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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 1 

ส่วนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วสิยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหรือกลยทุธ์ในการดําเนินงานของบริษัท 

 เป็นผู้ นําในธุรกิจเพ่ือการพักผ่อน ร้านอาหาร และสินค้าไลฟ์สไตล์ ด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสร้างความพึง

พอใจ 100% ให้กบัลกูค้า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น และคูค้่า 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญั 

ปี 2560 ถือเป็นปีแหง่การเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของกลุ่มไมเนอร์ และเป็นการครบรอบ 40 ปีของการดําเนินงานของบริษัท 

จากโรงแรมเพียงแห่งเดียวและร้านอาหารหนึ่งสาขาในพัทยา บริษัทได้ขยายธุรกิจจนปัจจุบันมีโรงแรมในเครือทัง้หมด 158 แห่ง 

ร้านอาหาร 2,064 สาขา และจุดจําหน่ายสินค้า 398 แห่งภายใต้แบรนด์ท่ีหลากหลายใน 32 ประเทศ ในปีท่ีผ่านมา บริษัทยงัคงสร้าง

รากฐานเพ่ือการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยธุรกิจโรงแรมของบริษัทมุ่งขยายแบรนด์ท่ีหลากหลายของบริษัทในตลาดท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจ

อยู่ ซึง่เป็นกลยุทธ์เพิ่มทางเลือกให้กบัลูกค้าและขยายเครือข่ายแบรนด์ของบริษัท นอกจากนี ้ธุรกิจโรงแรมได้เข้าดําเนินธุรกิจในตลาด

ใหม่ 2 แห่ง โดยเม่ือต้นปี บริษัทได้เข้าดําเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย ด้วยการเปิดโรงแรมโอ๊คส์ พุทธคยา ซึ่งเป็นโรงแรมร่วมทุนใน

สดัส่วนร้อยละ 25 ในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ตอ่มา บริษัทได้เข้าดําเนินธุรกิจในสหราชอาณาจกัร ผ่านการลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 74 

ในคอร์บนิ แอนด์ คงิ ซึง่ดําเนินธุรกิจร้านอาหารจํานวน 6 สาขาทัว่ลอนดอน ซึง่รวมถงึแบรนด์เดอะ วส์ูลีย์ ในย่านพิคคาเดล่ี (Piccadilly) 

และโรงแรมภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร คือ โรงแรมเดอะ โบมอนต์ ซึง่เป็นโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว ตัง้อยู่ใจกลางย่านเมย์แฟร์ (Mayfair) 

การลงทนุดงักล่าวจะช่วยสร้างฐานให้กบับริษัทในการขยายธุรกิจในสหราชอาณาจกัรตอ่ไป สําหรับธุรกิจร้านอาหาร บริษัทยงัคงดําเนิน

ธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยในประเทศไทย บริษัทยังคงเป็นผู้ นําในตลาดด้วยผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ 

พร้อมกบัแคมเปญการตลาดเชิงรุกและการขยายสาขาอย่างมีระเบียบวนิยั นอกจากนี ้ในตา่งประเทศ บริษัทได้เพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นใน

ริเวอร์ไซด์ ซึง่เป็นแบรนด์หลักของบริษัทในประเทศจีน จากร้อยละ 69 เป็นร้อยละ 85 นอกจากนี ้บริษัทยงัได้แปลงเงินให้กู้ เป็นหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 70 ในแกรบบ์ ฟู้ ด ซึง่เป็นธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจกัร สําหรับธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัทยงัคงสร้างเครือข่าย

ด้วยการเปิดตวัแบรนด์ใหม่ ในปี 2560 บริษัทได้เปิดตวัแบรนด์โจเซฟ โจเซฟ ซึง่เป็นแบรนด์ผลิตภณัฑ์เคร่ืองครัวดีไซน์อนัทนัสมัยจาก 

สหราชอาณาจกัร และแบรนด์โอวีเอส ซึง่เป็นแบรนด์เสือ้ผ้าจากประเทศอิตาลี สําหรับสภุาพบรุุษ สภุาพสตรี และเดก็ นอกจากนี ้บริษัท

ประสบความสําเร็จในจากโครงการใบสําคญัแสดงสิทธิ MINT-W5 ซึง่สิน้สดุลงในเดือนพฤศจิกายนปี 2560 ส่งผลให้บริษัทได้รับเงินทนุ

จากการแปลงสภาพทัง้สิน้ 7.9 พนัล้านบาท  

ทัง้นี ้บริษัทพฒันาการทางธุรกิจ ทัง้ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจดัจําหน่ายและผลิตสินค้า โดยมีรายละเอียด

ท่ีสําคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ดงันี ้
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มกราคม - เปิดให้บริการโรงแรม บานาน่า ไอส์แลนด์ รีสอร์ท โดฮา บาย อนนัตรา เป็นโรงแรมภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร

แหง่แรกในประเทศกาตาร์ มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 141 ห้อง และเป็นโรงแรมท่ีสร้างเหนือนํา้แหง่แรกและ

แหง่เดียวในประเทศ 

- เข้าลงทนุใน ทิโวลี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ประกอบด้วยโรงแรม 2 แห่งในประเทศบราซิล พร้อมฐานปฏิบัติงาน

และแบรนด์ ทิโวลี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (Tivoli Hotels & Resorts) และโรงแรม 4 แห่งในประเทศโปรตุเกส มี

ห้องพกัเพ่ือให้บริการทัง้หมดจํานวน 1,685 ห้อง 

กมุภาพนัธ์ - เปิดให้บริการโรงแรมอวานี เซเชลส์ บาบารอนส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 124 ห้อง 

ภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร 
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สว่นที่ 1 หน้า 2 

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 

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) 

- ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจศนูย์บริหารเงิน (Treasury Center) จากกระทรวงการคลงั  
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มกราคม - ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

กมุภาพนัธ์ - เข้าเข้าซือ้กลุ่มโรงแรมทิโวลีเสร็จสิน้ ประกอบด้วย 14 โรงแรม ในประเทศโปรตุเกสและบราซิล พร้อมฐาน

ปฏิบตังิานและแบรนด์ทโิวลี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
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สว่นที่ 1 หน้า 3 

- 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 

- ลงนามในสญัญาเช่าพืน้ท่ีระยะยาว 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 ในประเทศอินเดีย 

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” 

- ได้รับการอนุมัติจัดตัง้สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) ของบริษัท ไมเนอร์  

โฮเทล 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 ท่ีสนามบนินานาชาตย่ิางกุ้ง ประเทศเมียนมา 

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

ความร่วมมือกบับริษัท ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ (ประเทศไทย) 

- เปิดตวัเอแตม แบรนด์ชดุชัน้ในสตรีจากประเทศฝร่ังเศส ในประเทศไทย 

ตลุาคม - เปิดให้บริการโรงแรมอนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์ รีสอร์ท ในประเทศโอมาน ซึ่งมีห้องพักเพ่ือให้บริการ 

จํานวนรวม 115 ห้อง ภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 4 

- เปิดตวัอนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตัง้อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมอนันตรา

เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

- เปิดตวัแรทลีย์ แบรนด์กระเป๋าและเคร่ืองประดบัจากประเทศองักฤษ ในประเทศไทย 

พฤศจิกายน - เปล่ียนช่ือโรงแรมพัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรมอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด์ สปา มีห้องพัก

เพ่ือให้บริการรวมจํานวน 298 ห้อง ในประเทศไทย 

- เปิดให้บริการโรงแรมอัล บาลีด รีสอร์ท ซาลาลาห์ บาย อนันตรา ในประเทศโอมาน มีห้องพักเพ่ือให้บริการ

จํานวนรวม 136 ห้อง ภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร 

- เข้าลงทุนในโรงแรมเอเลเมนท์ บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ไฮด์อเวย์ บนเกาะสมุย ประเทศไทย ซึ่งมีห้องพัก

ให้บริการจํานวน รวม 34 ห้อง 

- เปิดตวัอเนลโล่ แบรนด์กระเป๋าจากประเทศญ่ีปุ่ น โดยเป็นตวัแทนจําหน่ายแตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย 

ธนัวาคม - เปิดให้บริการห้องพกัแห่งใหม่ของโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนนัตรา เวเคชัน่ คลบั ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

ประเทศไทย 

2560 

มกราคม - เปิดให้บริการโอ๊คส์ พุทธคยา ซึง่เป็นโรงแรมร่วมทนุในสดัส่วนร้อยละ 25 ในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 

- เปิดร้านอาหารไทย เอ็กซ์เพรส ในรูปแบบแฟรนไชส์สาขาแรกในท่าอากาศยานนานาชาต ิปักก่ิง ประเทศจีน 

มีนาคม - เพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นในโรงแรมอวานี วนิด์ฮ็อก โฮเทล แอนด์ คาสิโน ในประเทศนามิเบีย จากร้อยละ 80 เป็น

ร้อยละ 100 

- ขายหุ้นในแบรนด์เปอร์ อควมั ซึง่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 

- เปิดตวัโจเซฟ โจเซฟ แบรนด์ผลิตภณัฑ์เคร่ืองครัวดีไซน์อนัทนัสมยัจากสหราชอาณาจกัร ในประเทศไทย 

เมษายน - เปิดตวัแบรนด์อนนัตราและอวานีในทวีปยุโรป ด้วยการรีแบรนด์โรงแรมทโิวลี 2 แหง่ และเปล่ียนช่ือเป็นโรงแรม

อนนัตรา วลิามวัรา อลัการ์ฟ รีสอร์ท และโรงแรมอวานี อเวนิดา ลิเบอร์ดาเด ลิสบอน โฮเทล ในประเทศโปรตเุกส 

พฤษภาคม - เพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นในโรงแรมอวานี กาโบโรเน โฮเทล แอนด์ คาสิโน ในประเทศบอตสวานา จากร้อยละ 64 

