Mauritius) มีผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ในการบริหารงาน และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความ 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 138 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 

37.5% 

 

ท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

เหน็วา่ รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหาร

และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แก่ 

MHG Lesotho (Proprietary) Limited ซึง่

บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

4.90 

 

เน่ืองจาก Lodging Management (Labuan) 

Limited มีผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์

ในการบริหารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) ให้ MHG Lesotho (Proprietary) 

Limited กู้ยืมเงนิตามสัญญา โดยเป็นการให้

กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และคดิอตัรา

ดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือ

หุ้น และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

28.59 เป็นการให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และเง่ือนไข

การกู้ ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบริหารแก่ MHG Lesotho 

(Proprietary) Limited ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

1.14 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์ในการบริหารงาน และเพ่ือเป็น

การใช้เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) ได้ดอกเบีย้รับ จากการให้ MHG 

Lesotho (Proprietary) Limited กู้ ยืมเงินตาม

สญัญา 

5.26 เป็นการให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และเง่ือนไข

การกู้ ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้บริการ

ด้านการตลาด แก่ MHG Lesotho 

(Proprietary) Limited โดยคดิค่าบริการตาม

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง ซึง่เป็นอตัราเดียวกบั

บคุคลภายนอก 

0.58 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการตลาด เพ่ือ

เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความ 

เหน็วา่ รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

43. Serendib Hotels 

Pcl. 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 

22.7 

Lodging Investment (Labuan) Limited 

ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ Serendib 

Hotels Pcl. โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล 

 

5.73 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุ้น ซึง่เป็นการลงทนุ

ประเภทหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็น

ธรรมและสมเหตสุมผล 

44. PH Resort (Private) 

Limited 

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 

49.9 

 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ PH 

Resorts (Private) Ltd, โดยรับรู้เป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ ซึง่เป็นไปตามมาตรฐาน

ราคาตลาด 

 

 0.60 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม 

และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

มีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหาร

โรงแรมแก่ PH Resorts (Private) Ltd. และ

รับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ ซึง่เป็นไป

ตามมาตรฐานราคาตลาด 

 

9.60 เน่ืองจาก Lodging Management (Labuan) 

Limited มีผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์

ในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการด้านการตลาด 

 แก่ PH Resorts (Private) Ltd. โดยคดิ

คา่บริการตามต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง ซึง่เป็นอตัรา

เดียวกบับคุคลภายนอก 

 

2.34 เน่ืองจาก Lodging Management (Labuan) 

Limited มีบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน

การตลาด เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 

45. Bodhi Hotel Resort 

Pvt Ltd. 

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบริหาร และคําปรึกษาแก่ 

Bodhi Hotel Resort Pvt Ltd. โดยคิด

คา่บริการตามอตัราส่วนของงานท่ีทําเสร็จตาม

สญัญา 

 

1.23 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และ

คําปรึกษา และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผล 

46. บจก. นายณ์ แอนด์ 

อาร์จีพี ดีเวลลอป

เม้นท์  

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 40 

บริษัทย่อย คือ บจก. รอยลั การ์เด้น พลาซา่ ให้ 

บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ 

กู้ยืมเงนิตามสัญญา โดยเป็นการให้กู้ ยืมตาม

สดัส่วนการถือหุ้น และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็น

อตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น และอ้างอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้

7.20 เป็นการให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และเง่ือนไข

การกู้ ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 

 

สญัญาเงินกู้ดงักล่าวมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

บริษัทย่อย คือ บจก. รอยลั การ์เด้น พลาซา่ ได้

ดอกเบีย้รับ จากการให้ บจก. นายณ์ แอนด์ 

อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ กู้ ยืมเงินตามสญัญา  

0.21 เป็นการให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น และเง่ือนไข

การกู้ ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

48. Christiani & Nielsen 

(Thai) Pcl.และ

บริษัทย่อย 

ความสมัพนัธ์ : มี

กรรมการร่วมกบับริษัท 

Christiani & Nielsen (Thai) Pcl. ให้บริการ

ด้านการก่อสร้างโรงแรมแก่กลุ่มบริษัทโรงแรม

ซึง่เป็นบริษัทย่อย โดยค่าก่อสร้างคํานวณตาม

สญัญา 

216.67 Christiani & Nielsen (Thai) Pcl. มีผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญในด้านวศิวกรและด้านเทคนิค ในการ

ก่อสร้างอาคาร ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผล 

เงินประกนัผลงาน ซึง่เก่ียวข้องกบัสญัญาการ

ก่อสร้างกบั Christiani & Nielsen (Thai) Pcl. 

โดยกลุ่มบริษัทโรงแรมซึง่เป็นบริษัทย่อย จะทํา

การหกัค่าประกนัผลงานไว้ ตามท่ีตกลงใน

สญัญา จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 

 

100.89 Christiani & Nielsen (Thai) Pcl. มีผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญในด้านวศิวกร และด้านเทคนิค ในการ

ก่อสร้างอาคาร ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผล. นอกจากนี ้ตามสญัญา ทาง 

Christiani & Nielsen (Thai) Pcl. จะถกูหกัเงิน

ประกนัผลงานจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตาม

สญัญา 

 

ขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จะเป็นผู้ประเมินรายการดงักล่าวในขัน้ต้น โดยจะจดัหาข้อมลูและทําการวเิคราะห์ว่า 

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท และมีราคายตุธิรรมหรือไม่ เช่น การซือ้

ทรัพย์สิน ฝ่ายการลงทนุจะต้องทําการวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทนุ โดยอาจมีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกเพ่ือให้

ความเหน็เพิ่มเตมิ จากนัน้จงึนําเสนอตามขัน้ตอนและกระบวนการอนมุตั ิโดยผู้บริหารหรือกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มี

ส่วนในการอนมุตัริายการดงักล่าว นอกจากนี ้ กรรมการตรวจสอบจะร่วมกนัดแูลรายการระหว่างกนัดงักล่าวด้วยวา่ จะ

เป็นรายการท่ีมีความจําเป็นและเป็นไปในราคาท่ียุตธิรรมหรือไม ่

 

ในกรณีท่ีขนาดของรายการมีสาระสําคญัและเป็นรายการตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทได้ดําเนินการให้มัน่ใจวา่ได้มีการปฏิบตัติามประกาศท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ทัง้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ี

ดําเนินการโดยบริษัทเองและการดําเนินการของบริษัทย่อย  
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นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกนัดแูลรายการระหว่างกนัดงักล่าวท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตวา่จะเป็น

รายการท่ีมีความจําเป็นและให้เป็นไปในราคาท่ียตุธิรรม ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการคดิราคาสําหรับการทํารายการระหวา่ง

กนั ดงันี ้

 

 นโยบายการคิดราคา 

  

รายได้จากการขายและการซือ้สินค้า ราคาปกตท่ีิคิดกบับคุคลภายนอก 

รายได้จากการขายในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ราคาปกตท่ีิคิดกบับคุคลภายนอก 

รายได้ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิกบับคุคลภายนอก 

คา่สิทธิแฟรนไชส์ ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิกบับคุคลภายนอก 

รายได้ค่าบริการจดัการและรายได้อ่ืน ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิกบับคุคลภายนอก 

ดอกเบีย้รับ อตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้นและอตัราซึง่อิงจากอตัรา 

 ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ 

คา่เช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิโดยบุคคลภายนอก 

คา่บริการจดัการจ่าย ราคาท่ีตกลงกนัซึง่เป็นราคาต้นทนุบวกกบัค่าดําเนินการ 

คา่ลิขสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิโดยบุคคลภายนอก 

ดอกเบีย้จ่าย อตัราซึง่อิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ 

คา่บริการทางวชิาชีพ ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิโดยบุคคลภายนอก 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิโดยบุคคลภายนอก 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

 

   ปรับปรุงใหม่   

 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 

  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5,372,356  7.23% 4,002,801  4.07% 4,398,761  4.06% 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 1,700,411  2.29% 2,678,112  2.72% 2,378,446  2.19% 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 1,941,636  2.61% 2,388,674  2.43% 2,762,634  2.55% 

ที่ดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 946,194  1.27% 7,506,997  7.63% 2,548,644  2.35% 

ลกูหนีอ่ื้น 1,625,247  2.19% 2,282,132  2.32% 2,680,373  2.47% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 1,420,524  1.91% 964,549  0.98% 1,247,135  1.15% 

     รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 13,006,367  17.51% 19,823,265  20.15% 16,015,993  14.77% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

ลกูหนีก้ารค้าตามสญัญาระยะยาว 3,607,153  4.86% 4,931,211  5.01% 4,708,883  4.34% 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 3,430,057  4.62% 5,152,960  5.24% 5,738,634  5.29% 

เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย 1,301,183  1.75% 3,531,420  3.59% 2,693,889  2.48% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 5,519,035  7.43% 5,417,530  5.51% 6,692,163  6.17% 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 1,202,416  1.62% 1,113,285  1.13% 24,766  0.02% 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สทุธิ 100,027  0.13% 100,028  0.10% 100,044  0.09% 

ที่ดินและโครงการระหวา่งการพฒันา 1,118,951  1.51% - 0.00% - 0.00% 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 314,533  0.42% 629,181  0.64% 923,036  0.85% 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 24,989,850  33.64% 35,013,837  35.59% 48,698,893  44.90% 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 11,454,383  15.42% 17,893,493  18.19% 18,483,497  17.04% 

สิทธิการเชา่- สทุธิ 1,936,123  2.61% 1,964,435  2.00% 1,984,700  1.83% 

สินทรัพย์อ่ืน  6,299,069  8.48% 2,810,909  2.86% 2,388,649  2.20% 

     รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 61,272,780  82.49% 78,558,290  79.85% 92,437,154  85.23% 

รวมสินทรัพย์ 74,279,147 100.00% 98,381,555 100.00% 108,453,146 100.00% 

หนีสิ้นหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 
2,333,211  3.14% 2,587,774  2.63% 1,123,538  1.04% 

เจ้าหนีก้ารค้า 5,589,021  7.52% 7,752,558  7.88% 7,575,457  6.99% 

เงินกู้ ยืมระยะยาวสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี   1,276,731  1.72% 1,504,787  1.53% 2,389,121  2.20% 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 10,470  0.01% 8,239  0.01% 8,443  0.01% 

รายได้รับลว่งหน้าที่ถึงกําหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี    76,190  0.10% 85,055  0.09% 142,560  0.13% 

หุ้นกู้สว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 3,000,000  4.04% -    0.00% 4,300,000  3.96% 

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

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 251,829  0.34% 338,129  0.34% 496,305  0.46% 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1,035,467  1.39% 1,284,521  1.31% 1,973,735  1.82% 

      รวมหนีส้ินหมนุเวียน 13,572,919  18.27% 13,579,857  13.80% 18,009,159  16.61% 
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   ปรับปรุงใหม่   

 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 

  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะยาว  13,639,041  18.36% 19,550,401  19.87% 20,498,862  18.90% 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิ  22,183  0.03% 22,270  0.02% 11,575  0.01% 

หุ้นกู้  13,800,000  18.58% 21,800,000  22.16% 21,500,000  19.82% 

หนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 240,495  0.32% 258,024  0.26% 222,771  0.21% 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,980,045  4.01% 6,459,846  6.57% 7,413,954  6.84% 

     รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 30,681,765  41.31% 48,090,541  48.88% 49,647,162  45.78% 

รวมหนีส้ิน 44,254,683  59.58% 61,670,398  62.68% 67,656,320  62.38% 

สว่นของผู้ ถือหุ้น       

ทนุจดทะเบียน-หุ้นสามญั 4,201,634  5.66% 4,641,789  4.72% 4,621,828  4.26% 

ทนุที่ออกและชําระแล้ว-หุ้นสามญั 4,001,557  5.39% 4,402,312  4.47% 4,410,368  4.07% 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น-หุ้นสามญั 7,333,140  9.87% 7,354,673  7.48% 7,639,594  7.04% 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ออกโดยบริษัท

ยอ่ยที่หมดอายแุล้ว 
104,789  0.14% 104,789  0.11% 104,789  0.10% 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น  (348,273) (0.47%)  (1,664,205) -1.69%  (2,407,887) -2.22% 

กําไรสะสม       

    จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 420,169  0.57% 464,179  0.47% 464,179  0.43% 

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร  16,545,331  22.27% 22,140,776  22.51% 27,190,682  25.07% 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 28,056,712  37.77% 32,802,523  33.34% 37,401,726  34.49% 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 1,967,752  2.65% 3,908,634  3.97% 3,395,101  3.13% 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 30,024,463  40.42% 36,711,157  37.32% 40,796,826  37.62% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 74,279,147 100.00% 98,381,555 100.00% 108,453,146 100.00% 

 

งบกาํไรขาดทุน 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

  พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ  

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการที่เก่ียวข้อง 13,182,367 33.83% 16,284,434 34.83% 21,371,382 37.91% 

รายได้คา่เชา่จากกิจการศนูย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ 407,719 1.05% 380,022 0.81% 363,716 0.65% 

รายได้จากกิจการบนัเทิง 146,539 0.38% 134,893 0.29% 113,311 0.20% 

รายได้จากการขายในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 2,750,490 7.06% 3,687,355 7.89% 3,137,819 5.57% 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 15,285,246 39.23% 16,667,070 35.64% 19,971,890 35.42% 

รายได้จากการจดัจําหน่ายและการผลติสินค้า 3,601,444 9.24% 3,420,558 7.32% 3,474,301 6.16% 

รายได้จากการบริหารจดัการ 1,265,179 3.25% 983,846 2.10% 1,102,820 1.96% 

รายได้จากการให้สิทธิแฟรนชายส์ 588,964 1.51% 786,870 1.68% 1,616,392 2.87% 

    รายได้จากการประกอบธุรกิจรวม 37,227,948 95.54% 42,345,047 90.56% 51,151,632 90.73% 

เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน 14,371 0.04% 11,668 0.02% 7,992 0.01% 

ดอกเบีย้รับ 323,018 0.83% 442,867 0.95% 480,261 0.85% 

รายได้อ่ืน 1,398,731 3.59% 3,960,695 8.47% 4,741,038 8.41% 

     รวมรายได้ 38,964,068 100.00% 46,760,276 100.00% 56,380,923 100.00% 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 3 หน้า 144 

 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

  พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ  

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุโดยตรงของกิจการโรงแรม 7,202,167 18.48% 8,825,122 18.87% 11,891,004 21.09% 

ต้นทนุโดยตรงของการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 209,233 0.54% 186,800 0.40% 249,641 0.44% 

ต้นทนุโดยตรงของกิจการบนัเทิง 57,308 0.15% 46,880 0.10% 44,834 0.08% 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 761,998 1.96% 1,216,028 2.60% 959,859 1.70% 

ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 4,926,696 12.64% 5,440,185 11.63% 6,545,209 11.61% 

ต้นทนุขายการจดัจําหน่ายและการผลติสินค้า 2,163,586 5.55% 2,066,389 4.42% 2,070,626 3.67% 

     ต้นทนุในการประกอบธุรกิจรวม 15,320,988 39.32% 17,781,404 38.03% 21,761,173 38.60% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 18,422,328 47.28% 21,386,274 45.74% 25,764,533 45.70% 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี    (823,000) (2.11)% (1,253,509) (2.68)% (591,855) (1.05)% 

     รวมค่าใช้จ่าย 32,920,316 84.49% 37,914,168 81.08% 46,933,851 83.24% 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ 6,043,752 15.51% 8,846,108 18.92% 9,447,072 16.76% 

ดอกเบีย้จา่ย (1,145,173) (2.94)% (1,300,941) (2.78)% (1,605,815) (2.85)% 

ภาษีเงินได้ (396,950) (1.02)% (410,788) (0.88)% (1,032,050) (1.83)% 

กาํไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4,501,629 11.55% 7,134,379 15.26% 6,809,207 12.08% 

(กําไร) สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - สทุธิ (99,844) (0.26)% (94,214) (0.20)% (219,211) (0.39)% 

 

งบกระแสเงนิสด 

    ปรับปรุงใหม่   

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

 พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 4,784,996 2,499,268 6,494,054 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (12,771,307) (13,271,877) (9,144,645) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 10,026,521 9,293,713 3,003,186 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 2,040,210 (1,478,896) 352,595 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 3,361,398 5,364,383 3,978,726 