เป็นร้อยละ 80 

- เข้าบริหารโรงแรมเมโทร สวีท ภายใต้สญัญาบริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights Contract) ใน

เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ 

- เข้าลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 ร่วมกบับริษัท คาจิมา คอร์ปอเรชัน่ เพ่ือพฒันาและบริหาร โครงการบ้านพกั     

ตากอากาศ ภายใต้ช่ือ อวาดินา ฮิลส์ บาย อนนัตรา ในจงัหวดัภเูก็ต 

- เข้าลงทนุในโครงการพฒันาสถานท่ีพกัผ่อนเพ่ือรองรับสมาชิกของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั จํานวน 97 

ยนิูต โดยมีทําเลตัง้อยู่ใกล้กบัโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั ไม้ขาวเดมิ ในจงัหวดัภเูก็ต ประเทศไทย 

- เข้าลงทนุเพ่ือขยายศนูย์การค้าเทอเทลิ วลิเลจ ซึง่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของจงัหวดัภเูก็ต ประเทศไทย 

- แปลงเงินให้กู้ เป็นหุ้นในแกรบบ์ ฟู้ ด ซึง่เป็นธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจกัร ในสดัส่วนร้อยละ 70 

มิถนุายน - เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา กุ้ยหยาง รีสอร์ท ภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร มีห้องพกัเพ่ือให้บริการ จํานวน 

218 ห้อง ในประเทศจีน 

- เพ่ิมสดัส่วนการถือหุ้นในริเวอร์ไซด์ ร้านอาหารจานปลาเสฉวนบาร์บีคิวจากประเทศจีน จากร้อยละ 69 เป็น 

ร้อยละ 85 

- ออกหุ้นกู้สกลุเงินเหรียญสหรัฐจํานวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ อาย ุ10 ปี 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 5 

สิงหาคม - เข้าลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 เพ่ือพฒันาโรงแรมอวานี ฟาเรส รีสอร์ท ในประเทศมลัดีฟส์ 

- เปิดตวัคาร์ดามอม เตน็ท์ แคมป์ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของโครงการพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัท เพ่ือปกป้องความ

หลากหลายทางชีวภาพในประเทศกมัพชูา 

กนัยายน - เปิดตวัแบรนด์ทิโวลีในภมูิภาคตะวนัออกกลาง ด้วยการเปิดให้บริการโรงแรมซุค วาคฟิ บทีูค โฮเทลส์ ในเมือง 

โดฮา ประเทศกาตาร์ 

- เปล่ียนช่ือธุรกิจ ไมเนอร์ เอ็ดดเูคชัน่ ซึง่เป็นผู้จดัจําหน่ายส่ือในการเรียนรู้และหนงัสือเดก็ ในประเทศไทย 

เป็น “ไมเนอร์ สมาร์ท คดิส์” 

- ออกหุ้นกู้  2 ชดุ ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดท่ี 1 จํานวน 1,000 ล้านบาท อาย ุ 7 ปี และหุ้นกู้ชดุท่ี 2  

จํานวน 1,000 ล้านบาท อาย ุ15 ปี 

ตลุาคม - เข้าลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 เพ่ือเข้าถือหุ้นและบริหารโรงแรมอวานี หวัหิน รีสอร์ท แอนด์ วลิล่าส์ ซึง่มีห้องพกั

เพ่ือให้บริการจํานวน 196 ห้อง 

- เปิดตวัแบรนด์อวานีในประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยการรีแบรนด์โรงแรมเมโทร สวีท เป็นโรงแรมอวานี เมโทรโพลิส 

โอ๊คแลนด์ เรสซเิดนเซส 

พฤศจิกายน - รับโอนธุรกิจร้านอาหารภทัราจํานวน 4 สาขา และได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการพฒันา และบริหารร้านอาหาร

ภายใต้แบรนด์ภทัราและสุดาในสหราชอาณาจกัร 

- สิน้สดุระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั MINT-W5 รวมเงินทนุท่ีได้รับจาก

การแปลงสภาพทัง้สิน้ 7.9 พนัล้านบาท 

ธนัวาคม - เข้าลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 74 ในคอร์บนิ แอนด์ คงิ จากสหราชอาณาจกัร ซึง่ดําเนินธุรกิจร้านอาหารและ

เคร่ืองดื่มสไตล์ยุโรป (Brasserie) จํานวน 6 สาขา และบริหารโรงแรม 5 ดาว คือ โรงแรมเดอะ โบมอนต์  

ในลอนดอน สหราชอาณาจกัร 

- เปิดโรงแรมอวานี บรอดบีช เรสซเิดนเซส ภายใต้สญัญาบริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights 

Contract) ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย 

- เปิดร้านอาหารเบอร์เกอร์ คงิ และเดอะ คอฟฟ่ี คลบัสาขาแรกในประเทศเซเชลส์ 

- เปิดตวัโอวีเอส คดิส์ แบรนด์เสือ้ผ้าอนัดบัหนึง่จากประเทศอิตาลี ในทา่อากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 2 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

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

ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้าแฟชัน่ บริษัทเป็นผู้ นําในธุรกิจร้านอาหาร ซึง่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่ง

หนึ่งในเอเชีย โดยมีร้านอาหารกว่า 2,064 สาขา ใน 19 ประเทศ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์,   

ซซิซ์เลอร์, แดร่ีควีน, เบอร์เกอร์ คงิ, ไทย เอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟ่ี คลบั, เบร็ดทอล์ค (ประเทศไทย) และริเวอร์ไซด์ อีกทัง้ยงัเป็นผู้ นํา

ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมทัง้ในรูปแบบเป็นเจ้าของเอง บริหารจัดการ และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีท ทัง้สิน้ 158 

โรงแรม ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอเลวาน่า คอลเลคชั่น, โฟร์ ซีซัน่ส์, เซ็นต์ รีจิส, เจ ดบับลิว  

แมริออท, เรดิสนั บลู, เดอะ โบมอนต์ และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ใน 25 ประเทศ ในเอเชียแปซิฟิก ตะวนัออก

กลาง แอฟริกา มหาสมุทรอินเดีย ยุโรปและอเมริกาใต้ อีกทัง้บริษัทประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม (Mixed-Use 

Business) ซึง่ประกอบด้วยธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ซึง่รวมถึงโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย และโครงการพกัผ่อนแบบปัน

ส่วนเวลาอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั ธุรกิจให้เช่าศนูย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจบนัเทงิ นอกจากนี ้บริษัทยงัเป็นผู้ นําด้านการ
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จัดจําหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์จากต่างประเทศ โดยเคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทเป็นผู้ จัดจําหน่ายในปัจจุบนั ได้แก่ แก๊ป, บานาน่า 

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

โจเซฟ โจเซฟ และไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ บริษัทมีธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า ซึง่ผลิตสินค้าอปุโภคบริโภคตามสญัญาว่าจ้างผลิต โดยมี

โรงงานเป็นของตวัเอง 

 

แผนภาพแสดงการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษัท มีดงันี ้

           

8.57% 
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บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลกั ได้แก่ รายได้จากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจดัจําหน่ายและผลิตสินค้า และรายได้อ่ืนๆ ดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มธุรกิจ ดาํเนินการโดย 
2558 2559 2560 

รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ 

ธุรกิจโรงแรมและ

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

กับธุรกิจโรงแรม 1 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ในกลุ่มธุรกิจโรงแรม

และอ่ืนๆ 

21,470.55 45.92 26,089.05 46.27 29,265.19 50.84 

ธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 2 

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ในกลุ่มธุรกิจอาหาร 

17,453.94 37.33 21,588.28  38.29 21,680.96 37.66 

ธุรกิจจัดจาํหน่าย

และผลิตสินค้า 

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ในกลุ่มธุรกิจจดั

จําหน่ายและรับจ้างผลิต 

3,420.56 7.32 3,474.30 6.16 4,054.87 7.04 

รายได้อ่ืน3   4,415.23 9.44 5,229.29 9.27 2,568.41 4.46 

รวมรายได้  46,760.28 100.00 56,380.92 100.00 57,569.43 100.00 

หมายเหต ุ  1.  รายได้จากธุรกิจโรงแรม รวมรายได้จากการบริหารจดัการ รายได้จากธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย์ การให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

และธุรกิจบนัเทิง ดงันี ้

กลุ่มธุรกิจ  
2558 2559 2560 

รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ 

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง 17,268.28 36.93 22,474.20 39.86 24,558.70 42.66 

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 3,687.35 7.89 3,137.82 5.57 4,258.26 7.40 

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 380.02 0.81 363.72 0.65 345.18 0.16 

ธุรกิจบันเทงิ  134.89 0.29 113.31 0.20 103.05 0.18 

รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม 21,470.54 45.92 26,089.05 46.27 29,265.19 50.84 

 2. รายได้จากธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มรวมรายได้จากการให้สทิธิแฟรนไชส์ 

 3. รายได้อ่ืน รวมเงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน และดอกเบีย้รับ 

 

  

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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2.1 ธุรกิจโรงแรมและธุรกจิท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจโรงแรม 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ธุรกิจโรงแรม) 

จากการขยายการลงทนุอย่างตอ่เน่ืองของบริษัท ปัจจบุนับริษัทมีจํานวนห้องพกัของโรงแรมทัง้สิน้ 20,209 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 อวานิดา ลิเบอร์ดาเด ลิสบวั 

23. ทโิวลี มารีนา วลิามวัรา อลักราฟ 

24. ทโิวลี มารีนา ปอร์ตเิมา อลักราฟ 

25. ทโิวลี คาร์โวเอโร อลักราฟ 

26. ทโิวลี ออเรียนเต้ ลิสบวั 

27. อวานี อเวนิดา ลิเบอร์ดาเด ลิสบอน 

28. ทโิวลิ ปาลาซโิอ เด เซเตียส ซนิตรา 

29. ทโิวลิ ซินตรา 

30. ทโิวลิ โคอิมบรา 

31. อนนัตรา วลิามวัรา อลักราฟ 

32. ทโิวลิ ลากอส อลักราฟ 

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

35. เดอะ เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพฯ 

36. โฟร์ซีซัน่ส์ เชียงใหม่ 

37. โฟร์ซีซัน่ส์ เตน็ท์ แคมป์ สามเหล่ียมทองคํา 

38. โฟร์ซีซัน่ส์ เกาะสมยุ 

39. เจ ดบับลิว แมริออท ภเูก็ต  

40. อวานี ซนัเซ็ท โคสต์ สมยุ 

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 เฮเวน 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. นิยามา มลัดีฟส์ 

54. เรดสินั บล ูมาปโูต 

55. กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริกา จํานวน 7 แหง่ 

56. กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ก จํานวน 5 แหง่ 

57. อวานี หวัหนิ รีสอร์ท & วลิล่าส์ 

58. โอ๊คส์ พทุธคยา 

โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร ได้แก่   

59. อนนัตรา สิเกา 

60. อนนัตรา บ้านราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

61. อนนัตรา ลาวาณา เกาะสมยุ 

62. อนนัตรา สาทร กรุงเทพฯ 

63. อนนัตรา รสานนัดา เกาะพะงนั  

64. อนนัตรา เชียงใหม่ 

65. อนนัตรา ซานย่า  

66. อนนัตรา สิบสองปันนา 

67. อนนัตรา กุ้ยหยาง 

68. อนนัตรา เซมินยคั บาหลี  

69. อนนัตรา อลูวูาต ูบาหลี  

70. อนนัตรา อลั จาบาล อลั อคัดาร์ 
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71. อลั บาลีด รีสอร์ท ซาลาลาห์ บาย อนนัตรา 

72. บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย อนนัตรา 

73. อนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ซาเฮล วลิล่า 

74. อนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ยามม์ วลิล่า 

75. อนนัตรา เดอะ ปาล์ม ดไูบ  

76. เดสเสิร์ท ไอแลนด์ บาย อนนัตรา 

77. คสัร์ อลั ซาราป เดสเสิร์ท บาย อนนัตรา  

78. อีสเทร์ิน แมนโกรฟส์ บาย อนนัตรา 

79. อนนัตรา มยุเน่  

80. อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ 

81. อวานี ขอนแก่น 

82. อวานี เซปัง โกลด์โคส  

83. อวานี เดรา ดไูบ  

84. อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์ 

85. โอ๊คส์ กรุงเทพฯ สาทร 

86. โอ๊คส์ ลิวา เอ็กเซค็คทีูฟ สวีท 

87. เดอะ เรสซเิดนเซส แอท วคิตอเรีย อลัการ์ฟ 

88. ซุค วาคฟิ บตูคิ 

89. เลวา ซาฟารี แคมป์ 

90. คทีิช แคมป์  ฟอเรสท์ 

91. ลอยซาบา เท้นท์ แคมป์ 

92. ลอยซาบา สตาร์ เบดส์ 

93. เดอะ โบมอนต์ 

ธุรกิจบริหารเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ 

94.  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 และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั

และลกูค้าทัว่ไป 

 

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา 

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Madison 99 Ballroom 840 

Biscotti 100 Montathip 1- 4 700 

Lobby Lounge 104 Montathip 1 150 
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ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา 

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Shintaro 64 Montathip 2 50 

The Spice Market 72 Montathip 3 120 

Terrace 88 Montathip 4 50 

 Aqua 59 Montathip Boardroom 14 

Mocha & Muffins 29 Pimarnman Room 300 

  Chandra/ Chandra Foyer 50 

  Suriyanchandra 120 

  Suriyan 

Dara 

50 

50 

  Napa 50 

  Amorn 40 

  Ratanakosin 

Ratana 

Kosin 

Busaba 

Mullika 

100 

40 

40 

20 

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 และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและ

ลกูค้าทัว่ไป 

 

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 

Longtail  50 Lotus 12 

  Garden 220 

  Chao Phraya Ballroom 600 

    



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
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3) อนันตรา หัวหนิ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะ

การให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 187 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและ

ลกูค้าทัว่ไป 

 

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 120 

Rim Nam 40 Ruen Nok                                              100 

Loy Nam 50   

Saithong 70   

Lagoon 20   

4) อนันตรา สามเหล่ียมทองคํา แคมป์ช้าง มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็น

บริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 61 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและ

ลกูค้าทัว่ไป 

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 และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและ

ลกูค้าทัว่ไป 

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 และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

La Sala 72 Andaman East 50 

The Tree House 28 Andaman West 50 

The Tasting Room 8 Sarasin Boardroom 12 

Sea Fire Salt 100 Andaman 100 

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 

โรงแรมยงัให้บริการสปาและห้องประชมุ รองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 10 คน 

8) อนันตรา อังกอร์ มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 39 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลูกค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Chi Restaurant & Bar, L 

Lounge และ Salt 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมยงัให้บริการสปาและห้องประชมุ รองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 120 คน 

9) อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 79 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั 

 

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   
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ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

รวมจํานวน (ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Fire Restaurant 12   

Sky Bar  56   

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  

โรงแรมยงัให้บริการสปาและห้องประชมุ รองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 400 คน 

11) อนันตรา ฮอยอัน มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 94 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Lantern, Hoi An 

Riverside และ Reflections 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมยงัให้บริการสปาและห้องประชมุ รองรับผู้ 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 Travellers Bar, The 

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

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

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 3 ห้องอาหาร ได้แก่  Attitude, Long Bar และ 

Skyline  

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจแุบบห้องเรียน (คน) 

Chaophraya Ballroom 520 
Lunar 170 
Moon 170 
Galaxy 
Galaxy 1-2 
Wind 
Sky 
Air 
Air 1-3 
Horizon 
Breeze 
Pre-Function Area Ozone 1 
Pre-Function Area Ozone 2-3 
The Terrace 

170 
80 
50 
65 
90 
35 
20 
20 

800 
400 
200 

14) อวานี พัทยา (เดมิช่ือ พทัยา แมริออท) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท 

มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 298 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและ

ลกูค้าทัว่ไป 

 

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจแุบบห้องเรียน (คน) 

Garden Café 140 Ballroom 150 
Benihana 100 Orchid Garden 130 
Sala Rim Nam 120 Rose Garden 100 
Manao 40 Rice Mill 30 
Elephant 60 Chaba 15 
  Sala Rim Nam 120 
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15) อวานี กาโบโรเน มุ่งแน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 196 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 5 ห้องอาหาร ได้แก่  Mahogany, Savuti Grill, 

Pool Bar, Conservatory and Pool Terrace 

การให้บริการคาสิโน 

โรงแรมให้บริการ คาสิโน โดยมี slot machienes 150 เคร่ือง คาสิโน 10 โต๊ะ  

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้งรองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 500 คน เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป  

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 และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั

สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Karadiya 

Miridiya 

40 

60 

Cinnamon  

 

80 

 

Moya 40   

Mangrove 120   
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18) อวานี กวีเญิน มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 63 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

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

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุ รองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 120 คน และยงัมีกิจกรรมตา่งๆ มากมาย อาทิ 

-  ตกปลา นัง่เรือชมปลาโลมา Scuba Diving, Snorkeling 

-  สนามเทนนิส สควอช แบดมินตนั วอลเล่ย์บอล ข่ีม้า และ ป่ันจกัรยาน 

- 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  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

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 

 โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป  

 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจแุบบห้องเรียน (คน) 

MacArthur 100 
Vanderbilt 60 
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ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจแุบบห้องเรียน (คน) 
Rockefeller 
Grand Ballroom 

70 
230 

 

21) โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน (ในกลุ่มโอ๊คส์) มุ่งเน้นให้บริการลกูค้าประเภทนกัธุรกิจ และนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 301 ห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป 1 ห้องอาหารได้แก่ The Original Australian Kitchen 

การใหบ้ริการอื่นๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Mataranka 110 
Jim Jim 40 
Florence 
Tolmer 
Wangi 
Desert Rose 

30 
40 
50 

103 
 

22) ทโิวลี อวานิดา ลิเบอร์ดาเด ลิสบัว มุ่งเน้นให้บริการแก่ลูกค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มี

ลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 285 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคาร คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 6 ห้องอาหาร ได้แก่

Cervejaria Liberdade,Terraço Rui Paula, Sky Bar Lisboa, Café Liberdada, Lobby Bar และ Pool Bar 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

 โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้งรองรับผู้ ร่วมประชมุได้ถงึ 400 คน เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลูกค้าทัว่ไป 

 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Avenida 
Barata Salgueiro 
Castello Lopes 
Condes Sucena 1+2+3 
Condes Sucena 1 or 3 
Condes Sucena 2 
Lounge Beatriz Costa 
Norte Junior 
Pardal Monteiro 
Parque Mayer 
Sintra 
Tivoli 

40 
150 
300 
400 
98 
72 

110 
70 
90 
60 
90 

250 
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23) ทโิวลี มารีนา วิลามัวรา อัลกราฟ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มี

ลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 383 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคาร คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Pepper's Steakhouse  70 Aquarius 180 
Chili Restaurant 
Oregano 
Purobeach  
Canela Bar & Side Bar  
Açucar Bar 

600 
300 

1,500 
260 
50 

Gemini 
Gemini I 
Gemini I & II 
Gemini II 
Gemini III 
Vega 

480 
170 
320 
180 
170 
170 

 

24) ทโิวลี มารีนา ปอร์ตเิมา อัลกราฟ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 196 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคาร คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Deck Restaurant & Bar 150 Tirreno   100 
Acqua Lounge Restaurant & Bar 220   
Snack Bar Ithaka 20   
Loft Bar 45   