กําไร (ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน (37,225) 93,239 (26,145) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด 5,364,383 3,978,726 4,305,176 

 

  



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 3 หน้า 145 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

  ปรับปรุงใหม่  

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.96 1.46 0.89 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.52 0.49 0.38 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.39 0.18 0.41 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า - รวม (เทา่) 6.20 5.34 5.83 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย - รวม (วนั) 58.04 67.46 61.71 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 7.15 6.79 7.06 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 50.36 53.00 51.00 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า - รวม (เทา่) 7.60 7.39 7.74 

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย - รวม (วนั) 47.35 48.70 46.54 

Cash cycle (days) 61.05 71.77 66.17 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)    

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 58.85% 58.01% 57.46% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 11.57% 10.46% 8.25% 

อตัรากําไรอ่ืน 15.79% 20.63% 9.27% 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 111.08% 56.41% 153.97% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 11.30% 15.06% 11.69% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 15.47% 21.10% 17.00% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.55% 8.15% 6.37% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 31.08% 33.78% 24.94% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.58 0.54 0.55 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)    

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.47 1.68 1.66 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เทา่) 5.53 3.24 5.69 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูผนั (เทา่) 0.34 0.09 0.15 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 35.00% 21.89% 23.40% 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ   

 

ภาพรวมธุรกิจ 

ผลการดาํเนินงานในไตรมาส 4 และปี 2559 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) รายงานรายได้รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 19 ในปี 2559 จากการเติบโต

ของธุรกิจทกุกลุม่ ในไตรมาส 4 ปี 2559 รายได้รวมลดลงเล็กน้อยในอตัราร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกั

มาจากการบนัทึกผลกําไรท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียวท่ีสูงกว่าในไตรมาส 4 ปี 2558 หากไม่รวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว (ตามรายละเอียดใน

ตารางในหน้าท่ี 3) รายได้รวมจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 19 ในปี 2559 และร้อยละ 5 ในไตรมาส 4 ปี 2559 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน 

ในขณะท่ีกําไรสุทธิของบริษัทลดลงร้อยละ 6 ในปี 2559 และร้อยละ 62 ในไตรมาส 4 ปี 2559 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน (ไม่รวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว) ลดลงน้อยกวา่ ในอตัราร้อยละ 3 ในปี 2559 และร้อยละ 25 ในไตร

มาส 4 ปี 2559 การชะลอตวัของผลการดําเนินงาน โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ปี 2559 มีสาเหตมุาจากปัจจยัท่ีนอกเหนือการควบคมุของ

บริษัท ได้แก่ ช่วงไว้อาลยัในประเทศไทยและสภาพอากาศท่ีไม่ดีและนํา้ท่วมทางภาคใต้ของประเทศในไตรมาส 4 ปี 2559 ซึง่เป็นช่วง

ฤดกูาลท่องเท่ียว (High Season) ประกอบกบัการอ่อนตวัลงของธุรกิจโรงแรมในประเทศมลัดีฟส์และบราซิล รวมถึงสภาพเศรษฐกิจท่ี

ชะลอตวัและการแข่งขันท่ีรุนแรงของธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ตลอดปี 2559 และเพ่ือเป็นการตอบแทนผู้ ถือหุ้น ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีจะเสนอการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนุมตัิในวนัท่ี 4 เมษายน 

2560 ตอ่ไป 

สําหรับปี 2560 บริษัทเห็นสญัญาณฟืน้ตวัของผลการดําเนินงานทัง้ในประเทศไทย เน่ืองจากช่วงไว้อาลยัและสถานการณ์นํา้

ท่วมส่งผลกระทบเพียงชัว่คราว และในตา่งประเทศท่ีเป็นตลาดหลกัของบริษัท ซึง่สภาพเศรษฐกิจโดยรวมปรับตวัดีขึน้ นอกจากนี ้ธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ ทัง้โครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายและโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลาอนนัตรา เวเคชัน่ คลบัมีแนวโน้มดีขึน้กว่าปีก่อน

หน้า โดยการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตสามหลังได้ถูกเล่ือนออกไปจากไตรมาส 4 ปี 2559 ซึ่งบริษัทได้ขายและโอนสอง

หลงัจากสามหลงัดงักล่าวเสร็จสิน้แล้วในเดือนมกราคม ปี 2560 

สําหรับผลการดําเนินงานประจําไตรมาสส่ี ธุรกิจร้านอาหาร มีอตัราการเติบโตของรายได้จากการดําเนินงานร้อยละ 7 ในไตร

มาส 4 ปี 2559 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากผลการดําเนินงานท่ีดีของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีน และรายได้ท่ี

เพ่ิมขึน้จากการรวมงบการเงินของไมเนอร์ ดี เค แอล ในประเทศออสเตรเลีย ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม (“ธุรกิจ

โรงแรมและอ่ืนๆ”) มีรายได้จากการดําเนินงานเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 4 ในไตรมาส 4 ปี 2559 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน การ

เติบโตดงักล่าวมาจากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของโอ๊คส์ ในประเทศออสเตรเลีย การรับรู้รายได้ของกลุ่มโรงแรมทิโวลี ประกอบกบัการ

เติบโตของยอดขายของอนนัตรา เวเคชัน่ คลบัท่ีปรับตวัดีขึน้ ส่วนรายได้จากธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตอยู่ในระดบัท่ีคงท่ี ในไตร

มาส 4 ปี 2559 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน แม้วา่รายได้จากธุรกิจจากการจดัจําหน่ายจะเพิ่มขึน้ แตธุ่รกิจรับจ้างผลิตยงัคงได้รับ

ผลกระทบจากผลการดําเนินงานท่ีชะลอตวัของกลุ่มลกูค้าหลกั 

ในไตรมาส 4 ปี 2559 รายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มีสดัส่วนรายได้คดิเป็นร้อยละ 53 ของรายได้รวมจากการดําเนินงาน 

ธุรกิจร้านอาหารมีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้รวมจากการดําเนินงาน ขณะท่ีธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีสดัสว่นรายได้

คดิเป็นร้อยละ 7 
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รายได้จาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ร้านอาหาร 5,621 6,897 -18% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 7,872 7,035 12% 

จดัจําหน่ายและผลิต 910 915 0% 

รายได้รวม 14,403 14,847 -3% 

จากผลการดาํเนินงาน 

ร้านอาหาร 5,621 5,232 7% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 7,344 7,085 4% 

จดัจําหน่ายและผลิต 910 915 0% 

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวมจากการดําเนินงาน 54,285 ล้านบาท เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 19 จากปีก่อน โดยมีสาเหตมุาจาก

ผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของทัง้ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจร้านอาหาร ประกอบกบัการรับรู้ผลการดําเนินงานของกลุ่มโรงแรม 

ทโิวลี ในประเทศโปรตเุกส และไมเนอร์ ดี เค แอล ในประเทศออสเตรเลีย  

ในปี 2559 ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจร้านอาหารมีสดัส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 51 และร้อยละ 42 ของรายได้รวมจาก

การดําเนินงาน ตามลําดบั ในขณะท่ีธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีสดัส่วนรายได้รวมจากการดําเนินงานคดิเป็นร้อยละ 7  

 

รายได้จาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ร้านอาหาร 23,157 20,291 14% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 30,310 24,217 25% 

จดัจําหน่ายและผลิต 3,505 3,505 0% 

รายได้รวม 56,973 48,014 19% 

จากผลการดาํเนินงาน 

ร้านอาหาร 23,022 18,626 24% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 27,758 23,547 18% 

จดัจําหน่ายและผลิต 3,505 3,505 0% 

รายได้รวม 54,285 45,678 19% 

 

ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษัทมี EBITDA จากการดําเนินงาน จํานวน 3,156 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน จากผลการดําเนินงานท่ีชะลอตวัของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิต ทัง้นี ้ในไตรมาส 4 ปี 2559 

ทัง้นี ้ธุรกิจร้านอาหารมีการเติบโตของ EBITDA จากการดําเนินงานร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผลการดําเนินงาน

ท่ีแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีน และการรับรู้ผลการดําเนินงานของไมเนอร์ ดี เค แอล หลงัจากการเพิ่มสดัส่วนการถือ

หุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มี EBITDA จากการดําเนินงานลดลงร้อยละ 4 ในไตรมาส 4 ปี 2559 เม่ือเทียบกับ

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากความสามารถในการทํากําไรท่ีลดลงของโรงแรมในประเทศไทยในช่วงฤดกูาลท่องเท่ียว 

(High Season) ท่ามกลางการไว้อาลัยของทัง้ประเทศและสถานการณ์นํา้ท่วมทางภาคใต้ ประกอบกับการไม่มีการขายโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มีอตัราการทํากําไรท่ีสูง เช่นเดียวกนัธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมี EBITDA ลดลงร้อยละ 9 เม่ือเทียบกับช่วง
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เดียวกนัของปีก่อน จากความสามารถในการดําเนินงานท่ีลดลงของธุรกิจรับจ้างผลิต เป็นผลให้บริษัทมีอตัราการทํากําไร EBITDA จาก

การดําเนินงานลดลงจากร้อยละ 24.0  ในไตรมาส 4 ปี 2558 เป็นร้อยละ 22.7 ในไตรมาส 4 ปี 2559 

ในไตรมาส 4 ปี 2559 ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจร้านอาหาร มีสดัส่วน EBITDA จากการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 68 

และร้อยละ 29 ตามลําดบั ขณะท่ีธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีสดัส่วน EBITDA จากการดําเนินงานคดิเป็นร้อยละ 3  

กําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือม  (EBITDA) 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ร้านอาหาร 933 2,528 -63% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 2,078 2,169 -4% 

จดัจําหน่ายและผลิต 91 100 -9% 

รวม 3,102 4,797 -35% 

EBITDA Margin 21.5% 32.3%  

จากผลการดาํเนินงาน 

ร้านอาหาร 933 863 8% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 2,132 2,218 -4% 

จดัจําหน่ายและผลิต 91 100 -9% 

รวม 3,156 3,181 -1% 

EBITDA Margin 22.7% 24.0%  

 

ในปี 2559 บริษัทมี EBITDA จากการดําเนินงานจํานวน 11,256 ล้านบาท เพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 18 จากปีก่อน จากการ

เตบิโตของทัง้ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ  ในขณะท่ีอตัราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานลดลงเล็กน้อยจากร้อย

ละ 21.0 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 20.7 ในปี 2559  

ในปี 2559 ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มีสดัส่วน EBITDA คดิเป็นร้อยละ 64 ของ EBITDA รวมจากการดําเนินงาน ธุรกิจร้านอาหาร

มีสดัส่วน คดิเป็นร้อยละ 34 และธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตอีกร้อยละ 2 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือม  (EBITDA) 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ร้านอาหาร 3,978 4,792 -17% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 8,984 6,816 32% 

จดัจําหน่ายและผลิต 267 300 -11% 

รวม 13,229 11,908 11% 

EBITDA Margin 23.2% 24.8%  

จากผลการดาํเนินงาน 

ร้านอาหาร 3,843 3,127 23% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 7,146 6,146 16% 

จดัจําหน่ายและผลิต 267 300 -11% 

รวม 11,256 9,573 18% 

EBITDA Margin 20.7% 21.0%  
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บริษัทมีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานจํานวน 1,347 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2559 ลดลงในอตัราร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน จากความสามารถในการดําเนินงานท่ีลดลงของธุรกิจทกุกลุ่มในประเทศไทย ท่ามกลางการไว้อาลยัของทัง้ประเทศ

และสถานการณ์นํา้ท่วมทางภาคใต้ ค่าเส่ือมราคาและอัตราภาษีท่ีสูงกว่าของธุรกิจท่ีเพ่ิงถูกรวมงบการเงิน รวมถึงการไม่มีการขาย

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ ดงันัน้ อตัราการทํากําไรสทุธิจากการดําเนินงานลดลงจากร้อยละ 13.6 ในไตรมาส 4 ปี 558 เป็นร้อยละ 9.7 ใน

ไตรมาส 4 ปี 2559   

ในปี 2559 บริษัทมีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานลดลงในอตัรา  ร้อยละ 3 จากการชะลอตวัของผลการดําเนินงานในไตรมาส 4     

ปี 2559 ประกอบกับค่าเส่ือมราคาและอัตราภาษีท่ีสูงกว่าของธุรกิจท่ีเพิ่งถูกรวมงบการเงิน ดังนัน้ อัตราการทํากําไรสุทธิจากการ

ดําเนินงานลดลงจากร้อยละ 10.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 8.4 ในปี 2559 

กําไรสุทธิ 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

กําไรสทุธิ 1,293 3,419 -62% 

อตัราการทํากําไรสทุธิ 9.0% 23.0%  

จากผลการดาํเนินงาน 

กําไรสทุธิ 1,347 1,803 -25% 

อตัราการทํากําไรสทุธิ 9.7% 13.6%  

 ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

กําไรสทุธิ 6,590 7,040 -6% 

อตัราการทํากําไรสทุธิ 11.6% 14.7%  

จากผลการดาํเนินงาน 

กําไรสทุธิ 4,576 4,705 -3% 

อตัราการทํากําไรสทุธิ 8.4% 10.3%  
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รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว 

ไตรมาส 
จาํนวน 

(ล้านบาท) 
รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว 

ไตรมาส 4 

ปี 2559 

490 - กําไรจากการซือ้กลุ่มโรงแรมในประเทศแซมเบียในราคาต่ํากว่ามลูค่ายตุิธรรม 

38 - กําไรจากการซือ้กลุ่มโรงแรมทโิวลีในประเทศโปรตเุกสในราคาต่ํากว่ามลูค่ายุตธิรรม 

-359 

- คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั (บนัทกึอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร) ซึง่เป็นส่วนหนึง่ในมาตรการป้องกนัหนีเ้สียในอนาคต ซึง่อาจเกิดขึน้ได้จากลกูหนีก้ารค้าของ

โครงการเฟสแรก ซึง่ขายในระหว่างปี 2553-2558 

-223 
- คา่ใช้จ่ายและประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารของกลุ่มโอ๊คส์ (บนัทกึอยู่ในรายการ

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 

ไตรมาส 3 

ปี 2559 

92 - กําไรจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทนุในโรงแรมโอ๊คส์บางแหง่ สทุธิด้วย; 

-136 

- คา่ใช้จ่ายการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโรงแรมโอ๊คส์บางแหง่ (บนัทกึอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารก่อนหกัภาษี) ส่งผลให้ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน หลงัหกัภาษี 

ในไตรมาส 3 ปี 2559 

ไตรมาส 2 

ปี 2559 

 

136 

- กําไรจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทนุในกลุ่มเบร็ดทอล์ค ประเทศสิงคโปร์จาก “เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือ

ขาย” เป็น “เงินลงทนุในบริษัทร่วม” 

ไตรมาส 1 

ปี 2559 
1,932 - กําไรจากการเข้าซือ้กิจการของกลุ่มโรงแรมทิโวลี โฮเทลส์ แอนด์  รีสอร์ท ในราคาต่ํากว่ามลูค่ายตุธิรรม 

ไตรมาส 4 

ปี 2558 

1,665 - กําไรจากการปรับปรุงมลูค่ายตุิธรรมจากการเปล่ียนสถานะของเงินลงทนุในไมเนอร์ ดี เค แอล สุทธิด้วย; 

-49 
- การลดลงของผลกําไรจากการซือ้โรงแรมโอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน ในราคาต่ํากว่ามลูค่ายตุิธรรม ในไตรมาส 3 ปี 

2559  

ไตรมาส 3  

ปี 2558 
70 - กําไรจากการซือ้โรงแรมโอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน ในราคาต่ํากว่ามลูค่ายุตธิรรม 

ไตรมาส 1  

ปี 2558 
650 - กําไรจากการลงทนุในกลุ่มโรงแรมซนั อินเตอร์เนชัน่แนล ในทวีปแอฟริกา ในราคาต่ํากว่ามลูค่ายตุธิรรม 

 

 