25) ทโิวลี คาร์โวเอโร อัลกราฟ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 246 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคาร 6 ห้องอาหาร ได้แก่ Mare Bistro, Med Food & 
Wine, The One Gourmet, Sky Bar Carvoeiro, Azur Bar และ Turquoise Bar 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้งรองรับผู้ ร่วมประชมุได้ 1,100 คน เพ่ือให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Porches 
Algar Seco 
Alfanzina 
Centeanes 
Almansor 

120 
120 
120 
100 

1,100 
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ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Carvoeiro 
Lagoa 

450 
150 

  

26) ทโิวลี ออเรียนเต้ ลิสบัว มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการ

ให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 279 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคาร คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

T-Bone  170 Alcântara 40 

Tivoli Caffè Oriente 80 Alfama  50 

Sky Bar Oriente 50 Chiado 50 
  Castelo  40 
  Campolide  50 
  Olivais  50 
  Lisboa Antiga  550 
  Graça  16 
  Madredeus  16 
  Madragoa  12 
  Marvila  30 
  Lapa  36 
  Oriente  300 

27) อวานี อวานิดา ลิเบอร์ดาเด ลิสบอน  

 การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 119 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหารได้แก่ Terraco Rui Paula, Cervejaria 

Liberdade, Sky Bar Lisboa, Olivier Avenida  

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Condes Sucena 1-3 

Condes Sucena 1 

Condes Sucena 2 

Condes Sucena 3 

Castello Lopes 

Avenida 

400 

98 

72 

98 

300 

40 
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ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 
Norte Junior 

Barata Salgueiro 

70 

150 

28) ทโิวลิ ปาลาซโิอ เด เซเตียส ซนิตรา 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 30 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหารได้แก่ Seteais Restaurant และ Bar 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 
Guildmeester/Royal 100 

Pillement 

Oval Room 

Seteais  

Seteais + Oval Room 

Seteais + Oval Room 

40 

60 

150 

190 

320 

29) ทโิวลิ ซนิตรา 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 77 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร ได้แก่ Monserrate Restaurant 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 
Byron 

Eça de Queiroz A + B 

Eça de Queiroz  A 

Eça de Queiroz B 

Gil Vicente 

60 

220 

100 

120 

40 

30) ทโิวลิ โคอิมบรา 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 100 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 1 ห้องอาหาร ได้แก่ Caffe’ Coimbra 
การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 
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ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 
Mondego 

Porto 

Sintra 

Tejo 

Tivoli 

14 

130 

50 

18 

120 

31) อนันตรา วลิามัวรา อัลกราฟ  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 280 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 6 ห้องอาหาร ได้แก่ Emo Restaurant, Ria 

Restaurant, Victoria Restaurant, Anantara Lounge & Bar, Palms Pool Bar และ Cascades Pool Bar 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 
Continental 

Continental A, B, C, D 

Continental A+B / C+D 

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

Global 

Global A, B, C 

Global A + B 

Global A1, A2 

Global B + C 

300 

70 

140 

230 

700 

230 

500 

80 

500 

32) ทโิวลิ ลากอส อัลกราฟ 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 324 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 4 ห้องอาหาร ได้แก่ Duna Beach, 

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

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Burgau  14 

Canavial 60 
Conference Room 
Sagres 

120 
20 
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33) ทโิวลี โมฟาร์เรจ์ - เซาเปาลู เดมิช่ือ ทโิวลี เซาเปาลู-โมฟาร์เรจ์ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว

และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 217 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคาร คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

SEE 90 Jardins 600  
Tivoli Bistrô 120 Itaim 180 
Must Bar 60 Liberdade 250 
  Ipiranga 80 
  Pinheiros 40 
  Paraíso 10 
  Foyer Jardins 

Beta Vista 
Paulista 

250 
250 
30 

34) ทโิวลี อีโครีสอร์ท ไปรอา ดู ฟอร์เต้ บาเฮีย มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็น

บริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 287 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคาร คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Goa Restaurant 550 Garcia d'Álvia 200 
Tabaréu Restaurant 140 A Casa da Torre 375 
À Sombra do Coqueiral  130   
Dendê Bar 242   
Ice Bar 60   

35) เดอะ เซน็ต์ รีจสิ กรุงเทพฯ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็น

บริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 224 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

ภตัตาคารและบาร์ 

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั

สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจแุบบห้องเรียน (คน) 

Zuma 210 Astor Ballroom 200 

Jojo 40 Astor I 70 
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ภตัตาคารและบาร์ 

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั

สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจแุบบห้องเรียน (คน) 

Viu 120 Astor II 60 

The St. Regis Bar & Drawing 

Decanter 

40 

30 

Astor III 

Rajadamri I 

60 

24 

The Lounge 

Pool Bar 

30 

30 

Rajadamri II 

Rajadamri III 

Rajadamri IV 

30 

20 

20 

36) โฟร์ซีซ่ันส์ เชียงใหม่ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มี

ลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกั 64 ห้อง และพลูวลิล่า  12 หลงั   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

 โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั

และลกูค้าทัว่ไป 

 

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั

สมัมนา ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Khao 120 Kasalong Pavillion 18-40 

Terraces  60 Rachawadee Residence 50-230 

Ratree Bar  28   

37) โฟร์ซีซ่ันส์ เตน็ท์แคมป์ สามเหล่ียมทองคํา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะ

การให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 15 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั 

 

ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Nong Yao 50 

Burma Bar 20 

Wine Cellar 4 

38) โฟร์ซีซ่ันส์ เกาะสมุย มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 60 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั 

 

ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Koh Thai Kitchen and Bar 

Pla Pla 

96 

55 
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ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

CoCoRum Restaurant 

Koh Bar 

CoCoRum Bar 

68 

20 

24 

39) เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 265 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั

และลกูค้าทัว่ไป 

 

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั

สมัมนา ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Marriott Café 

Cucina 

Andaman Grill 

Kabuki 

Siam Deli 

Ginja Taste 

Sala Sawasdee Lobby Bar 

Rim Nam Pool Bar 

Out of the Blue Drink 

Zest 

Delight 

180 

110 

90 

77 

92 

130 

92 

20 

110 

88 

60 

Mai Khao Ballroom 

Salon A or B or D or E 

Salon C 

Salon A+B+C or C+D+E 

Salon A+B or D+E 

Layan 1, 2 or Rawai 1, 2 

Layan 1+2 or Rawai 1+2 

Kamala Boardroom 

Lotus Pavilion 

 

576 

70 

260 

336 

182 

40 

96 

10 

250 

40) อวานี ซันเซ็ท โคสต์ สมุย มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 34 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมให้บริการห้องอาหาร Pantry แก่ลกูค้าทัว่ไป 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

 โรงแรมมีห้องประชมุ ห้องจดัเลีย้ง และสปา เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

 โรงแรมท่ีบริษัทลงทุนผ่านการร่วมทุน  

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

สดัส่วนร้อยละ 50) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 67 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

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

Sea. Fire. Salt, Terrazzo, Aqua 

การใหบ้ริการดา้นอื่นๆ ได้แก่ 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 26 

 

-  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 

การใหบ้ริการดา้นอื่นๆ ได้แก่ 

-  ตกปลา นัง่เรือชมปลาโลมา Scuba Diving Snorkeling 

- สนามเทนนิส สควอช แบดมินตนั และวอลเล่ย์บอล 

- บริการอปุกรณ์กีฬาทางนํา้ 
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- 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  

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 24 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 2 ห้องอาหาร ได้แก่ Jahazi Restaurant และ

Bahari Lounge Bar 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

 มีบริการสปา 

47) อนันตรา พีซ เฮเว่น แทงเกล มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 152 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 6 ห้องอาหาร ได้แก่ Journeys, II Mare, Verele, 

Pool side Bar, The Lobby Lounge และ El Vino 

การใหบ้ริการอื่นๆ 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 
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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 

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้ง 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 Bar and Fire Place Lounge, Hotsoma Hunting Man’s Bar และ Letamong Pool Bar 

การให้บริการอื่น ๆ  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

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  

โรงแรมให้บริการห้องประชมุและห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไป 

 

ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนาประกอบด้วย: ขนาดความจสุงูสดุ (คน) 

Pula Convention Centre 600 

Naleli Room 120 
Molepe Room 30 
Qiloane Room 12 
Leseli Room 16 
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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 เซเรนดบิ) 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 

 

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจสุงูสดุ 

 (คน) 

Cheer Pub 34 Hanoi 180 

The La Terrasse 30 Saigon 180 

The Harbour Café 72 Haiphong 140 

The Nam Phuong 90 Danang 230 

  Boardroom 10 

การใหบ้ริการดา้นอื่นๆ ได้แก่ 

-  ศนูย์บริหารร่างกาย  

-  ร้านค้าย่อยขายสินค้าและของท่ีระลกึตา่งๆ 

-  บริการอ่ืนๆ เช่น บริการสํารองท่ีนัง่ Business Center แพทย์ทางโทรศพัท์ บริการ Limousine บริการจดัทวัร์นอกสถานท่ี 

บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท์ เป็นต้น 

53) นิยามา มัลดีฟส์ 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 
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54) เรดิสัน บลู มาปูโต มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท 

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 154 ห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป โดยมีภตัตาคารอาหาร 3 ห้องอาหาร ได้แก่ Filini Bar & 

Restaurant,  Azul Restaurant, 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 14 

6 แอฟโรชิค ไดอานี บีช เคนย่า กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 10 

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 

57) อวานี หัวหิน รีสอร์ท & วลิล่าส์ (เดมิช่ือ โรงแรมอนนัดา หวัหิน) (เป็นบริษัทร่วมทนุในสดัส่วนร้อยละ 50) มุ่งเน้น

ให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 196 ห้อง  
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การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั

และลกูค้าทัว่ไป 

 

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจสุงูสดุ 

 (คน) 

STAA’S 180 Grand Ballroom 800 

Brezza 

Blue Biscuit 

Terrace Bar 

Aqua 

80 

80 

30 

30 

Ratchaphreuk 

Foyer  

Event Lawn 

Villa Lawn 

250 

600 

800 

80 

58) โอ๊คส์ พุทธคยา (เป็นบริษัทร่วมทนุในสดัส่วนร้อยละ 50) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกั

ธุรกิจ และกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การให้บริการด้านหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 78 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่  

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั

และลกูค้าทัว่ไป 

 

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา

ประกอบด้วย: 

ขนาดความจสุงูสดุ 

 (คน) 

Oak’s Café  94 Lotus 150 

Roof Top 50   

โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร 

 โรงแรม ประเทศ กลุ่มลูกค้า จาํนวนห้องพัก 

59) อนนัตรา สิเกา ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 139 

60) อนนัตรา บ้านราชประสงค์ กรุงเทพฯ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 97 

61) อนนัตรา ลาวาณา เกาะสมยุ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 122 

62) อนนัตรา สาทร กรุงเทพฯ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 310 

63) อนนัตรา รสานนัดา เกาะพงนั วลิล่าส์ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 64 

64) อนนัตรา เชียงใหม่ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 84 

65) อนนัตรา ซานย่า  จีน กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 122 

66) อนนัตรา สิบสองปันนา จีน กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 103 

67) อนนัตรา กุ้ยหยาง จีน กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 218 

68) อนนัตรา เซมินยคั บาหลี บาหลี กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 60 

69) อนนัตรา อลูวูาต ูบาหลี บาหลี กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 74 

70) อนนัตรา อลั จาบาล อลั อคัดาร์  โอมาน กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 115 

71) อลั บาลีด รีสอร์ท ซาลาลาห์ บาย อนนัตรา โอมาน กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 136 

72) บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย อนนัตรา กาตาร์ กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 141 

73) อนนัตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อลั ซาเฮล วลิล่า อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 30 
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 โรงแรม ประเทศ กลุ่มลูกค้า จาํนวนห้องพัก 

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

75) อนนัตรา เดอะ  ปาล์ม ดไูบ อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 293 

76) เดสเสิร์ท ไอแลนด์ บาย อนนัตรา  อาบดูาบี, UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 64 

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

78) อีสเทริน แมนโกรฟส์ บาย อนนัตรา UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 222 

79) อนนัตรา มยุเน่ เวียดนาม กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 90 

80) อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 568 

81) อวานี ขอนแก่น ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 196 

82) อวานี เซปัง โกลด์โคส มาเลเซีย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 315 

83) อวานี เดรา ดไูบ UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 216 

84) อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์ เซเชลส์ กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 124 

85) โอ๊คส์ กรุงเทพฯ สาทร ไทย กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 115 

86) โอ๊คส์ ลิวา เอ็คเซค็คทีูฟ สวีท UAE กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 54 

87) เดอะ เรสซเิดนเซส แอท วคิตอเรีย โปรตเุกส กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 93 

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 

93) เดอะ โบมอนต์ สหราชอาณาจกัร กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว 73 

 

ธุรกิจบริหารเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ 

94)   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 ออสเตรเลียใต้ 5 โรงแรม และออสเตรเลียตะวนัตก 2 

โรงแรม ในประเทศนิวซีแลนด์รวม 4 โรงแรม ตัง้อยู่ท่ีไอร์แลนด์เหนือ 2 โรงแรม และไอร์แลนด์ใต้ 2 โรงแรม ในดไูบ ประเทศสหรัฐอารับเอ

มิเรตส์ 1 โรงแรม ซึง่โดยรวมทัง้กลุ่มมีบริการห้องพกัทัง้สิน้ 6,418 ห้อง  

เน่ืองจากทําเลท่ีตัง้ของโอ๊คส์ส่วนใหญ่อยู่ในย่านธุรกิจ และเมืองใหญ่ โอ๊คส์จงึมุ่งเน้นการบริการไปท่ีกลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่ม

บริษัทภายในประเทศ กลุ่มนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจงึเป็นลําดบัรองลงมา ซึง่สง่ผลให้ลกัษณะของห้องพกัและอปุกรณ์เคร่ืองใช้ภายใน

ห้องพกัท่ีเอือ้อํานวยความสะดวกให้กบัผู้พกัอาศยัท่ีเป็นนกัธุรกิจอีกด้วย 

  การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนัน้ นอกจากห้องพกั อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และคณุภาพ

ของวตัถดุบิท่ีใช้ในการปรุงอาหารและเคร่ืองดื่มแล้ว พนกังานท่ีให้บริการถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัอีกประการหนึง่ บริษัทมีนโยบาย

หลกัท่ีจะรับคนท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดการจ้างแรงงานในระดบัท้องถ่ินนัน้ๆ โดยจดัให้มีการฝึกสอนและอบรมแก่พนกังานเหล่านัน้ให้มี

ความรู้และความสามารถในการทํางาน นอกจากนี ้ การสง่พนกังานคนไทยไปเรียนรู้งานในตา่งประเทศและการรับผู้ เช่ียวชาญมา

ฝึกสอน การจ้างชาวต่างชาตมิาทํางาน ก็เป็นวธีิท่ีจะสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่พนกังานคนไทยเพ่ือจะปฏิบตัิได้

เองในอนาคต 
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจโรงแรม) 

ข้อมลูด้านการตลาดและภาวะการแข่งขนัเป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยได้มีการรวบรวมข้อมลูเผยแพร่จากส่วน

ราชการและภาคอตุสาหกรรม  

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและโรงแรม  

ตลาดหลกัของบริษัทในปัจจุบนั ได้แก่ ประเทศไทย ออสเตรเลีย โปรตเุกส บราซลิ และมลัดีฟส์  

•   ประเทศไทย 

ด้วยการส่งเสริมของทัง้ภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของประเทศไทยไปยังต่างประเทศทัว่โลก 

ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้กลายมาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศ โดยมีสัดส่วนมูลค่า

มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2560 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้รายงาน

นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตท่ีิเดนิทางเข้ามาในประเทศจํานวน 35.4 ล้านคนในปี 2560 ซึง่เป็นสถิตท่ีิสงูท่ีสดุ เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 จาก 

32.6 ล้านคนในปี 2559 โดยในปี 2560 อัตราการเข้าพักเฉล่ียทัง้ประเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.9 จากปีก่อนเป็นร้อยละ 68.5 

ทัง้นี ้นักท่องเท่ียวจากประเทศจีน ซึ่งมีสัดส่วนมากท่ีสุดคิดเป็นเกือบร้อยละ 30 ของจํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดิน

ทางเข้ามาในประเทศไทยทัง้หมด ยงัคงเป็นแรงผลกัดนัหลกัด้วยการเติบโตในอตัราร้อยละ 12 ในปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี

ก่อน ในขณะเดียวกนั รายได้จากการทอ่งเท่ียวเตบิโตในอตัราร้อยละ 9 เป็น 2.8 ล้านล้านบาทในปี 2560 จาก 2.5 ล้านล้าน

บาทในปี 2559 ทัง้นี ้ในปี 2561 มีการคาดการณ์ว่าจํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7 

เป็น 38 ล้านคน และด้วยการท่ีภาครัฐให้ความสําคญัในคุณภาพของนักท่องเท่ียว จึงมีการคาดการณ์ว่ารายได้จากการ

ทอ่งเท่ียวในปี 2561 จะเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 9 จากปี 2560 เป็นจํานวนมากกว่า 3 ล้านล้านบาท 

  2559 2560 

จํานวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาต ิ(ล้านคน) 32.6 35.4 
อตัราการเปล่ียนแปลง (%) 9.0 9.0 

อตัราการเข้าพกัโรงแรม (ร้อยละ) 66.6 68.5 
ที่มา: การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย และธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

  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% 

2560 35.38 +8.5% 

ท่ีมา: กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา    
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• ประเทศออสเตรเลีย 

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา การท่องเท่ียวของประเทศออสเตรเลียเติบโตจากนกัท่องเท่ียวต่างชาติ โดยเฉพาะจากตลาดเอเชีย 

โดยศนูย์วจิยัข้อมลูการทอ่งเท่ียวของประเทศออสเตรเลีย (Tourism Research Australia) คาดวา่จํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดิน

ทางเข้ามาในประเทศจะเติบโตในอัตราร้อยละ 9.2 ในปี 2560 โดยตลาดท่ีมีการเติบโตสูงสุดได้แก่ประเทศจีน ตามด้วย

ประเทศอินเดีย จากความร่ํารวยท่ีเพิ่มขึน้และการเติบโตของชนชัน้กลางซึ่งมีกําลังใช้จ่ายและความต้องการในการ

ท่องเท่ียวท่ีสูงขึน้ ทัง้นี ้มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2560-2561 สัดส่วนของนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศ

ออสเตรเลียจะสูงท่ีสุด นําหน้าประเทศนิวซีแลนด์ ส่วนภายในประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย

ยงัคงอยู่ในระดบัท่ีตํ่ากวา่อตัราการเตบิโตเฉล่ียในอดีต ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของ

อตัราการเตบิโตของราคาอสงัหาริมทรัพย์ในเมืองหลวงและอตัราการเติบโตของค่าจ้าง ดงันัน้จงึมีการคาดการณ์ว่าจํานวน

คืนเข้าพกัของนกัทอ่งเท่ียวภายในประเทศจะเพ่ิมขึน้เพียงร้อยละ 3.8 ในปี 2560  

• ประเทศโปรตเุกส 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศโปรตุเกสมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2554 ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและลด

ภาระหนีส้ินของประเทศ โดยองค์การการทอ่งเท่ียวโลกแหง่สหประชาชาติได้รายงานมลูคา่จากการทอ่งเท่ียวคิดเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 17 ของมลูค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2559 และคาดการณ์ว่าสดัส่วนดงักล่าวจะเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 20 

ภายในปี 2570 ประเทศโปรตเุกสมีจํานวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศมากกว่า 20 ล้านคน ในปี 2559 เพิ่มขึน้

ร้อยละ 5 จากปีก่อน และยงัคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยจํานวนนกัท่องเท่ียวในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึน้

ร้อยละ 5.2 เป็น 16.4 ล้านคนจากปีก่อน ซึง่ทวีปยุโรปเป็นแหล่งท่ีมาของนกัท่องเท่ียวท่ีสําคญัท่ีสุดของประเทศโปรตุเกส 

โดยแม้ว่าจะมีความกังวลต่อการแยกตวัออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) แต่สหราชอาณาจกัรยังคง

เป็นแหล่งท่ีมาของนกัท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศโปรตเุกส ตามด้วยประเทศเยอรมนี ฝร่ังเศส และสเปน นอกจากนี ้

ความกงัวลต่อความไม่แน่นอนทางการเมืองและเหตกุ่อการร้ายในบริเวณแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่งผลให้นกัเดินทาง

หนัมาทอ่งเท่ียวในประเทศโปรตเุกสมากขึน้แทน 

• ประเทศบราซลิ  

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศบราซิลประสบปัญหาการลดลงของอตัราการเข้าพกัตัง้แต่ปี 2555 โดยมีสาเหตหุลกั

มาจากการชะลอตวัของอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ  อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การท่องเท่ียว

เร่ิมมีสญัญานการฟืน้ตวัตัง้แต่ปลายปี 2559 ด้วยจํานวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศจํานวน 6.6 ล้าน

คนในปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.8 จากปีก่อน ส่วนในปี 2560 การท่องเท่ียวยังคงมีแนวโน้มท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยมี

จํานวนนักท่องเท่ียวท่ีมีสเถียรภาพและมีจํานวนโรงแรมท่ีเปิดใหม่ไม่มาก นอกจากนี ้สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์

ทางการเมืองท่ีดีขึน้ยงัช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ด้วยการฟืน้ตวัของการบริโภคภายในครัวเรือน การลงทนุท่ี

เพ่ิมขึน้ อตัราดอกเบีย้ท่ีต่ํา ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจท่ีสงูขึน้ และตลาดแรงงานท่ีปรับตวัดีขึน้ ดงันัน้ เม่ือสิน้ปี 2560 รัฐบาล

ของประเทศบราซิลได้มีการปรับการประมาณการอตัราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้สูงขึน้ในปี 2560 

และ 2561 เป็นร้อยละ 1.1 และร้อยละ 3.0 ตามลําดบั ภายหลงัจากท่ีเศรษฐกิจมีการฟืน้ตวัจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยใน

กวา่ 10 ปีท่ีผ่านมาเร็วกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ 

• ประเทศมลัดีฟส์ 

ประเทศมัลดีฟส์มีนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.0 เป็น 1.4 ล้านคนในปี 2560 

โดยเฉพาะจากการเติบโตของนกัท่องเท่ียวชาวยุโรป การเพิ่มขึน้ของจํานวนนกัท่องเท่ียวยุโรปในช่วงเวลาดงักล่าวช่วยลด

ผลกระทบจากการลดลงของจํานวนนกัท่องเท่ียวจากประเทศจีน ในหลายปีท่ีผ่านมา นกัทอ่งเท่ียวจีนมีสดัส่วนของจํานวน
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นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศมลัดีฟส์ท่ีสูงท่ีสดุ โดยมีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 22 ของจํานวนนกัท่องเท่ียวทัง้หมด

ในปี 2560 อย่างไรก็ตาม นกัทอ่งเท่ียวจีนท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศมีจํานวนลดลงอย่างตอ่เน่ืองในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา โดย

มีสาเหตหุลกัมาจากการชะลอตวัของสภาพเศรษฐกิจในประเทศจีน ทัง้นี ้ด้วยราคาท่ีสูงมาก การท่องเท่ียวในประเทศมลั-

ดีฟส์ของนกัท่องเท่ียวจีนจึงมีความอ่อนไหวต่อการอ่อนตวัของสภาพเศรษฐกิจ สําหรับในปี 2560 และ 2561 ประเทศมลั-

ดีฟส์ได้เปิดตวัโครงการประชาสมัพนัธ์การทอ่งเท่ียว “Story of Maldives” โดยให้ความสําคญัในกระแสการทอ่งเท่ียวใหม่ๆ 

เช่น การท่องเท่ียวเพ่ือหาประสบการณ์ การทอ่งเท่ียวเชิงอาหาร การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ 

เพ่ือเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีตามตดิกระแสเทคโนโลยีผ่านทางอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย นอกจากนี ้รัฐบาลยงัอยู่ระหว่าง

ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานด้านการท่องเท่ียว ซึ่งรวมถึงการขยายและปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติเวลานา ซึง่เป็น

สนามบนิหลกัของประเทศ และสร้างสนามบนิภายในประเทศใหม่เพิ่มอีก 5 แหง่ ซึง่คาดวา่จะเสร็จสิน้ในปลายปี 2561 

คู่แข่งและสถานภาพในการแข่งขัน (ธุรกิจโรงแรม) 

แบรนด์หลกัของบริษัท ได้แก่ อนนัตรา อวานี โอ๊คส์ และทิโวลี โดยแต่ละแบรนด์มีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวัและจุดแข็งท่ีเป็นของ

ตวัเอง และมีคูแ่ข่งท่ีตา่งกนัไป 

• อนนัตรา 

อนนัตราเป็นแบรนด์โรงแรมหรูแบรนด์แรกท่ีเป็นของบริษัทเอง มุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มนกัท่องเท่ียวระดบับนท่ีให้ความสําคญักับ

ประสบการณ์ท้องถ่ิน โดยแบรนด์โรงแรมระดบันานาชาตท่ีิอยู่ในระดบัใกล้เคียงกับอนันตรา ได้แก่ โฟร์ซีซัน่ส์, เจ ดบับลิว 

แมริออท, แกรนด์ ไฮแอท, แมนดาริน โอเรียนเตล็, แชงกรี-ลา และซิกเซ้นส์ ซึง่แบรนด์อนนัตราจะนําเอาวฒันธรรมท้องถ่ิน

มารวมไว้ในโรงแรมแต่ละแห่ง ทัง้จากการออกแบบโรงแรมไปจนถึงประสบการณ์ท่ีแขกท่ีได้รับ ซึง่ทําให้แบรนด์อนนัตรามี

ความแตกตา่งจากโรงแรมแบรนด์อ่ืนๆ ปัจจบุนั โรงแรมในเครืออนนัตรามีทัง้หมด 40 แหง่ใน 13 ประเทศ 

• อวานี 

อวานีจัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดับบน นําเสนอบรรยากาศท่ีร่วมสมัยและผ่อนคลาย อีกทัง้ยังผสมผสานการออกแบบท่ี

ทนัสมยัและบริการท่ีเป็นเลิศ อวานีแข่งขนักบัแบรนด์โรงแรมทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิโดยแบรนด์โรงแรม

ระดบันานาชาตท่ีิอยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัอวานี ได้แก่ แมริออท, ไฮแอท, ฮิลตนั และพลูแมน ในขณะท่ีคูแ่ข่งภายในประเทศ

จะแตกตา่งกนัตามสถานท่ีตัง้ของแตล่ะโรงแรม ปัจจบุนั โรงแรมในเครืออวานีมีทัง้หมด 34 แหง่ใน 12 ประเทศ 

• โอ๊คส์ 

โอ๊คส์ให้บริการห้องพกัหลากหลายรูปแบบ ตัง้แตห้่องพกัโรงแรมไปจนถงึเซอร์วสิอพาร์ทเมนท์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ โดยโอ๊คส์มี

ช่ือเสียงทัง้ในด้านทําเลท่ีตัง้ของโรงแรมท่ีอยู่ใจกลางเมือง และราคาท่ีเข้าถึงได้ ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกบั

โอ๊คส์ ได้แก่ กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ กลุ่มโรงแรมไอเฮชจี และกลุ่มโรงแรมมนัตรา 

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

ออลซีซัน่ และอีแทป โดยปัจจบุนัแอคคอร์มีส่วนแบง่ทางการตลาดมากท่ีสดุในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  

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

เดย์ อินน์ เอ็กเพรส และสเตย์บริด สวีท  

‐ กลุม่โรงแรมมนัตรา มีแบรนด์ภายใต้การบริหาร คือ เปปเปอร์, มนัตรา, เบรกฟรี และอาร์ท ซีรีส์ 

• ทโิวลี 

ทิโวลีนําเสนอความงดงามและประวตัิศาสตร์อันยาวนานของยุโรป แบรนด์ทิโวลีจัดอยู่ทัง้ในกลุ่มโรงแรมหรูและโรงแรม

ระดบับน ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวด้วยความสะดวกสบายและสถานท่ีตัง้เชิงกลยทุธ์ทัง้ในตวัเมืองไปจนถงึชายหาดอนังดงาม โดย

โรงแรมทิโวลีส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในประเทศโปรตุเกส ทัง้นี ้ทโิวลีถือเป็นหนึ่งใน 5 ผู้ ดําเนินธุรกิจโรงแรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
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โปรตเุกส โดยผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัทิโวลี ได้แก่ กลุ่มผู้ ดําเนินธุรกิจโรงแรมระดบันานาชาติ เช่น แมริออท 

โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท และ แอคคอร์ โฮเทลส์ และกลุ่มผู้ดําเนินธุรกิจโรงแรมระดบัภมูิภาคเช่น Pestana Hotels & Resorts 

และ Vila Galé Hotéis ในประเทศโปรตเุกส  

 

การดําเนินงานของบริษัทกระจายตวัอยู่ในหลากหลายภมูิภาค โดยบริษัทมีมมุมองตอ่การแข่งขนัในแตล่ะประเทศ ดงันี:้ 

• ประเทศไทย 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรมภายในประเทศไทยมีความแตกต่างกันระหว่างในกรุงเทพฯและต่างจังหวดั โดยใน