พัฒนาการท่ีสําคัญในไตรมาส 4 ปี 2559 

 พัฒนาการ 

ร้านอาหาร 

- เปิดร้านอาหารสุทธิจํานวน 68 สาขา เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี 

และแดร่ี ควีน 

- เข้าซือ้แฟรนไชส์และเปิดร้านเย็นตาโฟเคร่ืองทรง โดย อ.มลัลิการ์ ในประเทศสิงคโปร์ 

โรงแรมและอ่ืนๆ 

- รีแบรนด์และเปล่ียนช่ือโรงแรมจาก โรงแรม พทัยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรม อวานี พทัยา รีสอร์ท 

แอนด์ สปา  

- เปิดบริการโรงแรมอนนัตรา อลั จาบาล อลั อคัดาห์   รีสอร์ท และโรงแรมอลั บาลีด รีสอร์ท ซาลาลาห์ บาย อนนัตรา 

ภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร ในประเทศโอมาน 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 3 หน้า 151  

 

- เข้าลงทนุในโรงแรม เอเลเมนท์ บทีูค รีสอร์ท แอนด์ สปา ไฮด์อเวย์ ในเกาะสมยุ ประเทศไทย ซึง่มีห้องพกัให้บริการ

จํานวนรวม 34 ห้อง 

- เปิดตวัโครงการอนนัตรา เชียงใหม่ เซอร์วสิ สวีท ซึง่เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ล่าสดุ ตัง้อยู่ตรงข้ามโรงแรมอนนัต

รา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในประเทศไทย โดยได้โอนและบนัทกึการขายห้องพกัจํานวน 23 ห้อง จากทัง้หมด 

44 ห้อง ในไตรมาส 4 ปี 2559 

- โอนและบนัทกึการขายห้องพกัจํานวนหนึ่งห้อง ของโครงการทอร์เรส รานี เมืองมาปโูต ประเทศโมซมับิก 

- เพิ่มเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งในสถานท่ีพกัผ่อนของโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนนัตรา เวเคชัน่ คลบั และเพิ่ม

จํานวนห้องพกัของโครงการอีกเก้ายูนิตในภเูก็ตและเชียงใหม่ 

จดัจําหน่าย 

- เปิดตวัแรทลีย์ แบรนด์กระเป๋าและเคร่ืองประดบั จากประเทศองักฤษ ในประเทศไทย 

- เปิดตวัอเนลโล่ แบรนด์กระเป๋าจากประเทศญ่ีปุ่ น ด้วยสิทธิในการจําหน่ายแตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย 

- เปิดตวั บีมิน้ท์ เว็บไซต์จดัจําหน่ายสินค้าแบรนด์แฟชัน่และไลฟ์สไตล์ของบริษัท 

 

ผลการดาํเนินงานจาํแนกรายธุรกจิ 

ธุรกิจร้านอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2559 บริษัทมีสาขาร้านอาหารทัง้สิน้ 1,996 สาขา แบ่งเป็นสาขาท่ีบริษัทลงทุนเอง 1,018 สาขา คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 51 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส์ 978 สาขา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,272  

สาขา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 64 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 724 สาขา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 36 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

สิงคโปร์ จีน อินเดีย ภมูิภาคตะวนัออกกลาง มลัดีฟส์ อียิปต์  องักฤษ และประเทศอ่ืนๆ ในภมูิภาคเอเชีย  

ร้านอาหารจาํแนกตามท่ีบริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์ 

จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

บริษัทลงทนุเอง 1,018 15 61 

-  ประเทศไทย 814 16 39 

-  ตา่งประเทศ 204 -1 22 

สาขาแฟรนไชส์ 978 53 84 

-  ประเทศไทย 458 36 49 

-  ตา่งประเทศ 520 17 35 

รวมสาขาร้านอาหาร 1,996 68 145 

 

ร้านอาหารจาํแนกตามแบรนด์ 

จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

เดอะ พิซซา่ คอมปะนี 391 15 29 

สเวนเซ่นส์ 330 5 11 

ซซิซ์เลอร์ 60 2 5 

แดร่ี ควีน 436 23 26 

เบอร์เกอร์ คงิ 74 5 17 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 461 10 19 

ไทย เอ็กซ์เพรส 97 -4 6 

ริเวอร์ไซด์ 58 0 5 

เบร็ดทอล์ค 36 6 12 
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ร้านอาหารจาํแนกตามแบรนด์ 

อ่ืนๆ* 53 6 15 

รวมสาขาร้านอาหาร 1,996 68 145 

* อ่ืนๆ คือ ร้านอาหารในสนามบนิ ซึง่อยูภ่ายใต้บริษัทร่วมทนุในสดัสว่นร้อยละ 51 บริษัท ซีเล็ค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์, ร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ 

ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทร่วมทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 บริษัท เดอะ ฟู้ ด เธียร่ี กรุ๊ป จํากัด และร้านอาหารในประเทศองักฤษภายใต้แบรนด์ “แกรบบ์” 

และ “ภทัรา” 

 

ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร 

ในไตรมาส 4 ปี 2559 ยอดขายโดยรวมทกุสาขา (Total-System-Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส์ เพิ่มขึน้ในอตัราร้อย

ละ 6.4 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการขยายสาขาเพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 8 ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา ในขณะท่ี

ยอดขายต่อร้านเดิม (Same-Store-Sales) ลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 0.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของการบริโภค

ภายในประเทศไทย ซึง่อยู่ในช่วงไว้อาลยัภายหลงัจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชในไตรมาส

นี ้นอกจากนี ้ความกดดันอย่างต่อเน่ืองในประเทศสิงคโปร์ ด้วยเศรษฐกิจท่ีอ่อนตัว ซึ่งมีอัตราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศเพียงร้อยละ 1.8 ในปี 2559 ส่งผลตอ่การลดลงของยอดขายตอ่ร้านเดมิด้วยเช่นกนั 

ในไตรมาส 4 ปี 2559 ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมียอดขายโดยรวมทุกสาขาเติบโตขึน้ในอัตราร้อยละ 10.0 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน โดยมาจากการขยายสาขาเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ประเทศไทยได้รับผลกระทบ

จากการลดลงชัว่คราวของความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคภายในประเทศในช่วงไว้อาลยั ส่งผลให้ยอดขายตอ่ร้านเดมิลงลดในอตัราร้อยละ 1.1 

เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน แบรนด์เดอะ พิซซา่ คอมปะนี และเบร็ดทอล์ค เป็นสองแบรนด์ท่ีคงมีผลการดําเนินงานท่ีดีและมีการ

เติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมในไตรมาส 4 ปี 2559 เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มียอดขายต่อร้านเดิมเพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 2.5 จาก

ความสําเร็จอย่างตอ่เน่ืองของเมนพิูซซ่าแป้งบางกรอบ (Crispy Thin Pizza) รวมถงึการพฒันาสินค้าและบริการในทกุช่องทางในการขาย 

ได้แก่ การออกเมนอูาหารสดุพิเศษสําหรับนัง่ทานในร้าน การเปิดร้านจดัส่งอาหารพร้อมท่ีนัง่รับประทานสําหรับการซือ้กลบับ้าน และการ

สัง่พิซซ่าผ่านแอปพลิเคชนับนมือถือและเว็บไซต์สําหรับบริการจดัส่งอาหาร เช่นเดียวกนั เบร็ดทอล์ค มียอดขายต่อร้านเดิมเติบโตอย่าง

โดดเดน่ในอตัรามากกว่าร้อยละ 20 จากความสําเร็จของรูปแบบร้านท่ีปรับปรุงใหม่ และเมนสูินค้าใหม่ตา่งๆ เช่น ขนมเบเกอร่ีในเทศกาล

คริสต์มาส เป็นต้น แม้ว่าผลการดําเนินงานโดยรวมในประเทศไทยจะชะลอตวัในไตรมาส 4 ปี 2559 แต่ไมเนอร์ ฟู้ ดคาดว่าผลกระทบท่ี

เกิดขึน้ในช่วงไว้อาลยัจะส่งผลในระยะสัน้ ทัง้นี ้ไมเนอร์ ฟู้ ดได้เร่ิมเห็นสญัญาณการฟืน้ตวัของยอดขายต่อร้านเดิมของทกุแบรนด์ตัง้แต่

ต้นปี 2560 

ธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีน ยงัคงมีการเตบิโตของยอดขายโดยรวมทกุสาขาอย่างตอ่เน่ืองในอตัราร้อยละ 14.4 ในไตรมาส 

4 ปี 2559 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมในอตัราร้อยละ 4.9 และจากการ

ขยายสาขาอย่างมีวินยัของแบรนด์ริเวอร์ไซด์ในอตัราร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้ทกุแบรนด์ในประเทศจีน ได้แก่  ริเวอร์

ไซด์ ซิซซ์เลอร์ และไทย เอ็กซ์เพรส มีการเตบิโตแข็งแกร่งอย่างต่อเน่ืองและมียอดขายต่อร้านเดิมเพิ่มขึน้ในไตรมาสนี ้ทัง้นีร้้านอาหารริ

เวอร์ไซด์ในเมืองหลกั ได้แก่ กรุงปักก่ิงและเซ่ียงไฮ้ มีผลการดําเนินงานท่ีดี ด้วยความต้องการในบริการจดัส่งอาหารท่ีเพิ่มขึน้ แบรนด์ริ

เวอร์ไซด์จึงออกเมนใูหม่เพ่ือให้บริการจดัส่งอาหารและซือ้กลบัไปรับประทานในร้านเกือบทกุสาขาตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2559 และ

เพ่ือขยายธุรกิจให้มีผลกําไรและสร้างความแข็งแกร่งของฐานลูกค้า ซิซซ์เลอร์มุ่งเน้นการสร้างสรรค์เมนใูหม่ๆ เพ่ือดงึดดูลูกค้า ในขณะท่ี

ไทย เอ็กซ์เพรสอยู่ระหวา่งการปรับปรุงระบบการจดัซือ้และขนส่ง และควบคมุคณุภาพของเมนอูาหารให้สม่ําเสมอ 

ธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย มียอดขายโดยรวมทกุสาขาเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 1.7 ในไตรมาส 4 ปี 2559 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน โดยมียอดขายต่อร้านเดิมใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมาและมีการขยายสาขาอย่างระมดัระวงัท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจท่ี

ชะลอตวั ทัง้นี ้เดอะ คอฟฟ่ี คลบั ซึง่เป็นแบรนด์หลกัของธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียมีผลการดําเนินงานท่ีดี โดยมียอดขายต่อ

ร้านเดมิเพิ่มขึน้ในไตรมาสนี ้อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียจะขยายสาขาด้วยความระมดัระวงั และยงัคงปรับปรุง

เมนอูาหารเพ่ือสร้างผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่ง 
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ธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ ยงัคงได้รับผลกระทบจากทัง้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตวัและการแขง่ขนัท่ีรุนแรง

ในอตุสาหกรรมร้านอาหาร  ถงึแม้วา่ยอดขายตอ่ร้านเดมิและยอดขายโดยรวมทกุสาขาท่ีลดลงจะยงัคงส่งผลกระทบตอ่อตัราการทํากําไร

ในไตรมาส 4 ปี 2559 แต่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ยังคงสร้างผลกําไรให้กบับริษัท ทีมงานผู้บริหารใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้

ตัง้แต่เดือนกรกฎาคมปี 2559 ท่ีผ่านมา อยู่ระหว่างการประเมินร้านอาหารในเครือ โดยจะทําการปรับเปล่ียนแบรนด์ของร้านอาหารบาง

สาขาให้เหมาะสมย่ิงขึน้ และจะปิดสาขาร้านอาหารท่ีไม่ทํากําไรบางสาขาลง บริษัทเช่ือมัน่ในศกัยภาพของอาหารไทยในประเทศสิงคโปร์

ในระยะยาวและมีแผนสร้างความแข็งแกร่งให้กบัร้านอาหารไทยในเครือให้ครอบคลุมลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ตัง้แต่เบซิลซึง่เป็นแบรนด์

ระดบับน ไปจนถึงไทย เอ็กซ์เพรส ซึง่เป็นแบรนด์ระดบักลาง และเย็นตาโฟเคร่ืองทรง โดย อ.มลัลิการ์ ซึง่เป็นร้านอาหารสําหรับนัง่ทาน

แบบเรียบง่าย สําหรับกลุ่มลกูค้าท่ีต้องการความรวดเร็วและบริการเป็นกนัเอง 

นอกเหนือจากทัง้ส่ีกลุ่มธุรกิจดงักล่าว ไมเนอร์ ฟู้ ดยังผลักดนัการขยายธุรกิจในตลาดใหม่ๆ ได้แก่ ภูมิภาคตะวนัออกกลาง 

อินเดีย และมลัดีฟส์ แม้วา่ตลาดดงักล่าวยงัมีสดัส่วนรายได้ไม่มาก แตย่อดขายตอ่ร้านเดมิของทัง้สามตลาดมีการเพิ่มขึน้ในไตรมาส 4 ปี 

2559 เน่ืองจากความแข็งแกร่งของแบรนด์ในเครือของบริษัทและการปฏิบตังิานอนัเป็นเลิศ 

ในปี 2559 ยอดขายโดยรวมทกุสาขาเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 9.1 อนัเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมทัง้หมด

ในอตัราร้อยละ 1.3 และการขยายสาขาอย่างมีวินยัในอตัราร้อยละ 8 ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยและจีน แม้ว่าภาวะการแข่งขนัและ

สภาพเศรษฐกิจท่ีท้าทายในบางตลาดหลกัท่ีไมเนอร์ ฟู้ ด ดําเนินงานอยู่ ได้สร้างแรงกดดนัให้แก่ผลการดําเนินงาน แต่ไมเนอร์ ฟู้ ดยงัคง

สามารถเติบโตต่อไปได้ เน่ืองจากความแข็งแกร่งของเครือขา่ยแบรนด์ท่ีหลากหลาย การพฒันาสินค้าและบริการ และการปฏิบตัิงานอนั

เป็นเลิศ 

ผลการดาํเนินงานธุรกิจร้านอาหาร 

(ร้อยละ) ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราเตบิโตของยอดขายตอ่ร้านเฉล่ีย 

 Average Same-Store-Sales Growth 
(0.9) 0.3 1.3 (0.2) 

อตัราเตบิโตของยอดขายรวมเฉล่ีย 

Average Total-System-Sales  
6.4 7.8 9.1 11.2 

หมายเหต:ุ การเติบโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายที่เป็นสกลุเงินท้องถ่ิน เพ่ือขจดัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 

 

ผลการดาํเนินงาน 

ในไตรมาส 4 ปี 2559 รายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหาร เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ทัง้จากรายได้จากการดําเนินงานและรายรับจากการให้สิทธิแฟรนไชส์ รายได้จากการดําเนินงานเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน จากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีน การขยายสาขาท่ีบริษัทลงทนุเองในอตัราร้อยละ 

6 ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยและจีน และการรวมงบการเงินของไมเนอร์ ดี เค แอล ในประเทศออสเตรเลีย 

รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 35 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมากจากการรวมรายได้

จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ของไมเนอร์ ดี เค แอล ประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจแฟรนไชส์ จากการเพ่ิมขึน้ของจํานวน

สาขาในอตัราร้อยละ 9 และการเติบโตของรายรับจากการให้แฟรนไชส์ของแบรนด์แดร่ี ควีนและสเวนเซ่นส์ ทัง้นี ้ในไตรมาส 4 ปี 2559 

EBITDA จากการดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหารเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานท่ีดีขึน้ของประเทศจีน และการรวมผลการดําเนินงานของไมเนอร์ ดี เค แอล หลงัจากท่ีบริษัทได้เพิ่มสดัส่วนการถือหุ้น โดยการ

เพิ่มขึน้ดงักล่าวช่วยลดผลกระทบจากผลการดําเนินงานในประเทศไทยท่ีอ่อนตวัลงจากการชะลอตวัของการบริโภคภายในประเทศในช่วง

ไว้อาลยั ส่งผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึน้จากร้อยละ 16.5 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เป็นร้อยละ 16.6 ในไตร

มาส 4 ปี 2559  

ในปี 2559 รายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหารเพ่ิมขึน้ร้อยละ 24 จากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของธุรกิจ

ร้านอาหารในประเทศไทยและจีน การขยายสาขาทัง้ท่ีบริษัทลงทนุเองและสาขาแฟรนไชส์อย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัการรวมงบการเงิน
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ของไมเนอร์ ดี เค แอล ส่วน EBITDA จากการดําเนินงานในปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 23 ซึง่เพ่ิมขึน้ช้ากวา่การเตบิโตของรายได้รวมเล็กน้อย 

เน่ืองจากการรวมงบการเงินของไมเนอร์ ดี เค แอล ส่งผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA ลดลงจากร้อยละ 16.8 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 

16.7 ในปี 2559 

ผลการดาํเนินงาน* 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

รายได้จากการดําเนินงาน** 5,203 4,922 6% 

รายรับจากการให้แฟรนไชส์ 418 310 35% 

รวมรายได้ 5,621 5,232 7% 

EBITDA 933 863 8% 

EBITDA Margin 16.6% 16.5%  

 ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

รายได้จากการดําเนินงาน** 21,405 17,839 20% 

รายรับจากการให้แฟรนไชส์ 1,616 787 105% 

รวมรายได้ 23,022 18,626 24% 

EBITDA 3,843 3,127 23% 

EBITDA Margin 16.7% 16.8%  

*  ตวัเลขในตารางข้างต้นไมน่บัรวมผลกําไรจากรายการที่เกิดขึน้ครัง้เดียว ซึง่สรุปอยูใ่นตารางในหน้า 3 

** รวมสว่นแบง่กําไรและรายได้อ่ืน  

 

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ธุรกิจโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2559 บริษัทมีโรงแรมท่ีลงทนุเองจํานวน 68 แหง่และมีโรงแรมและเซอร์วสิ สวีทท่ีรับจ้างบริหารอีก 87 แหง่

ใน 23 ประเทศ มีจํานวนห้องพกัทัง้สิน้ 19,776 ห้อง ซึง่เป็นห้องท่ีบริษัทลงทนุเอง 8,904 ห้อง และห้องท่ีบริษัทรับจ้างบริหารภายใต้แบ

รนด์ของบริษัท ซึง่รวมถงึแบรนด์อนนัตรา อวานี โอ๊คส์ เปอร์ อควมั ทโิวลี และเอเลวาน่า คอลเลคชัน่จํานวน 10,872 ห้อง โดยเป็นห้องพกั

ในประเทศไทย 4,202 ห้อง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 21 และเป็นห้องพกัในต่างประเทศ 15,574 ห้อง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 79 ในประเทศ

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มลัดีฟส์ จีน อินโดนีเซีย ศรีลงักา เวียดนาม มาเลเซีย กมัพชูา แทนซาเนีย เคนยา โมซมับกิ บอตสวานา นามิเบีย 

แซมเบีย เลโซโท กาตาร์ สหรัฐอาหรับ-เอมิเรตส์ โอมาน เซเชลส์ บราซลิ และโปรตเุกส 

ห้องพักจาํแนกตามท่ีบริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร 

จาํนวนห้องพัก ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

บริษัทลงทนุเอง* 8,904 34 1,332 

-  ประเทศไทย 2,507 34 278 

-  ตา่งประเทศ 6,397 0 1,054 

รับจ้างบริหาร 10,872 230 730 

-  ประเทศไทย 1,695 0 196 

-  ตา่งประเทศ 9,177 230 534 

รวมห้องพัก 19,776 264 2,062 

* จํานวนห้องพกัที่บริษัทลงทนุเองรวมโรงแรมที่บริษัทร่วมลงทนุ 
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ห้องพักจาํแนกตามการลงทุน 

จาํนวนห้องพัก ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

ลงทนุเอง 7,118 34 1,731 

ร่วมทนุ 1,786 0 -399 

รับจ้างบริหาร 4,533 251 623 

MLR* 6,339 -21 107 

รวมห้องพัก 19,776 264 2,062 

* การบริหารโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

 

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน 

ในไตรมาส 4 ปี 2559 กลุ่มโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง ซึง่มีสดัส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 56 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรม

และอ่ืนๆ มีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืน (Revenue per Available Room – RevPar) ของโรงแรมเดมิ (Organic) อยู่ในระดบัใกล้เคียงกับปี

ท่ีผ่านมา โดยโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองในประเทศไทย มีรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของโรงแรมเดิม (Organic) เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อย

ละ 3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่ากลุ่มโรงแรมในประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากช่วงไว้อาลัยตัง้แต่กลางเดือนตุลาคม และ

สถานการณ์นํา้ท่วมทางภาคใต้ของประเทศในเดือนธันวาคม ปี 2559 แต่รายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนยงัคงมีการเตบิโตในไตรมาสนี ้โดยมี

สาเหตุหลักมาจากเดือนตุลาคม ซึ่งโรงแรมในกรุงเทพฯ มีรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนท่ีตํ่ากว่าระดบัปกติในเดือนตุลาคม ปี 2558 จาก

เหตุการณ์ระเบิดราชประสงค์ ในต่างประเทศ โรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของมีรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) 

ลดลงในอตัราร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากผลการดําเนินงานท่ีชะลอตวัของโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองใน

ประเทศมลัดีฟส์และบราซลิ  แม้วา่จํานวนนกัทอ่งเท่ียวชาวจีนและชาวรัสเซียเร่ิมกลบัมาเตบิโตและช่วยให้อตัราในการเข้าพกัอยู่ในระดบั

คงท่ี เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่การดําเนินงานในประเทศมัลดีฟส์ยังคงมีความท้าทายจากการแข่งขันท่ีรุนแรงขึน้จาก

โรงแรมใหม่ท่ีเพิ่งเปิด ซึ่งสร้างแรงกดดนัต่อราคาห้องพักและรายได้เฉล่ียต่อห้อง โรงแรมในประเทศบราซิลมีอัตราการเข้าพักท่ีลดลง 

เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีท้าทาย ซึง่สืบเน่ืองมาจากความไม่มัน่คงทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ห้องพกัท่ีได้ปรับปรุงเสร็จสิน้ในปี 2559 

ส่งผลให้ราคาห้องพกัสงูขึน้และรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้านี ้อย่างไรก็ตาม โรงแรมท่ีบริษัท

เป็นเจ้าของเองในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะในประเทศแซมเบียและนามิเบีย มีผลการดําเนินงานท่ีดี ด้วยอตัราการเติบโตของรายได้เฉล่ีย

ต่อห้องต่อคืนมากกว่าร้อยละ 10 ในไตรมาส 4 ปี 2559 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทัง้นี ้หากรวมโรงแรม อวานี  ริเวอร์ไซด์ 

กรุงเทพฯ และกลุ่มโรงแรมทิโวลีท่ีเพ่ิงซือ้กิจการเข้ามา โรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของทัง้หมด (System-wide) มีรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืน

ลดลงในอตัราร้อยละ 23 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากโรงแรมใหม่มีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนตํ่ากว่าโรงแรมเดมิท่ีบริษัท

เป็นเจ้าของ นอกจากนี ้รายได้เฉล่ียต่อห้องตอ่คืนของโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของทัง้หมด (System-wide) ในไตรมาส 4 ปี 2559 ยงัถูก

กดดนัจากช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว (Low Season) ของประเทศโปรตุเกสและการปรับปรุงโรงแรมทิโวลีบางแห่ง อย่างไรก็ตาม การ

ปรับปรุงดงักล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มราคาห้องพกัและเพ่ิมรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนในอนาคต 

โอ๊คส์ ซึง่มีสดัส่วนรายได้คดิเป็นร้อยละ 22 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ในไตรมาส 4 ปี 2559 มีอตัราการเข้าพกัเฉล่ีย 

ร้อยละ 79 และค่าห้องเฉล่ียต่อคืน (Average Daily Rates – ADR) เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยู่ท่ี 

180 เหรียญออสเตรเลีย เป็นผลให้รายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนเตบิโตในอตัราร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ด้วยการแข็งค่า

ของสกลุเงินออสเตรเลีย ส่งผลให้รายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนในสกลุเงินบาทของโอ๊คส์เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 ในไตรมาส 4 ปี 2559 เม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรม มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ในไตรมาส 4 ปี 2559 

โดยกลุ่มโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารมีรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของโรงแรมเดิม (Organic) ลดลงในอัตราร้อยละ 6 ในไตรมาส 4 ปี 

2559 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผลการดําเนินงานของโรงแรมในประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์และโรงแรมภายใต้ แบรนด์

เปอร์ อควมัในประเทศมลัดีฟส์ 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 3 หน้า 156  

 

ทัง้นี ้ในไตรมาส 4 ปี 2559 รายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนของโรงแรมเดิมทัง้หมด (Organic) ลดลงในอตัราร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลการดําเนินงานของโรงแรมในประเทศไทยและโอ๊คส์ช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของโรงแรมใน

ต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดหลักบางแห่งท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ แม้ว่าผลการดําเนินงานน่าจะดีกว่านีห้ากประเทศไทยไม่ได้รับ

ผลกระทบจากช่วงไว้อาลัยและสถานการณ์นํา้ท่วม หากรวมโรงแรมใหม่รายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของโรงแรมทัง้หมด (System-wide) 

ลดลงในอตัราร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมากจากโรงแรมใหม่ ซึง่ยงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้นการดําเนินงาน 

จงึมีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนต่ํากว่าโรงแรมเดมิของบริษัท ประกอบกบักลุ่มโรงแรมทิโวลี ในประเทศโปรตเุกส ซึง่อยู่ในช่วงนอกฤดูกาล

ทอ่งเท่ียว (Low Season) 

ในปี 2559 รายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของโรงแรมเดิม (Organic) เพ่ิมขึน้ในอัตราร้อยละ 2 จากผลการดําเนินงานท่ีดีของ

โรงแรมในประเทศไทย โอ๊คส์ และแอฟริกา โดยเฉพาะในประเทศแซมเบียและนามิเบีย รวมถึงผลการดําเนินงานท่ีโดดเด่นของโรงแรม

ภายใต้การรับจ้างบริหารในประเทศเซเชลส์และกาตาร์ หากรวมโรงแรมใหม่ รายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของโรงแรมทัง้หมด (System-

wide) ลดลงในอตัราร้อยละ 4 เน่ืองจากโรงแรมใหม่มีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนตํ่ากวา่โรงแรมเดมิของบริษัท 

สําหรับปี 2560 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีความมัน่ใจว่าตลาดหลักท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่จะมีแนวโน้มท่ีดี ในประเทศไทย ไมเนอร์   

โฮเทลส์เร่ิมเห็นสญัญาณการฟืน้ตวั เน่ืองจากช่วงไว้อาลยัและสถานการณ์นํา้ท่วมส่งผลกระทบเพียงชัว่คราว ในตา่งประเทศ ไมเนอร์ โฮ

เทลส์เช่ือว่าผลการดําเนินงานในประเทศมลัดีฟส์และบราซิลมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ในปี 2560 ในประเทศมลัดีฟส์ บริษัทจะปรับปรุงกลยุทธ์

การขายและการตลาดเพ่ือขยายฐานลกูค้า เช่น ตะวนัออกกลาง นอกเหนือจากการเจาะตลาดหลกัเดมิ เช่น จีนและยโุรป ส่วนในประเทศ

บราซลิ การทอ่งเท่ียวเร่ิมมีการเตบิโต จากสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองท่ีปรับตวัดีขึน้ นอกจากนี ้การปรับปรุงโรงแรมใน

ประเทศโปรตเุกสจะเป็นอีกหนึง่ในปัจจยัท่ีช่วยเพิ่มคา่ห้องเฉล่ียตอ่คืนและรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนตอ่ไปในปีข้างหน้า 

ผลการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมจาํแนกตามการลงทุน 

(System-wide)                    อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 

 ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558** ปี 2559 ปี 2558** 

ลงทนุเอง 56 64 64 66 

ร่วมทนุ 49 49 43 50 

รับจ้างบริหาร 62 63 63 63 

MLR* 79 78 77 76 

เฉล่ีย 65 69 67 68 

ค่าเฉล่ียของ MINT Thailand 69 72 73 72 

ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย*** 
66 68 67 65 

(System-wide)                    ค่าห้องเฉล่ีย (บาท/คืน) 

 ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558** ปี 2559 ปี 2558** 

ลงทนุเอง 6,143 6,968 5,788 6,553 

ร่วมทนุ 10,603 12,013 10,696 10,498 

รับจ้างบริหาร 6,886 7,809 6,724 7,038 

MLR* 4,772 4,610 4,557 4,271 

เฉล่ีย 5,963 6,306 5,744 5,830 

ค่าเฉล่ียของ MINT Thailand 5,201 5,179 4,859 4,832 

ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย*** 
1,555 1,225 1,461 1,205 
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(System-wide)                    รายได้เฉล่ียต่อห้อง(บาท/คืน) 

 ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558** ปี 2559 ปี 2558** 

ลงทนุเอง 3,445 4,473 3,685 4,293 

ร่วมทนุ 5,154 5,945 4,637 5,237 

รับจ้างบริหาร 4,244 4,938 4,241 4,400 

MLR* 3,747 3,603 3,495 3,258 

เฉล่ีย 3,858 4,335 3,821 3,964 

ค่าเฉล่ียของ MINT Thailand 3,602 3,729 3,555 3,487 

ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย*** 
1,019 830 973 785 

(Organic)                    อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 

 ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558** ปี 2559 ปี 2558** 

ลงทนุเอง 60 64 64 66 

ร่วมทนุ 51 49 46 50 

รับจ้างบริหาร 64 63 65 63 

MLR* 79 78 77 76 

เฉล่ีย 68 69 68 68 

ค่าเฉล่ียของ MINT Thailand 70 72 74 72 

(Organic)                    ค่าห้องเฉล่ีย (บาท/คืน) 

 ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558** ปี 2559 ปี 2558** 

ลงทนุเอง 7,475 6,968 6,677 6,553 

ร่วมทนุ 10,724 12,013 10,774 10,498 

รับจ้างบริหาร 7,245 7,809 6,921 7,038 

MLR* 4,772 4,610 4,557 4,271 

เฉล่ีย 6,286 6,306 5,956 5,830 

ค่าเฉล่ียของ MINT Thailand 5,484 5,179 4,998 4,832 

(Organic)                    รายได้เฉล่ียต่อห้อง(บาท/คืน) 

 ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558** ปี 2559 ปี 2558** 

ลงทนุเอง 4,451 4,473 4,292 4,293 

ร่วมทนุ 5,419 5,945 4,911 5,237 

รับจ้างบริหาร 4,622 4,938 4,470 4,400 

MLR* 3,747 3,603 3,495 3,258 

เฉล่ีย 4,270 4,335 4,051 3,964 

ค่าเฉล่ียของ MINT Thailand 3,846 3,729 3,723 3,487 

* การบริหารโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

** ผลการดาํเนินงานของโรงแรมที่ลงทนุเองและร่วมทนุในไตรมาส 4 ปี 2558 และปี 2558 ถกูปรับ หลงัจากมีการเพ่ิมสดัสว่นการถือหุ้นในโรงแรม

สองแหง่ในประเทศแซมเบีย ในเดือนกรกฎาคม 2559  

*** ข้อมลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรม 

ในไตรมาส 4 ปี 2559 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงรายได้จากโรงแรมท่ีบริษัท

เป็นเจ้าของเอง โอ๊คส์ และสปา เติบโตในอตัราร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน การเพิ่มขึน้ดงักล่าวมีสาเหตหุลกัมาจาก

การเติบโตอย่างต่อเน่ืองของโอ๊คส์ในประเทศออสเตรเลีย รวมถึงการรับรู้รายได้ของกลุ่มโรงแรมทิโวลี ในประเทศโปรตเุกส ซึง่ช่วยผ่อน

ผลกระทบจากการเติบโตท่ีน้อยกว่าปกติของโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองในประเทศไทยในช่วงฤดกูาลท่องเท่ียว (High Season) 

เน่ืองจากทัง้ช่วงไว้อาลยัและสถานการณ์นํา้ท่วมทางภาคใต้ของประเทศ 

รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมเพ่ิมขึน้ในอัตราร้อยละ 2 ในไตรมาส 4 ปี 2559 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เน่ืองจากโรงแรมใหม่ ซึง่ส่วนใหญ่เปิดให้บริการในคร่ึงหลงัของปี 2559 ยงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม การเติบโต