กรุงเทพฯ มีการแข่งขันท่ีรุนแรงจากการเปิดตัวของโรงแรมหรูในอดีต ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคต่อการขึน้ราคาค่าห้องพัก 

ถึงแม้ว่าแรงกดดนัดงักล่าวจะลงน้อยลง จากจํานวนนกัท่องเท่ียวจากตลาดเอเซียท่ีเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่ง รวมถึงจํานวน

โรงแรมท่ีมีแผนท่ีจะเปิดใหม่ซึ่งมีจํากัด ทัง้นี ้ด้วยจํานวนโรงแรมระดับบนท่ีจะเปิดใหม่ซึ่งมีไม่มากในช่วงไม่ก่ีปีข้างหน้า 

บริษัทจึงคาดว่าจะสามารถเพิ่มราคาค่าห้องพักของโรงแรมในกรุงเทพฯ ได้ ส่วนในต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงตาม

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญั จะยงัคงมีการแข่งขนัอยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากจํานวนนักท่องเท่ียวยงัคงเติบโตในอัตราท่ี

เร็วกวา่การเพิ่มขึน้ของจํานวนโรงแรมท่ีเปิดใหม่ โดยนอกเหนือจากการมุ่งเน้นในการปรับปรุงคณุภาพผลิตภณัฑ์และบริการ

แล้ว บริษัทยังคงมองหาโอกาสท่ีจะขยายธุรกิจโรงแรมในสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ เพ่ือรักษาตําแหน่งผู้ นําตลาด

ภายในประเทศต่อไป ปัจจบุนั บริษัทเป็นผู้ ดําเนินกิจการโรงแรมชัน้นําของประเทศไทย ในกลุ่มโรงแรมระดบับนและโรงแรม

หรู โดยมีโรงแรมทัง้หมด 25 แหง่ท่ีกระจายตวัอยู่ตามสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสําคญั 

• ประเทศโปรตเุกส 

อตุสาหกรรมโรงแรมในประเทศโปรตเุกสเป็นธุรกิจท่ีมีการกระจายตวัและมีจํานวนผู้ ดําเนินธุรกิจโรงแรมระดบันานาชาติน้อย

ราย โรงแรมส่วนใหญ่ในประเทศโปรตุเกสจะตัง้อยู่ในพืน้ท่ีแถบอลัการ์ฟและลิสบอน โดยมากกว่าร้อยละ 30 ของโรงแรง

ทัง้หมดจดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดบั 4 ดาว เน่ืองจากจํานวนนักท่องเท่ียวจากทัง้ในประเทศและจากทวีปยุโรปเติบโตอย่าง

แข็งแกร่ง ส่งผลให้อุตสาหกรรมโรงแรมมีราคาคา่ห้องพกัท่ีเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญั ทัง้นี ้ด้วยแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่ีดี 

จึงมีการคาดการณ์ว่าจะมีจํานวนโรงแรมเปิดใหม่เพิ่มขึน้ ซึง่ส่วนใหญ่จะอยู่ในพืน้ท่ีแถบอลัการ์ฟและลิสบอน โดยบริษัทได้

ทําการปรับปรุงโรงแรมในเครือเพ่ือเตรียมรับมือกบัการแข่งขนั ทัง้นี ้ด้วยการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดีขึน้ ประกอบ

กบัช่ือเสียงของแบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง บริษัทคาดวา่จะสามารถดงึดดูจํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ในประเทศโปรตเุกสได้ 

• ประเทศบราซลิ 

อตุสาหกรรมโรงแรมในประเทศบราซลิมีจํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีเสถียรภาพและมีจํานวนโรงแรมท่ีเปิดใหม่ไม่มาก เน่ืองจาก

สภาพเศรษฐกิจท่ีปรับตวัดีขึน้ ประเทศบราซิลคาดว่าจํานวนนกัท่องเท่ียวจะค่อยๆเพ่ิมขึน้จากตลาดภายในประเทศ ในส่วน

ของจํานวนโรงแรมท่ีเปิดใหม่ในอนาคต ประเทศบราซิลคาดว่าผู้ ดําเนินธุรกิจโรงแรมชัน้นําระดบันานาชาติจะมีการขยาย

ธุรกิจอย่างรวดเร็ว ซึง่นําโดย แอคคอร์ โฮเทลส์, แมริออท อินเตอร์เนชัน่แนล และฮิลตนั ปัจจบุนั บริษัทมีโรงแรมระดบั 5 ดาว

จํานวน 2 แหง่ภายใต้การดําเนินงานของแบรนด์ทโิวลีในเซาเปาลแูละซลัวาดอร์ ทัง้นี ้ด้วยช่ือเสียงท่ีมีมายาวนานและโรงแรม

ท่ีปรับปรุงแล้ว บริษัทคาดวา่จะมีผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งตอ่ไปในอนาคต 

• ประเทศมลัดีฟส์ 

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ประเทศมลัดีฟส์มีจํานวนโรงแรมเปิดใหมเ่พิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการแข่งขนัด้านราคาระหว่าง

ผู้ ดําเนินธุรกิจโรงแรมท่ีเพิ่มขึน้ ประกอบกับจํานวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีลดลง ซึ่งนักท่องเท่ียวจีนมีสัดส่วนของจํานวน

นกัทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศมลัดีฟส์สูงท่ีสุด นอกจากนี ้ราคาคา่ห้องพกัในประเทศมลัดีฟส์ยงัถือว่าสงูเม่ือเทียบ

กบัจดุหมายปลายทางอ่ืนๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมประสบปัญหาการลดลงของอตัราการเข้าพกัและราคาค่าห้องพัก 

ทัง้นี ้เพ่ือรักษาการเตบิโตของอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว รัฐบาลจงึได้กําหนดกลยุทธ์ใหม ่ซึง่รวมถงึการชะลอการให้เช่าเกาะ
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สําหรับการพฒันารีสอร์ท และการลงทนุในการขยายโครงสร้างพืน้ฐานด้านการท่องเท่ียว ส่งผลให้มีการชะลอตวัของการ

เปิดตวัโรงแรมใหม ่นอกจากนี ้การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกจะช่วยสนบัสนนุการเตบิโตของจํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางเข้า

มาในประเทศมลัดีฟส์ ดงันัน้ บริษัทจงึคาดวา่จะมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ในอนาคต 

กลยุทธ์ทางการตลาด (ธุรกิจโรงแรม) 

บริษัทมีระบบการรวมศนูย์ด้านการขายและการตลาด โดยรวบรวมข้อมลูของลูกค้าและโรงแรมไว้ท่ีส่วนกลางเพ่ือรองรับการ

ดําเนินงานของบริษัท โดยระบบดงักล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทัง้ในการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data 

Analytics ) และการส่ือสารกบัลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างการเตบิโต  

 

โดยบริษัทมีกลยทุธ์การขายและการตลาด ดงันี ้

1. เสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัคูค้่าทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัทนําเท่ียว สายการบนิ ห้างสรรพสินค้า และบริษัทบตัรเครดติเพ่ือ

ขยายฐานลกูค้า 

2. มุ่งเน้นการกระจายฐานลูกค้าทัง้ในตลาดหลกั เช่น ยุโรปและจีน และตลาดเกิดใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสูง เช่น 

ประเทศอินเดีย เกาหลี และตะวนัออกกลาง 

3. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าเดมิ ด้วยการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือผลกัดนัให้ลูกค้ากลบัมาซือ้สินค้าและใช้

บริการอีก รวมถงึการสร้างความภกัดีตอ่แบรนด์ 

4. ปรับปรุงประสิทธิภาพของศนูย์กลางสํารองห้องพกัและสํานกังานตวัแทนขาย เพ่ือให้แน่ใจวา่ลูกค้าจะสามารถสํารอง

ห้องพกัได้อย่างราบร่ืน 

5. พฒันาระบบสํารองห้องพกัทางอินเทอร์เน็ต โดยผ่านเว็บไซต์ www.minorhotels.com เพ่ือผลกัดนัการสํารองห้องพกั

โดยตรงกบัโรงแรม 

6. ประชาสมัพนัธ์แบรนด์ของบริษัทไปทัว่โลก ผ่านการรับจ้างบริหารโรงแรม 

ลักษณะของลูกค้า  

ลกูค้าของธุรกิจโรงแรม มีทัง้ลกูค้าท่ีเป็นคนไทยและตา่งชาต ิซึง่แบง่ได้ เป็น 3 กลุ่มหลกั ได้แก่  

1. บริษัทท่องเท่ียวทัง้แบบดัง้เดิมและแบบออนไลน์ โดยบริษัทท่องเท่ียวทัง้ในประเทศและต่างประเทศจะทําหน้าท่ีเป็น

ตวักลางในการสํารองห้องพกัระหว่างบริษัทกบัลูกค้า ห้องท่ีจําหน่ายผ่านบริษัททอ่งเท่ียวมีสดัส่วนในการสํารองห้องพกั

ท่ีสงูท่ีสดุของบริษัท 

2. กลุ่มนกัทอ่งเท่ียวทัว่ไป เป็นลกูค้าท่ีทําการสํารองห้องพกัโดยตรงกบัโรงแรม ผ่านทัง้ช่องทางออฟไลน์ เช่น โทรศพัท์ และ

การติดต่อเข้าพกัท่ีโรงแรมด้วยตนเองโดยไม่ได้ทําการสํารองห้องพกัล่วงหน้า และช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ และ

อีเมลของบริษัท 

3.  กลุ่มการประชมุ การจดัแสดงสินค้าและสมัมนาในภาครัฐและเอกชน (MICE) เป็นกลุ่มลกูค้ากลุ่มใหญ่ ซึง่โดยปกติแล้ว

จะมีการวางแผนการจองไว้ล่วงหน้า โดยลูกค้าประเภทนีจ้ะสร้างรายได้อ่ืนๆ เช่น รายได้จดัเลีย้ง นอกเหนือจากรายได้