ของจํานวนห้องแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ของบริษัท โดยเฉพาะแบรนด์อนันตราและอวานี ซึง่ช่วยให้บริษัทสามารถมี

สญัญารับจ้างบริหารโรงแรมใหม่เพ่ิมขึน้ได้อย่างต่อเน่ืองและประสบความสําเร็จในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ จํานวนห้องท่ีเพิ่มขึน้

ดงักล่าวจะช่วยสร้างการเตบิโตของรายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมได้ตอ่ไปในปี 2560 

ในปี 2559 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้องเพิ่มขึน้ร้อยละ 27 ผลการดําเนินงานท่ีโดดเด่นมี

สาเหตหุลักมาจากโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองในประเทศไทย จากจํานวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่งในช่วงเก้า

เดือนแรกของปี 2559 การเติบโตอย่างต่อเน่ืองของโอ๊คส์ตลอดปีนี ้และการรับรู้ผลการดําเนินงานของกลุ่มโรงแรมทิโวลี ในประเทศ

โปรตเุกส ในขณะเดียวกนั รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 12 จากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของโรงแรมท่ี

บริษัทรับจ้างบริหารในประเทศไทยและเซเชลส์ ประกอบกบัรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมใหม่ 

 

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 พลาซา่ กรุงเทพฯ นอกจากนี ้บริษัทยงัดําเนินธุรกิจบนัเทิงในเมืองพทัยา ซึง่แบง่ได้เป็น 7 กลุ่ม คือ (1) พิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe 

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

Scream in the Dark และ (7) Ripley’s The Vault ในไตรมาส 4 ปี 2559 รายได้จากการดําเนินธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิงลดลงใน

อัตราร้อยละ 12 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ท่ี 107 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานท่ีชะลอตัวของ

ศนูย์การค้ารอยลั การ์เด้น พลาซา่ พทัยา ในช่วงไว้อาลยั 

อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม ซึง่คิดเป็นสดัส่วนท่ีสําคญัของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ของบริษัท คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึง่รวมถงึการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายและโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา สําหรับ

ธุรกิจการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย บริษัทจะพฒันาโครงการควบคู่ไปกบัการดําเนินกิจการโรงแรมในพืน้ท่ีเดียวกัน บริษัทได้

พฒันาโครงการแหง่แรกบนเกาะสมยุ ช่ือโครงการ ดเิอสเตท สมยุ ตัง้อยู่ตดิกบัโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ สมยุ โดยโครงการดงักล่าวมีบ้านพกัตาก

อากาศจํานวน 14 หลงั นอกจากนี ้บริษัทมีโครงการท่ีสอง คือ โครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนเซส ซึง่เป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดบับน

จํานวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรมเซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ จนถึงปัจจุบนั บริษัทได้ขายบ้านพกัตากอากาศในโครงการ ดิ เอสเตท 

สมยุ ไปแล้วทัง้สิน้จํานวน 11 หลงั และได้ปิดการขายคอนโดมิเนียมของโครงการ เซน็ต์ รีจิส เรสซเิดนเซส ทัง้หมดแล้ว โครงการล่าสดุ คือ 

เดอะ เรสซเิดนเซส บาย อนนัตรา ลายนั จงัหวดัภเูก็ต ซึง่มีบ้านพกัตากอากาศจํานวน 15 หลงั ตัง้อยู่ตดิกบัโรงแรมอนนัตรา ลายนั ภเูก็ต 

ณ สิน้ปี 2559 บริษัทได้ขายบ้านพกัตากอากาศท่ีภูเก็ตไปแล้วทัง้สิน้หกหลงั แม้ว่าจะไม่มีการขายในไตรมาส 4 ปี 2559 สําหรับปี 2560 

บริษัทยงัคงได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าและมั่นใจว่าไตรมาสท่ีหนึ่งจะเป็นหนึ่งในไตรมาสท่ีบริษัทจะมียอดขายโครงการอสงัหาริม

ทรัพย์  โดดเด่นสงูสดุ จากการท่ีบริษัทได้โอนและบนัทกึยอดขายบ้านพกัตากอากาศซึง่มีขนาดใหญ่ท่ีภเูก็ตจํานวนสองหลงั และอีกหนึง่

หลงัอยู่ในระหว่างปิดการขาย สําหรับบ้านพกัตากอากาศท่ีเหลือ บริษัทมีการวางแผนจงัหวะเวลาในการขายวิลล่าเพ่ือสร้างรายได้และ

ผลกําไรสูงสุด เน่ืองจากราคาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตมีแนวโน้มสูงขึน้ นอกจากนี ้โครงการอนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท ซึ่งเป็น

โครงการท่ีบริษัทลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 ร่วมกบับริษัท ยู ซิตี ้จํากดั (มหาชน) ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 4 ปี 2559 และมีการ
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โอนและบนัทกึยอดขายจํานวน 23 ห้อง จากทัง้หมด 44 ห้องในไตรมาส 4 ปี 2559 ส่วนอีกหนึง่โครงการท่ีบริษัทร่วมลงทนุในต่างประเทศ 

คือ โครงการทอร์เรส รานี ในเมืองมาปโูต ประเทศโมซมับิก ซึง่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยประกอบด้วยห้องพักคอนโดมิเนียมทัง้หมด 

181 ห้อง ในขณะท่ีห้องพกัส่วนใหญ่จะถกูปล่อยให้เช่า บริษัทจะขายห้องพกัเพ้นท์เฮ้าส์ท่ีมีอยู่จํานวนหกห้อง โดยได้มีการโอนและบนัทกึ

ยอดขายจํานวนหนึง่ห้องในไตรมาส 4 ปี 2559 นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการพิจารณาโครงการท่ีอยู่อาศยัใหม่ๆ ตอ่ไป เพ่ือให้มีโครงการท่ีอยู่

อาศยัเพ่ือขายอย่างตอ่เน่ือง   

อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ คือ โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา ภายใต้แบรนด์ของบริษัท ช่ือ อนนัตรา เวเคชัน่ 

คลบั ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2559 อนนัตรา เวเคชัน่ คลบัมีห้องพกัของโครงการเพ่ือรองรับการขายสิทธิในการเข้าพกัอาศยัจํานวนทัง้หมด 

160 ยนิูต ท่ีสมยุ ภเูก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ในประเทศไทย ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซีแลนด์ บาหลีในประเทศอินโดนีเซีย และซาน

ย่าในประเทศจีน โดยบริษัทได้เร่ิมเปิดให้บริการในเชียงใหม่ เม่ือไตรมาส 4 ปี 2559 ท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ในปี 2559 อนนัตรา เวเคชัน่ คลบัมี

จํานวนสมาชิกเพิ่มขึน้ ร้อยละ 15 อยู่ท่ี 8,000 คน ทัง้นี ้ตัง้แต่คร่ึงหลังของปี 2558 อนันตรา เวเคชั่น คลับได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ

ธุรกิจ ทําให้ขนาดของแพ็กเกจท่ีขายลดลง เก็บเงินคา่สมาชิกได้เร็วขึน้ และลดหนีเ้สียให้น้อยลง ซึง่การปรับเปล่ียนดงักล่าวทําให้การ

เติบโตของรายได้ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2559 ได้รับความกดดนั อย่างไรก็ตาม บริษัทเร่ิมเหน็แนวโน้มท่ีดีขึน้ของรายได้และผลกําไร

ของอนนัตรา เวเคชัน่ คลบัในไตรมาส 4 ปี 2559 และในไตรมาส 1 ปี 2560 จนถึงปัจจุบนั บริษัทมัน่ใจในการเติบโตในปี 2560 และเช่ือ

วา่รูปแบบธุรกิจใหม่นีจ้ะช่วยเพิ่มความสามารถในการทํากําไรและสร้างความแข็งแกร่งให้กบัฐานะทางการเงินของบริษัทในระยะยาว 

ทัง้นี ้รายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ลดลงในอตัราร้อยละ 33 ในไตรมาส 4 ปี 2559 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดย

มีสาเหตหุลกัมาจากไม่มีการขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ เม่ือเทียบกบัการขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์จํานวนสามหลงัในไตรมาส 4 ปี 

2558 ในปี 2559 รายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ลดลงในอตัราร้อยละ 13 เน่ืองจากการชะลอตวัของยอดขายโครงการพกัผ่อนแบบปัน

ส่วนเวลา อนนัตรา เวเคชัน่ คลบัในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 

 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ 

ในไตรมาส 4 ปี 2559 รายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 4 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยกลยุทธ์การกระจายธุรกิจทําให้บริษัทยังคงสามารถเติบโตรายได้ของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ แม้ว่าผลการ

ดําเนินงานของโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองในประเทศไทยจะชะลอตวัลงและไม่มีการขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์จากช่วงไว้อาลัย 

อย่างไรก็ตาม EBITDA จากการดําเนินงานลดลงร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน และอตัราการทํากําไร EBITDA ลดลง

จากร้อยละ 31.3 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เป็นร้อยละ 29.0 ในไตรมาส 4 ปี 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากความสามารถในการทํากําไรท่ี

ลดลงของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทยในไตรมาสนี ้ผลการดําเนินงานท่ีออ่นตวัลงของกลุ่มโรงแรมทิโวลี ในประเทศ

โปรตุเกส ซึ่งอยู่ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว (Low Season) และอยู่ระหว่างการปรับปรุงโรงแรม และการไม่มีการขายโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มีอตัราการทํากําไรท่ีสงู 

ในปี 2559 รายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 18 จากการเพ่ิมขึน้ของรายได้ของ

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้องและรายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรม ทัง้นี ้EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 16

ในปี 2559 ทําให้อตัราการทํากําไร EBITDA ลดลงจากร้อยละ 26.1 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 25.7 ในปี 2559 การลดลงของอตัราการทํา

กําไรมีสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการทํากําไรท่ีลดลงของอนันตรา เวเคชัน่ คลบัในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2559 และเหตผุล

เดียวกบัในไตรมาส 4 ปี 2559 

โครงสร้างรายได้* 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง** 5,934 5,153 15% 

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 277 271 2% 

ธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทงิ 107 122 -12% 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 1,026 1,538 -33% 
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โครงสร้างรายได้* 

รวมรายได้ 7,344 7,085 4% 

EBITDA 2,132 2,218 -4% 

EBITDA Margin 29.0% 31.3% 29.0% 

 ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง** 22,248 17,528 27% 

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 1,103 984 12% 

ธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทงิ 500 532 -6% 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 3,907 4,502 -13% 

รวมรายได้ 27,758 23,547 18% 

EBITDA 7,146 6,146 16% 

EBITDA Margin 25.7% 26.1%  

* ตวัเลขในตารางข้างต้นไมน่บัรวมผลกําไรที่เกิดขึน้ครัง้เดียว ซึง่สรุปอยูใ่นตารางในหน้า 3 

** รวมสว่นแบง่กําไรและรายได้อ่ืน  

 

ธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2559 บริษัทมีร้านค้าและจดุจําหน่ายจํานวน 327 แหง่ เพิ่มขึน้ 20 แหง่จาก 307 แหง่ในไตรมาส 4 ปี 2558

โดยการเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากการเปิดสาขาของกลุ่มแฟชั่น ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษัทได้เปิดตวัแบรนด์กระเป๋าและเคร่ืองประดบั

สองแบรนด์ ได้แก่ อเนลโล่จากประเทศญ่ีปุ่ น และแรทลีย์จากประเทศองักฤษ เช่นเดียวกนั จดุจําหน่ายสินค้าเพิ่มขึน้จํานวน 35 แหง่ เม่ือ

เทียบกบัไตรมาสท่ีผ่านมา ส่วนมากมาจากการเปิดจดุจําหน่ายสินค้าของแบรนด์ใหม่ 

จากจํานวนร้านค้าและจดุจําหน่ายทัง้หมด 327 แหง่ ร้อยละ 93 เป็นของกลุ่มแฟชัน่ ภายใต้แบรนด์เอสปรี บอสสิน่ี แก็ป บานา

น่า  รีพบับลิค บรูคส์ บราเธอร์ส เอแตม แรทลีย์ อเนลโล่ ชาร์ล แอนด์ คีธ และเพโดร ในขณะท่ีร้อยละ 7 เป็นของแบรนด์สวลิลิ่ง เจ.เอ. เฮ็ง

เคลิส์  

จาํนวนสาขาและจุดจาํหน่ายของธุรกิจจัดจาํหน่าย 

จาํนวนสาขา/จุดจาํหน่าย ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

กลุ่มสินค้าแฟชัน่ 305 36 36 

กลุ่มเคร่ืองสําอาง 0 -1 -16 

อ่ืน ๆ 22 0 0 

รวม 327 35 20 

ในไตรมาส 4 ปี 2559 ธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีรายได้อยู่ในระดบัท่ีใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้รายได้

จากธุรกิจจัดจําหน่ายเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานท่ีดีของแบรนด์

ชาร์ล แอนด์ คีธ บานาน่า รีพบับลิค และสวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ ประกอบกบัรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากแบรนด์ใหม่ อย่างไรก็ตาม รายได้จาก

ธุรกิจรับจ้างผลิตยงัคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของผลการดําเนินงานของกลุ่มลูกค้าหลัก EBITDA ของธุรกิจจดัจําหน่ายและ

รับจ้างผลิตลดลงในอตัราร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากความสามารถในการทํากําไรท่ีต่ําของ

ธุรกิจรับจ้างผลิต ดงันัน้ อตัราการทํากําไร EBTIDA ของธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตลดลงจากร้อยละ 10.9 ในไตรมาส 4 ปี 2558 

เป็นร้อยละ 10.0 ในไตรมาส 4 ปี 2559 

ในปี 2559 รายได้จากธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตอยู่ในระดบัคงท่ี เม่ือเทียบกบัปีก่อน ในขณะท่ี EBITDA ลดลงในอตัรา

ร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองมาจากการออกโปรโมชัน่ลดราคาสินค้า การเพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการขายและการตลาดในช่วงต้น

ปีเพ่ือกระตุ้นยอดขายในภาวะตลาดภายในประเทศท่ีท้าทาย และความสามารถในการทํากําไรท่ีต่ําของธุรกิจรับจ้างผลิต ดงันัน้ อตัรา

การทํากําไร EBITDA ของธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตลดลงจากร้อยละ 8.6 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 7.6 ในปี 2559 
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รายได้ของธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ธุรกิจจดัจําหน่าย 685 666 3% 

ธุรกิจรับจ้างผลิต 225 249 -10% 

รวมรายได้* 910 915 0% 

EBITDA 91 100 -9% 

EBITDA Margin 10.0% 10.9%  

 ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ธุรกิจจดัจําหน่าย 2,551 2,461 4% 

ธุรกิจรับจ้างผลิต 954 1,044 -9% 

รวมรายได้* 3,505 3,505 0% 

EBITDA 267 300 -11% 

EBITDA Margin 7.6% 8.6%  

* รวมสว่นแบง่กําไรและรายได้อ่ืน 

  

งบดุลและกระแสเงนิสด 

ในปี 2559 บริษัทได้ปรับปรุงงบแสดงฐานะทางการเงินของปี 2558 เน่ืองจากมีการปรับปรุงข้อมลูของกลุ่มทิโวลี โฮเทลส์ แอนด์ รี

สอร์ทและไมเนอร์ ดี เค แอล ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในหมายเหตุข้อท่ี 36 ของหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิน ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2559 

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 108,453 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10,071 ล้านบาท จาก 98,382 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

1. การเพิ่มขึน้ของท่ีดนิอาคารและอปุกรณ์จํานวน 13,685 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของกลุ่มโรงแรมทโิวลี ใน

ประเทศโปรตเุกส และสองโรงแรมในประเทศแซมเบีย 

2. การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน จํานวน 590 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากสิทธิการบริหารจัดการห้องชุด (Management 

Letting Rights) ท่ีเพิ่มขึน้ของกลุ่มโอ๊คส์ 

3. การเพิ่มขึน้ของเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จํานวน 586 ล้านบาท เพ่ือสนบัสนนุการขยายธุรกิจ; สทุธิกบั 

4. การลดลงของท่ีดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 4,958 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการโอนสินทรัพย์

โรงแรมทิโวลีห้าแห่งท่ีมีอยู่เดิม ณ สิน้ปี 2558 ไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในไตรมาส 1 ปี 2559 ประกอบกบัการลดลง

ของวิลล่าสร้างเสร็จพร้อมขายของโครงการเดอะ เรสซิเดนเซส บาย อนนัตรา ลายนั ภูเก็ต ในคร่ึงปีแรก ปี 2559 ท่ีได้ขายไป

แล้ว และ 

5. การลดลงของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย จํานวน 1,089 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเปล่ียนสถานะการลงทุนในกลุ่ม

เบร็ดทอล์ค ในประเทศสิงคโปร์ ไปเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม  

 

บริษัทมีหนีส้ินรวม 67,656 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2559 เพิ่มขึน้จํานวน 5,986 ล้านบาท จาก 61,670 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 โดย

มีสาเหตหุลกัมาจาก (1) การออกหุ้นกู้อายุ 5 ปี จํานวน 2,800 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 15 ปี จํานวน 1,200 ล้านบาท เพ่ือใช้สนบัสนุน

การลงทนุในกลุ่มโรงแรมทิโวลี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท (2) การเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 1,833 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการลงทนุ

ของธุรกิจโรงแรม (3) การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจํานวน 1,361 ล้านบาท จากการรวมงบการเงินและการตีมูลค่า

ยุติธรรมท่ีผ่านมา สุทธิกบั (4) การจ่ายชําระคืนเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 1,464 ล้าน

บาท  

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพ่ิมขึน้ 4,086 ล้านบาท จาก 36,711 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 เป็น 40,797 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 

2559 ซึง่เป็นผลมาจากกําไรสทุธิในปี 2559 จํานวน 6,590 ล้านบาท สทุธิด้วยเงินปันผลจ่ายจํานวน 1,540 ล้านบาท และกําไรส่วนท่ีเป็น
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ส่วนได้ส่วนเสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุจํานวน 723 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของไมเนอร์ ดี เค แอล ซึง่มีส่วนได้เสียท่ีไม่

มีอํานาจควบคมุในสดัส่วนร้อยละ 30  

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแส เงินสดจากการดําเนินงาน 6,494 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 3,995 ล้านบาท เม่ือ

เทียบกบัปีก่อน ซึง่มีสาเหตสุ่วนหนึ่งมาจาก (1) การเพิ่มขึน้ของกําไรก่อนภาษีเงินได้จํานวน 296 ล้านบาท (2) การลดลงของท่ีดินและ

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 658 ล้านบาทในปี 2559 เม่ือเทียบกับการเพิ่มขึน้จํานวน 2,281 ล้านบาทในปี 2558 

จากการย้ายการบนัทกึบญัชีของการลงทนุในโรงแรมทิโวลีในประเทศโปรตเุกส (3) การลดลงของลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นจํานวน 426 

ล้านบาท เม่ือเทียบกับการเพิ่มขึน้จํานวน 1,025 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับเงินสดจากการขายโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ (4) การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 22 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัการเพ่ิมขึน้จํานวน 1,501 ล้านบาทในปี 

2558 ซึง่ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับกลุ่มโอ๊คส์ สุทธิด้วย (5) การลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น จํานวน 927 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ

การเพิ่มขึน้จํานวน 1,198 ล้านบาทในปี 2558  ซึง่ส่วนใหญ่มาจากการจ่ายค่าก่อสร้างคืนเจ้าหนีข้องโครงการเดอะ เรสซิเดนเซส บาย 

อนนัตราและการรวมงบการเงินของไมเนอร์ ดี เค แอล และ (6) การลดลงของหนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 962 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่

จากการเปล่ียนแปลงของหนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืนของกลุ่มโรงแรมทโิวลี 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนมีจํานวน 9,145 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจํานวน 

3,117 ล้านบาท จากการลงทุนในการเข้าซือ้กลุ่มโรงแรมทิโวลีและแซมเบีย และการลงทนุตามปกติของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และ

อ่ืนๆ จํานวน 5,637 ล้านบาท 

สําหรับกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวน 3,003 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้  

อาย ุ5 ปี และ 15 ปี จํานวน 4,000 ล้านบาท เงินสดรับสทุธิจากการกู้ ยืมเงินระยะยาวจํานวน 1,966 ล้านบาท สทุธิด้วยเงินสดเพ่ือคืนเงิน

กู้ ยืมระยะสัน้จํานวน 1,495 ล้านบาท และเงินปันผลจ่ายจํานวน 1,540 ล้านบาท 

ทัง้นี ้กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของ

บริษัทเพิ่มขึน้จํานวน 326 ล้านบาทในปี 2559 

 

การวเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ  

บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นลดลงจากร้อยละ 58.0 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 57.5 ในปี 2559 ส่วนใหญ่มาจากอตัรากําไรขัน้ต้นท่ี

ลดลงของอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั และผลการดําเนินงานท่ีอ่อนตวัลงของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ในประเทศไทยในไตรมาส 4 ปี 2559 

เน่ืองจากช่วงไว้อาลยัและสถานการณ์นํา้ทว่มทางภาคใต้ อตัรากําไรสทุธิของบริษัทตามท่ีรายงานลดลงจากร้อยละ 14.7 ในปี 2558 เป็น

ร้อยละ 11.6 ในปี 2559 ในขณะท่ีอตัรากําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานลดลงจากร้อยละ 10.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 8.4 ในปี 2559 ซึง่

เป็นไปตามการลดลงของอตัรากําไรขัน้ต้น ประกอบกบัอตัราภาษีท่ีสงูกวา่ของธุรกิจท่ีเพิ่งรวมงบการเงิน 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้ นลดลงจากร้อยละ 21.1 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 17.0 ในปี 2559 ในขณะเดียวกัน อัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 8.2 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 6.4 ในปี 2559 โดยการลดลงของอตัราส่วนทัง้สองเป็นผลมาจาก

กําไรสทุธิท่ีลดลงในปี 2559 เม่ือเทียบกบัปี 2558 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียลดลงจาก 68 วนัในปี 2558 เป็น 62 วนัในปี 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากลกูหนีท่ี้ลดลงจากการขาย

แบบผ่อนชําระของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบัและการชําระเงินเพ่ือซือ้โครงการอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะท่ีอตัราส่วนค่าเผ่ือหนีส้งสยั

จะสูญต่อยอดลูกหนีเ้พิ่มขึน้จากร้อยละ 3.7 ณ สิน้ปี 2558 เป็นร้อยละ 6.3 ณ สิน้ปี 2559 จากจํานวนลูกหนีท่ี้ลดลงของโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์และการเพิ่มขึน้ของค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของกลุ่มโรงแรมทิโวลี ในประเทศโปรตเุกส สินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่

ประกอบด้วย วตัถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสําเร็จรูปของธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิต ขณะท่ีธุรกิจ

โรงแรมมีสินค้าคงเหลือค่อนข้างน้อยเน่ืองจากลกัษณะของธุรกิจ อายเุฉล่ียของสินค้าคงเหลือลดลงจาก 53 วนัในปี 2558 เป็น 51 วนัใน

ปี 2559 เน่ืองจากอตัราการหมุนเวียนของสินค้าท่ีเร็วขึน้ของธุรกิจร้านอาหาร อายุเฉล่ียของเจ้าหนีก้ารค้าลดลงจาก 49 วนัในปี 2558 

เป็น 47 วนัในปี 2559 เน่ืองจากเจ้าหนีก้ารค้าท่ีลดลงของธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 
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อตัราสินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียนลดลงจาก 1.5 เทา่ ณ สิน้ปี 2558 เป็น 0.9 เทา่ ณ สิน้ปี 2559 เน่ืองจากการลดลง

อย่างมีนยัสําคญัของท่ีดินและโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายของกลุ่มโรงแรมทิโวลี ในประเทศโปรตเุกส ไปเป็นท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ประกอบกบัการเพ่ิมขึน้ของหุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น

ลดลงจาก 1.24 เท่า ณ สิน้ปี 2558 เป็น 1.22 เท่า ณ สิน้ปี 2559 เน่ืองจากฐานส่วนผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เร็วกว่าส่วนหนีส้ินรวมท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้ จากผลกําไรในปี 2559 อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้เพ่ิมขึน้จาก 5.2 เท่าในปี 2558 เป็น 5.7 เท่าในปี 2559 

เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

ความสามารถในการทาํกําไร 30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 58 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 57.5% 58.0% 

อตัรากําไรสทุธิ - ตามท่ีรายงาน (%) 11.6% 14.7% 

อตัรากําไรสทุธิจากการดําเนินงาน (%) 8.4% 10.3% 

ความมีประสิทธิภาพ 30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 58 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 17.0% 21.1% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.4% 8.2% 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 62 68 

อายเุฉล่ียของสินค้าคงเหลือ (วนั) 51 53 

อายเุฉล่ียของเจ้าหนีก้ารค้า (วนั) 47 49 

ความสามารถในการดาํรงสภาพคล่อง 30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 58 

สินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียน (เทา่) 0.9 1.5 

ภาระหนีส้ินต่อทุน 30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 58 

อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.22 1.24 

อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.11 1.13 

 30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 58 

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เทา่)  5.7 5.2 

  

แนวโน้มในอนาคตท่ีสดใสในปี 2560 

ปี 2559 นับเป็นปีท่ีท้าทายของบริษัท ทัง้ในประเทศไทยและตลาดหลักในต่างประเทศของบริษัท ด้วยกลยุทธ์การกระจาย

ธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง เครือข่ายแบรนด์ท่ีหลากหลาย การดําเนินธุรกิจอย่างมีระเบียบวินยั และทีมงานผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ ทําให้บริษัท

สามารถลดผลกระทบจากความท้าทายต่างๆ ได้ สําหรับปี 2560 บริษัทมีความพร้อมท่ีจะสร้างผลการดําเนินงานให้แข็งแกร่ง โดยอาศยั

ความยืดหยุ่นในการดําเนินธุรกิจ พร้อมไปกบัศกัยภาพการเตบิโตและแนวโน้มท่ีดีขึน้ของปัจจยัภายนอกของตลาดหลกัของบริษัท โดยมี

ปัจจยัท่ีจะช่วยผลกัดนัการเตบิโตดงัตอ่ไปนี ้

 

การฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการปรับปรุงทรัพย์สินจะช่วยผลักดันการเตบิโตของไมเนอร์ โฮเทลส์ 

ในประเทศไทย บริษัทเช่ือมัน่ว่าช่วงไว้อาลยัและสถานการณ์นํา้ท่วมจะส่งผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวในระยะสัน้ 

และประเทศไทยยังคงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าดึงดูดท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก สําหรับปี 2560 บริษัทได้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ด้วยการเพ่ิมขึน้อย่างแข็งแกร่งของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดนิทางเข้ามาในประเทศ นอกจากนี ้บริษัทมีแผน

ปรับปรุงโรงแรมบางแห่งท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง ทัง้ในกรุงเทพฯ และสถานท่ีท่องเท่ียวต่างจงัหวดัท่ีสําคญั ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์

การปรับปรุงทรัพย์สินเพ่ือช่วยจงูใจแขกท่ีเข้าพกั เพ่ิมอตัราคา่ห้องพกัและเตบิโตรายได้เฉล่ียตอ่ห้อง 
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ในประเทศโปรตุเกส อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะยังคงได้รับผลประโยชน์ จากการท่ีนักท่องเท่ียวชาวยุโรปหนัมาเท่ียวใน

ประเทศแทนการท่องเท่ียวในบริเวณแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึง่ยงัคงประสบปัญญาความเส่ียงทางการเมือง ประกอบกบัการอ่อนคา่

ของสกุลเงินยูโรเม่ือเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ นอกจากนี ้บริษัทยังอยู่ระหว่างปรับปรุงโรงแรมทิโวลีสามแห่ง ซึ่งใช้งบประมาณ

ทัง้หมด 23 ล้านยูโร การปรับปรุงห้องพักโรงแรมดงักล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มอัตราค่าห้องพักและรายได้เฉล่ียต่อห้องอย่างมี

นยัสําคญั ซึง่คาดวา่จะเสร็จทนัช่วงฤดกูาลทอ่งเท่ียวของประเทศ (High Season) 

สําหรับประเทศมลัดีฟส์และบราซิล บริษัทเช่ือว่าทัง้สองประเทศมีแนวโน้มท่ีจะฟืน้ตวัในปี 2560 ในประเทศมลัดีฟส์ บริษัทจะ

ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบเจาะกลุ่มและปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่มเพ่ือเพิ่มอตัราการเข้าพกั โดยจะเพ่ิม

การทําตลาดให้ครอบคลมุตลาดใหม่ๆ เช่น ตะวนัออกกลาง นอกเหนือจากการทําการตลาดกบักลุ่มลูกค้าเดมิ เช่น จีนและยโุรป เป็นต้น 

สําหรับประเทศบราซิล โรงแรมทัง้สองแห่ง ซึง่ได้ปรับปรุงเสร็จสิน้ในปี 2559 จะช่วยผลกัดนัการเติบโตของผลการดําเนินงานในปี 2560 

ด้วยสภาพเศรษฐกิจท่ีปรับตวัดีขึน้และสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเร่ิมคล่ีคลาย 

ในทวีปแอฟริกา สภาพเศรษฐกิจท่ีดีขึน้ การเดินทางทางอากาศท่ีสะดวกสบาย และจํานวนของนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ 

โดยเฉพาะเพ่ือมาเย่ียมชมนํา้ตกวิคตอเรีย ฟอลส์อนัมีช่ือเสียงโด่งดงัระดบัโลก เป็นปัจจยัหลกัในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

ในประเทศในทวีปแอฟริกาท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ บริษัทจะเร่งปรับปรุงผลการดําเนินงานและอัตราการทํากําไรของโรงแรมในทวีป

แอฟริกา โดยทําการปรับปรุงโรงแรมและใช้ประโยชน์จากฐานการดําเนินงานระดบัโลกและการปฏิบตังิานอนัเป็นเลิศ 

สําหรับธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม แบรนด์ของบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในระดบัสากล ด้วยภาพลกัษณ์ของแบรนด์

อันเป็นเอกลักษณ์ ทีมงานบริหารท่ีมีความสามารถและประวตัิในการสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กับเจ้าของโรงแรม ทําให้บริษัทประสบ

ความสําเร็จในการลงนามในสัญญารับจ้างบริหารมากกว่า 20 สัญญา ซึ่งจะทยอยเปิดในอีกสามปีข้างหน้า ทัง้นี ้บริษัทมีแผนเพิ่ม

โรงแรมภายใต้สญัญาการรับจ้างบริหารโรงแรมจาก 36 แหง่ ณ ปัจจบุนั เป็นมากกวา่ 100 แหง่ ภายในปี 2564 

สําหรับธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม บริษัทคาดว่าปี 2560 จะเป็นปีท่ีแข็งแกร่งของการขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

เน่ืองจากการขายบ้านพกัตากอากาศสามหลงัในภูเก็ตถูกเล่ือนจากในไตรมาส 4 ปี 2559 มาในไตรมาส 1 ปี 2560 ซึง่บริษัทได้ขายและ

โอนสองหลงัดงักล่าวเสร็จสิน้ในเดือนมกราคม ปี 2560 นอกจากนี ้ความต้องการท่ีแข็งแกร่งในอสงัหาริมทรัพย์ระดบับนในภูเก็ตทําให้

ราคาอสงัหาริมทรัพย์มีแนวโน้มสงูขึน้ เช่นเดียวกนั บริษัทมัน่ใจวา่ผลการดําเนินงานของอนนัตรา เวเคชัน่ คลบัจะปรับตวัดีขึน้ หลงัจากท่ี

มีการปรับเปล่ียนแพ็กเกจราคาและการชําระเงิน บริษัทจะยังคงปรับปรุงสินค้า โดยเพ่ิมสถานท่ีพักผ่อนเพ่ือให้บริการแก่สมาชิกคลบั 

พร้อมไปกบัการวางเง่ือนไขการผ่อนชําระเงินและขัน้ตอนการตรวจสอบลูกหนีท่ี้รัดกุมเพ่ือลดโอกาสหนีเ้สียและปรับปรุงคณุภาพลูกหนี ้

ของบริษัทให้แข็งแกร่ง 

 

สูตรความสําเร็จในการเตบิโตของไมเนอร์ ฟู้ด ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอย่างสูงสุด 

สําหรับในปี 2560 บริษัทเช่ือว่าประเทศไทยและจีนจะเป็นตลาดท่ีมีการเตบิโตเร็วท่ีสุดของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร กลุ่มธุรกิจใน

ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการบริโภคภายในประเทศท่ีปรับตวัดีขึน้ เน่ืองจากรายได้เกษตรกรท่ีสงูขึน้ การลดลงของหนีค้รัวเรือน 

ภายหลงัจากท่ีนโยบายรถคนัแรกสิน้สดุลง การลดลงของภาษีรายได้ส่วนบคุคล และการลงทนุโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเพ่ิมขึน้ 

เพ่ือรักษาความเป็นผู้ นําในอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยจะมุ่งพฒันาสินค้าและบริการ ใช้กลยทุธ์ทางการตลาดท่ียืดหยุ่น และ

ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับปรุงการดําเนินงานของทัง้ฝ่ายท่ีต้องติดต่อลกูค้าและฝ่ายสนบัสนนุ เพ่ือสร้างความพึงพอสงูสดุให้กบัลูกค้า

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้ดีท่ีสุด ยกตวัอย่างเช่น การพฒันาระบบการจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์ (e-payment) เพ่ือ

พฒันาฐานการให้บริการส่งอาหารของเดอะ พิซซา่ คอมปะนี และเพิ่มความสะดวกให้กบัลกูค้า 

ในต่างประเทศ บริษัทเช่ือว่ากลุ่มธุรกิจในประเทศจีนมีแนวโน้มการเติบโตท่ีแข็งแกร่ง จากการเติบโตของชนชัน้กลางและ

แนวโน้มการขยายตวัของชุมชนเมือง ด้วยความมุ่งมัน่ในการขยายธุรกิจเพ่ือสร้างผลกําไร กลุ่มธุรกิจในประเทศจีนจะปรับปรุงการจดัซือ้

และกระจายสินค้า การวางแผนการเปิดสาขาร้านอาหาร ขัน้ตอนและระบบการดําเนินงาน เพ่ือควบคุมคุณภาพสินค้าอาหารและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน นอกจากนี ้กลุ่มธุรกิจในประเทศจีนยังขยายธุรกิจการส่งอาหารตามแนวโน้มการส่งอาหารท่ี

เพิ่มขึน้ โดยปรับเปล่ียนเมนอูาหารให้เหมาะสมและสร้างพนัธมิตรกบัผู้ ให้บริการส่งอาหารชัน้นําของประเทศ ท้ายสดุ ความแข็งแกร่งของ
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แบรนด์ในเครือและฐานการดําเนินงานจะส่งผลให้กลุ่มธุรกิจในประเทศออสเตรเลียและสิงคโปร์สามารถเตบิโตตอ่ไป เม่ือปัจจยัภายนอก

ปรับตวัดีขึน้ 

 

เครือข่ายธุรกิจจัดจาํหน่ายท่ีแข็งแกร่งเพ่ือสร้างฐานการเตบิโตใหม่ให้กับไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ 

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จะยงัคงสร้างความแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจในเครือ  โดยมองหาโอกาสในการเปิดตวัแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์

ใหม่ในประเทศไทย ด้วยสภาพแวดล้อมการบริโภคภายในประเทศท่ีปรับตวัดีขึน้ นอกจากนี ้แบรนด์ใหม่ท่ีบริษัทได้เปิดตวัในปี 2559 จะ

เป็นอีกฐานหนึ่งในการสร้างการเติบโตของรายได้และผลกําไร ด้วยการเปิดตวัเว็บไซต์บีมิน้ท์ ซึง่เป็นฐานจดัจําหน่ายสินค้าออนไลน์ของ

บริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จะพัฒนาความสามารถในการบริหารสินค้า โดยการดําเนินงานทัง้ในส่วนของร้านค้าและช่องทางออนไลน์

ร่วมกนัจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและสร้างประสบการณ์ท่ีดีขึน้ให้แก่ลกูค้า บริษัทมัน่ใจวา่โครงการดงักล่าวจะเป็น

ฐานท่ีแข็งแกร่งในการสร้างการเตบิโตของผลการดําเนินงานตอ่ไปในอนาคต 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 
 

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 20 กุมภาพนัธ์ 2560 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การกระทําท่ีมชิอบ

ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัท่ีบริษัท ได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท

ได้มอบหมายให้ นายไบรอนั เจมส์ เดลาน่ี และ นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนี ้ไว้ทกุหน้าด้วย 

หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายไบรอนั เจมส์ เดลาน่ี และ นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้กํากับไว้ บริษัทจะถือวา่ไม่ใช่

ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ช่ือ   ตําแหนง่    ลายมือช่ือ 

1. นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค      กรรมการ      

 

2. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ       

1. นายไบรอนั เจมส์ เดลาน่ี Corporate Chief Financial Officer 

 

2. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้ Chief Commercial Officer 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

 

   

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2559 

 
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 ุ67 ปี 

- เป็นบิดาของนายจอห์น สก๊อต 

ไฮเน็ค กรรมการบริษัท 

 

 

- ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการ

จดัการ วิทยาลยัโยนก จงัหวดัลําปาง 

- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 64/2548 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

MINT: 
120,000,000 หุ้น 

MINT-W5: 
33,763,27 หน่วย 

คูส่มรส 

MINT: 

5,200 หุ้น 

MINT-W5: 

236 หน่วย 

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2540-2555 

2550-2553 

2531-2544 

2516-2523 

- ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท

ในเครือ     

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกํากับ

ดแูลกิจการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

-  บริษัทในเครือ 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 ุ71 ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลิ

เลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ ประเทศองักฤษ  

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ ประเทศองักฤษ  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) ปี 2543 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 

- ปัจจบุนั  

 

 

 

 

 

 

 

2542-2550 

2552-2554 

 

2550-2553 

 

2549-2553 

- กรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรมเพ่ือ

สงัคมและกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน

และบรรษัทภิบาล 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- เหรัญญิก 

- กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

- ประธานกรรมการและประธาน

อนกุรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

- กรรมการและประธานกรรมการ  

- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

- บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกนัชีวิต 

- บมจ. ชบับ์สามคัคีประกนัภยั  

- บจก. สยามพารากอน ดิเวลลอปเม้นท์  

- บจก.สยามพิวรรธน์ 

- สภากาชาดไทย 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

- บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

 

- บมจ. ปตท.  

 

- ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  ตรวจสอบ  

3. นายพาท ีสารสิน  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 2 เมษายน 2555) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ  

- อาย ุ54 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 เจริญยิ่ง 

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 22 มกราคม 2559) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

- ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกํากบัดแูลกิจการ 

- อาย ุ52 ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ

การตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการ

ธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Families in Business from 

Generation to Generation, Harvard 

Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูร TLCA Leadership Development 

Program, IMD Lausanne ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ 

- หลกัสตูร Certified Financial Planner (CEP) 

รุ่นที่ 1/2552 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

(TFPA)/Financial Planning Standards 

Board (FPSB) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ

ตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 1  

- - 2558-ปัจจบุนั 

-  

- 2557-ปัจจบุนั 

- 2558-ปัจจบุนั 

- 2558-ปัจจบุนั 

- 2558-ปัจจบุนั 

- 2558-2559 

- 2544-2558 

- 2539-2544 

- 2536-2539 

- 2533-2536 

-  

- กรรมการ กรรมการบริหาร และทีป่รึกษา

อาวโุส  

- อปุนายก  

- กรรมการอิสระ  

- กรรมการอิสระ  

- กรรมการ  

- กรรมการอิสระ  

- กรรมการผู้จดัการ  

- กรรมการผู้จดัการ  

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ  

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ  

- บล. ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

- สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

- บมจ. บิ๊กซี ซเูปอร์เซนเตอร์ 

- บจก. ฮิวแมนิก้า 

- บจก. แฟมิลี่ ออฟฟิศ 

- บมจ. ที เค เอส เทคโนโลยี 

- บล. ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ชโรเดอร์ จํากดั 

- บล. เอกธํารง จํากดั (มหาชน) 

- บจก. มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 1/2543 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 

ปี 2554 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director 

(FN) รุ่นที่ 1/2546 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

5. นายอานิล ธาดาน่ี  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 26 มิถนุายน 2541) 

- กรรมการ 

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

- กรรมการสรรหาและกํากบัดแูล

กิจการ 

- อาย ุ70 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  

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

- อาย ุ51 ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 10/2544 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คูส่มรส 

MINT:  

14,300 หุ้น 

 

MINT-W5:  

650 หน่วย 

ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

บริษัทในเครือ 

- กรรมการอํานวยการ 

- กรรมการ   

- บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป  

 

- สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

- สภาวิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 



เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

7. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2540) 

- กรรมการ  

- อาย ุ67 ปี 

- ไมมี่ 

- General Management Program, Ashridge 

Management College ประเทศองักฤษ  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที ่28/2546 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

MINT: 

9,402,850 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 ุ51 ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศองักฤษ  

- ปริญญาตรี สาขา Computer Systems 

Analysis & Design ประเทศศรีลงักา  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 103/2551 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

MINT: 

5,399,893 หุ้น 

 

MINT-W5:  

2,762,917 หน่วย  

 

ปัจจบุนั 

 

 

2544-2547 

2543-2544 

- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตัิการ 

- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ

บริษัทในเครือ     

- รองประธานฝ่ายเจ้าหน้าที่การเงิน  

- หวัหน้ากลุม่ผู้ตรวจสอบการเงิน 

- บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล  

- บริษัทในเครือ บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล 

 

-  โรงแรม ออเร่ียนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือสําราญ 

- บมจ. อีซิ โซลชูัน่  

 

9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค (แตง่ตัง้

เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2556) 

- กรรมการ  

- อาย ุ45 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: 

2,938,942 หุ้น 

 

MINT-W5: 

125,137 หน่วย 

- ปัจจบุนั 

-  

-  

-  

-  

-  

- 2552-2556 

- 2550-2552 

-  

- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตัิการ 

- กรรมการ กรรมการบริหาร และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง   

- กรรมการ 

- กรรมการและผู้บริหารบริษัทในเครือ 

- Trustee 

- รองประธาน  

- ผู้จดัการทัว่ไป  

 

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

- บมจ. เอสแอนด์พี ซินดิเคท 

 

- บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

- โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ 

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

- บจก. เอสแอลอาร์ที 

10. นายไบรอัน เจมส์ เดลาน่ี 

- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

สว่นกลาง (แตง่ตัง้ปี 2559) 

- อาย ุ40 ปี 

- ไมมี่ 

- C.A., Accounting, Institute of Chartered 

Accountants, Ireland 

- Master of Accounting, Accounting, UCD 

Michael Smurfit Graduate Business 

School, Dublin, Ireland 

MINT:  

87,612 หุ้น 

 

MINT-W5:  

650 หน่วย 

ปัจจบุนั 

 

- กรรมการบริษัทในเครือ 

 

 

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

  



เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- Bachelor of Business Studies, 

Accounting, Institute of Technology 

Tallaght, Ireland 

11. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ 

- รองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์

(แตง่ตัง้ปี 2553) 

- อาย ุ45 ปี  

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขา Finance and International 

Business, University of Notre Dame, 

Indiana, ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- หลกัสตูร Chief Financial Officer 

Certification Program รุ่นที่ 20/2559 สภา

วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูร TLCA Executive Development 

Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556 ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย และสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที ่176/2556 สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

MINT:  

388,408 หุ้น 

 

MINT-W5: 

3,416 หน่วย 

ปัจจบุนั 

2552-2553 

- กรรมการบริษัทในเครือ 

- Senior Vice President-Division 

Head-Investor Relations; และ 

Division Head-Equity Investment 

Management 

- Investment Representative 

-  บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

- Morgan Stanley 

12. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล 

- รองประธานฝ่ายการเงิน (แตง่ตัง้

ปี 2555) 

- อาย ุ52 ปี  

- ไมมี่ 

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

- ปริญญาตรี คณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 23/2559  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที ่179/2556 สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

MINT:  

401,300 หุ้น 

 

MINT-W5: 

4,442 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 



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 7/2554 ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย (TLCA) 

- หลกัสตูร Chief Financial Officer 

Certification Program รุ่นที่ 10/2552 สภา

วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

13. นายศุภสิทธ์ิ ชนะสงคราม  
- รองประธานฝ่ายบริหารกลยทุธ์

(แตง่ตัง้ปี 2557) 

- อาย ุ50 ปี  

- ไมมี่ 

 

 

- Diploma in International Law, University 

College London, University of London 

ประเทศองักฤษ  

- Diploma in Intellectual Property Queen 

Mary and Westfield College, University of 

London ประเทศองักฤษ  

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

MINT:  

181,332 หุ้น 

 

MINT-W5: 

5,095 หน่วย 

ปัจจบุนั 

2548-2551 

 

- กรรมการบริษัทในเครือ  

- รองประธานอาวโุสฝ่ายกฎหมาย 

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

- บจก. ฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย 

14. นายโกศิน ฉันธิกุล 

- รองประธานฝ่ายการลงทนุและ

การควบรวม (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:  

22,556 หุ้น 

MINT-W5:  

- ไมมี่ - 

ปัจจบุนั 

- 2555-2556 

- 2552-2553 

- 2550-2551 

2547-2549 

- กรรมการบริษัทในเครือ 

- Investment Director  

- Associate  

- Associate  

- Analyst  

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

- Boutique Asset Management  

- Nomura Asia Asset Finance  

- Lehman Brothers Principal Transactions Group  

- Lehman Brothers Real Estate Private Equity 

15. นางจุฑาทพิ อดุลพันธ์ุ 

- รองประธานฝ่ายนกัลงทนุ

สมัพนัธ์ (แตง่ตัง้ปี 2559) 

- อาย ุ44 ปี 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขา  Finance, Management 

and Strategy, Kellogg School of 

Management, Northwestern University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

MINT:  

66,276 หุ้น 

 

MINT-W5:  

1,190 หน่วย 

ปัจจบุนั 

2549-2553, 

2546-2547 

2547-2548 

2543-2546 

- รองประธานฝ่ายนกัลงทนุ 

- ผู้จดัการ ฝ่ายเลขานกุารบริษัทและนกั

ลงทนุสมัพนัธ์ 

- ผู้ อํานวยการ สาํนกัประธาน 

- Associate, Investment Banking 

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

- โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) 

 

- บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี  

- บล. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)  



เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

สาขาการเงินและการธนาคาร จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Company Secretary Program รุ่น

ที่ 20/2549 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Role of the Compensation 

Committee Program รุ่นที่ 7/2551 สมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

16. นางสาวสรัญญา สุนทรส  

- เลขานกุารบริษัท (แตง่ตัง้ปี 

2554) 

- อาย ุ44 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:  

45,582 หุ้น 

 

MINT-W5: 

- ไมมี่ - 

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 
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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 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 เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จํากดั               ⁄               
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Arabian Spas (Dubai) LLC ⁄             ⁄               

Hoi An River Park Company Limited               ⁄               

Sanya Anantara Real Estate Limited               ⁄               

Minor Hotel 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               ⁄               

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 สตาร์ เทรเวลเลอร์ จํากดั                     ⁄         

บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั               ⁄               

MHG Management (India) Private Limited                           ⁄   

Bodhi Hotel & Resort Pvt. Ltd.                           ⁄   



เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 3 
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Minor Continental Portugal S.A.               ⁄               

Minor Hotels Zambia Limited               ⁄               

Avani Lesotho (Pty) Ltd               ⁄               

MHG Lesotho (Pty) Ltd               ⁄               

Minor Hotel Group Gaborone (Pty) Ltd               ⁄               

R.G.E (HKG) Limited  ⁄             ⁄               

บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากดั ⁄                             

บริษัท พลหูลวง จํากดั ⁄               ⁄             

บริษัท เลเชอ่ร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั ⁄                             

บริษัท ศรีพฒัน์ การ์เด้น จํากดั ⁄                             

บริษัท เอ็ม เอ ยอชท์ จํากดั ⁄                             

บริษัท จี ไฟว์ เจ็ท จํากดั ⁄                             

บริษัท เอ็มดี เจ็ท จํากดั ⁄                             

บริษัท เอ็มเจ็ท จํากดั ⁄                             

บริษัท เอ็มเจ็ท แมนเทนแน้นซ์ จํากดั ⁄                             

บริษัท ภเูก็ต เวสเซล โฮลดิง้ จํากดั ⁄               ⁄             

บริษัท บราโว ่เจ็ท จํากดั ⁄                             

บริษัท เวสเทิร์น-เอ็มเจ็ท จํากดั ⁄                             

บริษัท แปซิฟิค ครอส อินเตอร์เนชัน่แนล 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 Minor (Beijing) Restaurant Management Co. Ltd               ⁄                 
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Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd  ⁄           ⁄                 

Sizzler (China) Limited              ⁄                 

Minor DKL Food Group Pty Ltd ⁄           ⁄                 

Liwa Minor Food & Beverages LLC.             ⁄                 

The Minor Food Group (India) Private Limited*             ⁄                 

Patara Fine Thai Cuisine Limited             ⁄                 

The Minor Food Group (Myanmar) Limited                         ⁄     

Beijing Qian Bai Ye Investment Consultation Co., Ltd. 

(WFOE)             
⁄ 

                

Beijing Riverside & Courtyard Investment 

Management Co., Ltd.              
⁄ 

                

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 ตอ่พงษ์ เหมือดชยัภมู ิ

ตําแหนง่ ผู้ อํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และบริหารความเสีย่ง 

ประวตัิการศกึษา ปริญญาโท สาขา Business Economics and Auditing – Copenhagen Business School 

อนปุริญญา (Diploma) สาขาการบริหารการเงินและบญัชี - University of Southern Denmark 

อนปุริญญา (Diploma) สาขาการบริหารธุรกิจ  - Copenhagen Business School 

 

ประสบการณ์ทํางาน • ผู้จดัการ ฝ่าย Business Operational Risk Management - ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด 

(ไทย) จํากดั (มหาชน) 

• ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน - บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั 

(มหาชน) 

• Head of Department for Public Service Sector  - บริษัท ดีลอยต์ ประเทศเดนมาร์ก 

[Deloitte Denmark (Original name: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

‐ Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)] 
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เอกสารแนบ 4 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงินของ

บริษัทและบริษัทยอ่ย ซึง่จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลอืกใช้

นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมํา่เสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกํากบัดแูลกิจการ รวมทัง้จดัให้มแีละดํารงไว้ซึง่ระบบการบริหารความเสีย่งและ

การควบคมุภายใน เพ่ือให้มีความมัน่ใจได้วา่มีการบนัทกึข้อมลูทางบญัชีท่ีถกูต้อง ครบถ้วน อยา่งเพียงพอ และทนัเวลา 

เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริต หรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั โดยคณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 ทา่น เพ่ือกํากบัดแูลงบการเงินและประเมินระบบการ

ควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสทิธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีนีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมคีวามเพียงพอและเหมาะสม สามารถ

สร้างความเช่ือมัน่ได้วา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน

สดถกูต้องในสาระสาํคญัแล้ว 

 

                   นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 

        ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2559 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 

ทา่น โดยมีประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลาง และผู้ อํานวยการกลุม่บริษัทฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสีย่ง

เป็นสมาชิกในฐานะเลขานกุารและผู้ประสานงาน 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ีในการสอบทาน

ข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต พร้อม

กนันี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พยายามผลกัดนัและสง่เสริมให้บริษัทมีการปฏิบตัติามข้อพงึปฏิบตัิท่ีดีของบริษัทจด

ทะเบียน เพ่ือให้บริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี ตลอดจนให้การแนะนําในเร่ืองการบริหารความเสีย่ง ระบบควบคมุ

ภายในท่ีดตีอ่ผู้บริหาร รวมทัง้ได้พดูคยุถงึกิจกรรมอ่ืนๆ ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบักฎระเบียบและข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงหนว่ยงานกํากบัดแูลทัง้หลายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอยา่งอิสระกบัฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ของบริษัท เพ่ือทบทวนและประเมินผลเก่ียวกบันโยบายและหลกัการทางบญัชี แนวทางการปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องกบัการบญัชี

และการเงิน การควบคมุภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ทบทวนและรับรอง

ข้อมลูรายงานทางการเงินสาํหรับทกุๆ สิน้ไตรมาสของปี รวมถงึทําการประเมินผลและนําเสนอข้อเสนอแนะตอ่

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการทําให้มัน่ใจได้วา่ข้อบกพร่องด้านการควบคมุภายในตา่งๆ จะ

ได้รับการดําเนินการแก้ไขและป้องกนัอยา่งมีประสทิธิภาพภายในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัหรือลดทอนผลกระทบจาก

ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินการทบทวนและให้คาํแนะนําตอ่คณะกรรมการบริษัทในการอนมุตัิ

นโยบายและหลกัการทางบญัชี รวมถงึการรายงานรายการท่ีมีความเก่ียวโยงกนั 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัทมีหน้าท่ีประเมินความมีประสทิธิภาพของการบริหารความเสีย่งทางธุรกิจ

และข้อบกพร่องในการควบคมุภายในของบริษัท ผา่นกิจกรรมการตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ โดยให้ความสาํคญักบัความ

เสีย่งด้านการดําเนินกลยทุธ์ของบริษัท ด้านรายงานทางการเงิน ด้านการดาํเนินงานและด้านการปฏิบตัิตามระเบียบ

ข้อบงัคบัภายในกลุม่บริษัท ผลการตรวจสอบภายในจะถกูนําเข้าหารือกบัผู้บริหารของหนว่ยงานรับตรวจ เพ่ือกําหนด

แผนการดําเนินงานแก้ไขปรับปรุงร่วมกนัและรายงานให้ผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัทยงัทําหน้าท่ีเป็นผู้ อํานวยความสะดวกและเป็นผู้กอ่ให้เกิดการเปลีย่นแปลง

ในการปรับปรุงการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเสีย่งและการปฏิบตัติามข้อกําหนดของกลุม่บริษัท ผา่น

กระบวนการการตรวจสอบภายใน การตดิตามผลภายหลงัจากการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารจดัการความ

เสีย่ง ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาแก่ธุรกิจในเร่ืองการควบคมุภายในท่ีสาํคญัและการบริหารความเสีย่ง

สาํหรับการดาํเนินโครงการตา่งๆ ซึง่รวมทัง้การให้คาํแนะนําในการป้องกนัการทจุริตให้กบัหนว่ยงานในบริษัทและยงั

ทํางานอยา่งใกล้ชิดร่วมกบัแตล่ะหนว่ยธุรกิจเพ่ือสนบัสนนุให้เกิดการปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัและจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของบริษัท เพ่ือสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของกลุม่บริษัทในภาพรวม 
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การปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  สอบทานและอนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัทสาํหรับรายไตรมาสและประจําปีโดยได้พิจารณารายการเก่ียวโยง

กนัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2559 มีความสมเหตสุมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ได้ทํา

การประเมินและให้คาํแนะนํากบัคณะกรรมการบริษัท 

2. ทบทวนในทกุๆ ไตรมาสถงึสถานะของบริษัทด้านการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

3. พิจารณาความสาํเร็จของบริษัทในด้านประสทิธิภาพของผลการดาํเนินงานโดยให้ความสาํคญักบัการบริหาร

จดัการโครงการใหม่ๆ  และบริษัทลกูในตา่งประเทศ 

4.  ทบทวนระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในวา่มีความเหมาะสมและดาํเนินการได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ โดยพิจารณาถงึความมีอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัท รวมถงึการให้ข้อเสนอแนะ

สาํหรับการพิจารณาแตง่ตัง้หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุม่บริษัท ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการ

อนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในกลุม่บริษัท และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในและแผนการแก้ไข

ปรับปรุงจากฝ่ายบริหาร 

5.  ขยายขอบเขตและบทบาทของการตรวจสอบภายใน รวมถงึเพ่ิมการกํากบัดแูลธุรกิจใหมท่ัง้ในและตา่งประเทศ 

6.  ติดตามและกํากบัดแูลกระบวนการบริหารความเสีย่งของกลุม่บริษัท รวมถงึแผนการบริหารความเสีย่งสาํหรับแต่

ละธุรกิจ 

7.  พิจารณาโครงสร้างภาษีในปัจจบุนัทัง้ในและตา่งประเทศ รวมทัง้มีสว่นร่วมในการพิจารณาการวางแผนภาษี

อากรของทัง้กลุม่บริษัท 

8. พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของการทําประกนัภยัตอ่ความเสีย่งของทรัพย์สนิทัง้หมดของบริษัททัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

9.  พิจารณาอยา่งอิสระและแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทและอนมุตัิคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2559 ทัง้นี ้

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชรีบอนญุาตโดยไมม่ีเจ้าหน้าท่ีบริษัทร่วมในระหวา่งปี 2559 

10. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับรองรายงานการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเดน็สาํคญัจะถกูนําขึน้

หารือในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้จากการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1.  รายงานทางการเงิน ในปี 2559 มีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ ทัง้นี ้ ระบบการควมคมุภายในสาํหรับ

การจดัทํารายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

2.  บริษัทได้ปฏิบตัิกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจ 

3.  บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและกระบวนการบริหารความเสีย่งท่ีเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ สนิทรัพย์ของ

บริษัทได้รับการป้องกนัและดแูลรักษาเป็นอยา่งด ีการบนัทกึรายการทางบญัชีมคีวามเหมาะสม และทรัพยากรได้

ถกูใช้อยา่งมีประสทิธิภาพและมปีระสทิธิผล 

4.  ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัทได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

5.  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ได้แก ่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเหมาะสม 
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6.  รายการท่ีมีความเก่ียวโยงกนัซึง่เกิดขึน้ในปี 2559 มีความสมเหตสุมผลและเป็นไปอยา่งเหมาะสมเพ่ือ

ผลประโยชน์ของบริษัท 

7.  ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมลูรายงาน

ทางการเงินของกลุม่บริษัท ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต รวมทัง้พิจารณาผลของการตรวจสอบ

ภายในและการดาํเนินการแก้ไขปรับปรุงของทัง้กลุม่บริษัท 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ มดีงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / 

จาํนวนครัง้ที่ประชุม 

1. คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 

2. นางสาวสวุภา เจริญยิง่ กรรมการตรวจสอบ  4/4 

3. นายพาที สารสนิ กรรมการตรวจสอบ 3/4 

 

8.  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทให้แตง่ตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 

จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชี

จะได้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัใินการประชมุสามญัประจําปีท่ีจะมีขึน้ในวนัท่ี 4 เมษายน 2560 

 

 
คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

 

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 คน ทกุคนไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทและประธานคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึง่กําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

ในปี 2559 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครัง้ เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท และได้รายงานผลการประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัทด้วยทกุครัง้ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

• ร่วมกบัคณะกรรมการบริษัทในการพฒันาแผนผู้สบืทอดตําแหน่งสาํหรับผู้บริหารระดบัสงู ซึ่งรวมถึงประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

• พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จากการประเมินผลงานในสว่นท่ีเก่ียวกบัเป้าหมาย

และวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด และทบทวนและอนมุตัิขัน้ตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจําปี

ของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทตามการแนะนําเบือ้งต้นของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

• ทบทวนและประสานงานกับผู้บริหารในการพิจารณาและวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัท และนําเสนอ

ข้อแนะนําตอ่คณะกรรมการบริษัท 

• พิจารณาทบทวนนโยบายการเกษียนอายขุองพนกังาน และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

ในการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนัน้ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือ

หุ้นเป็นสาํคญั 

  

 

คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม  

ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

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

กํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 คน ทกุคนไมไ่ด้เป็นผู้บริหารของบริษัทและประธานคณะกรรมการสรร

หาและกํากบัดแูลกิจการเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการมีหน้าท่ีสนบัสนนุการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบคุคลท่ีมคีณุสมบตัิเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ดแูลให้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยมีขนาดและองค์ประกอบรวมถงึคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม พิจารณาขัน้ตอน

และวิธีการประเมินการทํางานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปรับปรุงและดําเนินการให้บริษัทปฏิบตัิตามแนวทาง

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการมีการประชมุรวม 3 ครัง้ เพ่ือดําเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบับทบาทหน้าท่ีซึง่ได้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ซึง่การดําเนินการท่ีสาํคญัสรุป

ได้ดงันี ้

• สรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  

• พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชดุยอ่ยและให้คาํแนะนําตอ่คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคดัเลอืก

บคุคลท่ีมีคณุวฒุิและประสบการณ์เพ่ือดํารงตาํแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ย  

• พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

• พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและดูแลการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ประจําปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการแต่ละคณะใช้ในการ

พิจารณาทบทวนการปฏิบตัิงานในปีท่ีผา่นมา 

• พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิของบริษัทตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

• พิจารณาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการชดุยอ่ย ระเบียบ

ปฏิบตัิของพนกังาน เพ่ือให้เป็นปัจจบุนั และสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิสากล ตลอดจนแนวปฏิบตัขิองหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง  

 ในการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแล

กิจการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคํานึงถึง

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยเช่ือมัน่วา่ การดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 

เป็นสิง่สาํคญัท่ีจะช่วยสง่เสริมการดําเนินงานของบริษัทให้มีประสทิธิภาพและเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

 

นางสาวสวุภา เจริญยิง่ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 
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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  /  



เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 5 หน้า 7 

 

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 

/  
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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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	ในไตรมาส 4 ปี 2559 รายได้จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 53 ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน ธุรกิจร้านอาหารมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน ขณะที่ธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิตมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 7
	ในไตรมาส 4 ปี 2559 กลุ่มโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 56 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (Revenue per Available Room – RevPar) ของโรงแรมเดิม (Organic) อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดย...
	โอ๊คส์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมาส 4 ปี 2559 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย ร้อยละ 79 และค่าห้องเฉลี่ยต่อคืน (Average Daily Rates – ADR) เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 180...
	ผลการดำเนินงานของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
	อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่สำคัญของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายและโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา สำหรับธุรกิจก...
	ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลงในอัตราร้อยละ 33 ในไตรมาส 4 ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากไม่มีการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ เมื่อเทียบกับการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวนสามหลังในไตรมาส 4 ปี 2558 ในปี 2559 รา...
	ผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ
	ในไตรมาส 4 ปี 2559 รายได้รวมจากการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลยุทธ์การกระจายธุรกิจทำให้บริษัทยังคงสามารถเติบโตรายได้ของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ แม้ว่าผลการดำเนินงานของโรงแรมที่บริษัทเป็...
	ในปี 2559 รายได้รวมจากการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 18 จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้องและรายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรม ทั้งนี้ EBITDA จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 16ในปี 2559 ทำให้อ...
	ธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า
	ในปี 2559 รายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิตอยู่ในระดับคงที่ เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ EBITDA ลดลงในอัตราร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจากการออกโปรโมชั่นลดราคาสินค้า การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดในช่วงต้นปีเพื่อกระตุ้นยอด...
	สำหรับกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจำนวน 3,003 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ อายุ 5 ปี และ 15 ปี จำนวน 4,000 ล้านบาท เงินสดรับสุทธิจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจำนวน 1,966 ล้านบาท สุทธิด้วยเงินสดเพื่อคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำน...
	ทั้งนี้ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 326 ล้านบาทในปี 2559
	การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
	การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการปรับปรุงทรัพย์สินจะช่วยผลักดันการเติบโตของไมเนอร์ โฮเทลส์
	สูตรความสำเร็จในการเติบโตของไมเนอร์ ฟู้ด ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างสูงสุด
	เครือข่ายธุรกิจจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างฐานการเติบโตใหม่ให้กับไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
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