คา่ห้องพกั 

บริษัทมีฐานลกูค้าท่ีมีความหลากหลาย และไม่มีลกูค้าจากประเทศใดประเทศหนึง่ท่ีมีสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 30  

สดัส่วนของลกูค้าท่ีเข้าพกัแบง่ตามทวีป  มีรายละเอียด ดงันี ้  

ประเทศ/ทวีป 2558 2559 2560 

ประเทศไทย 6% 5% 6% 

เอเชียตะวนัออก 32% 25% 26% 

เอเชียใต้ 5% 4% 4% 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 38 

 

ประเทศ/ทวีป 2558 2559 2560 

ตะวนัออกกลาง 11% 10% 10% 

ยโุรป 26% 37% 34% 

อเมริกา 11% 11% 11% 
ออสตราเลเซีย 4% 3% 3% 

อ่ืน ๆ 5% 5% 6% 
รวม 100% 100% 100% 

 

สดัส่วนของลกูค้าแยกตามรายประเทศ 5 อนัดบัแรก ดงันี ้ 

ลําดับท่ี ประเทศ 2558 2559 2560 

1 จีน 14% 12% 12% 
2 องักฤษ 7% 12% 9% 

3 เยอรมนี 6% 6% 6% 
4 ไทย 6% 5% 6% 

5 อเมริกา 6% 6% 5% 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ธุรกิจโรงแรม)   แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1. นกัทอ่งเท่ียวเพ่ือการพกัผ่อน  

2. นกัธุรกิจ  

3. กลุ่มการประชมุ การจดัแสดงสินค้าและสมัมนาในภาครัฐและเอกชน (MICE) 

ทัง้นี ้สดัส่วนของกลุ่มลกูค้าจะแตกตา่งกนัไปตามท่ีตัง้และนโยบายของแตล่ะโรงแรม  

 

นโยบายด้านราคา (ธุรกิจโรงแรม)   

ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากฤดูกาลค่อนข้างสูง โดยในอดีต บริษัทมีจํานวนลูกค้าเข้าพักสูงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน

มีนาคม และเดือนตลุาคมถึงเดือนธันวาคม ตามฤดกูาลท่องเท่ียวของตลาดหลกัของบริษัท เช่น ประเทศไทย มหาสมทุรอินเดีย ซึง่รวมถึง

ประเทศมัลดีฟส์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งปัจจัยของช่วงฤดูกาลมีผลต่อการกําหนดราคา อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมในประเทศ

โปรตุเกส มีฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีแตกต่างไปจากตลาดดงักล่าว โดยมีจํานวนนักท่องเท่ียวเข้าพักสูงในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 

ส่งผลให้บริษัทสามารถลดความผนัผวนของอตัราการเข้าพกัและราคาคา่ห้องพกัโดยรวมได้ สําหรับโอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ธุรกิจโรงแรม

ในประเทศออสเตรเลีย ได้รับผลกระทบจากฤดกูาลท่ีต่ํากว่า เน่ืองจากฐานลูกค้าส่วนใหญ่ คือ นกัธุรกิจภายในประเทศ ทัง้นี ้ในการกําหนด

ราคาค่าห้องพกั บริษัทจะคํานึงถึงอตัราการเข้าพกัในขณะนัน้ ฤดกูาล ต้นทนุการดําเนินงานของโรงแรม ตลอดจนราคาตลาดของคู่แข่งใน

โรงแรมระดบัเดียวกนัในแต่ละจุดหมายปลายทาง อย่างไรก็ตาม ในช่วงนอกฤดกูาลท่องเท่ียวหรือช่วงท่ีมีนกัท่องเท่ียวไม่มาก โรงแรมจะใช้

กลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาในโอกาสพิเศษ การเสนอโปรแกรมขายร่วมกบัโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ การให้บริการ

พิเศษโดยไม่คดิราคาเพิ่ม การร่วมส่งเสริมการขายกบับริษัทบตัรเครดติ เป็นต้น 

 

บริษัทมีความสามารถในการแข่งขนัท่ีสําคญัคือ 

1. มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมมายาวนาน  

2. มีแบรนด์ท่ีหลากหลายเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล 

3. มีความเป็นเลิศในด้านบริการ 
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4. มีโรงแรมในเครือ ซึง่ตัง้อยู่ในแหล่งทอ่งเท่ียวท่ีสําคญัของประเทศ 

5.  มีระบบสํารองห้องพกัท่ีทนัสมยัและรวดเร็ว 

6. เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกับผู้ ดําเนินธุรกิจโรงแรมชัน้นําระดบันานาชาต ิ ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจ

โรงแรมมายาวนาน ได้แก่ เจ ดบับลิว แมริออท, โฟร์ซีซัน่ส์ และ เซน็ต์ รีจีส 

7. มีมาตรฐานและความมีเอกลักษณ์ท่ีสําคัญของแบรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์โรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง ได้แก่       

อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทโิวลี และเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ ซึง่ทําให้บริษัทสามารถใช้แบรนด์เพ่ือรับจ้างบริหารโรงแรมซึง่

จะช่วยขยายธุรกิจให้เร็วย่ิงขึน้และเพิ่มอตัราการทํากําไรให้กบับริษัท 

การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย (ธุรกิจโรงแรม)   

ช่องทางการจดัจําหน่ายแบง่ได้ 3 ทางคือ  

1.  ขายโดยตรงผ่านเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายของบริษัทและเว็บไซต์ของบริษัท โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายของบริษัทจะเสนอสินค้าให้

ลูกค้าโดยตรงหรือผ่านตวัแทนขาย และกลุ่มลกูค้าจดัประชุมและสมัมนาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในขณะท่ีเว็บไซต์ของบริษัทมี

ระบบรับรองการสํารองห้องพักถึง 7 ภาษา เพ่ือให้ข้อมูลของโรงแรมในเครืออย่างครบถ้วนและเป็นศูนย์กลางรับจองห้องพักท่ีมี

ประสิทธิภาพแก่กลุ่มลกูค้า โดยเฉพาะในตา่งประเทศ 

2.   ขายผ่านตวัแทนจําหน่าย บริษัทท่องเท่ียว และเว็บไซต์ให้บริการด้านการจองท่ีพัก (OTAs) โดยตวัแทนเหล่านีจ้ะทํา

หน้าท่ีเป็นคนกลางในการจัดจําหน่ายห้องพักให้กับบริษัท ทัง้นี ้ตวัแทนจําหน่ายและบริษัทท่องเท่ียวดงักล่าวจะมีอยู่ทัง้ในเอเชีย, 

ออสเตรเลีย, ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และทําธุรกิจประเภทรับสํารองห้องพกั จําหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน รวมถึงตัว๋เคร่ืองบินพร้อมแพคเกจ

ห้องพักโรงแรม โดยบริษัทจะเลือกตัวแทนจําหน่ายหรือบริษัทท่องเท่ียวท่ีมีเครือข่ายท่ีกว้างขวาง มีประวัติและช่ือเสียงท่ีดี มี

ประสบการณ์ในการดําเนินงาน และสามารถทํายอดขายท่ีสูง นอกจากนี ้บริษัทยังจัดจําหน่ายห้องพักผ่าน OTAs ชัน้นํา เช่น 

Agoda.com, Expedia.com และ Booking.com เป็นต้น เพ่ือขยายฐานลูกค้าและขยายธุรกิจในตลาดใหม่ทัว่โลกจากประโยชน์ของ

อินเทอร์เน็ต 

3. อ่ืนๆ ได้แก่ การติดต่อเข้าพกัท่ีโรงแรมโดยท่ีไม่ได้ทําการสํารองห้องพกัล่วงหน้า และการจองห้องพกัซึง่รู้จกัโรงแรมผ่าน

ส่ือตา่งๆ เพ่ือนฝงู หรือกลุ่มลกูค้าเดมิ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุ่งมัน่อย่างเต็มท่ีในการใช้พลงังานและนํา้อย่างมีความรับผิดชอบและยัง่ยืน การออกแบบโรงแรมของบริษัทคํานึงถึง

การประหยดัพลงังาน อาทิ การติดตัง้อุปกรณ์บนหลงัคาเพ่ือกกัเก็บนํา้ฝน การเลือกใช้โครงสร้างท่ีมีนํา้หนกัเบาเพ่ือลดการใช้ซีเมนต์

และประหยัดพลังงาน การติดตัง้เซ็นเซอร์ในการปิดเคร่ืองปรับอากาศ เม่ือแขกเปิดประตูหรือหน้าต่างเป็นระยะเวลานาน และการ

ตดิตัง้ระบบบําบดันํา้เสียและระบบรีไซเคลิ ในระหวา่งดําเนินงาน โรงแรมของบริษัทยงัคงคํานงึถงึการอนรัุกษ์ทรัพยากร ด้วยการติดตัง้

ระบบรีไซเคลิท่ีมีประสิทธิภาพ การประหยดัพลงังานและการจดัการของเสีย นอกจากนี ้บริษัทยงัตดิตัง้ระบบไฟฟ้าท่ีประหยดัพลงังาน 

มีการรีไซเคิลนํา้เพ่ือนําไปใช้ในการรดนํา้ต้นไม้ ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้วและกระดาษ และการใช้พลงังานจาก

แสงอาทติย์หรือความร้อนเท่าท่ีบริษัทจะทําได้ นอกจากนี ้บริษัทยงัใช้ขวดแก้วในการบรรจุนํา้ดื่มในเกือบทกุพืน้ท่ี และกําลงัทดลองใช้

ระบบกรองและบรรจใุหม่สําหรับนํา้ดื่มในโรงแรมท่ีอยู่ในพืน้ท่ีหา่งไกล เพ่ือท่ีจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียท่ีเกิด

จากการขนส่ง ทัง้นี ้สําหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิอยู่ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

ความสําเร็จจากการเข้าร่วมทนุกบักลุ่มแมริออท ในการพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันสว่นเวลา ภเูก็ต เวเคชัน่คลบันัน้ 

ช่วยให้บริษัทสามารถพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลาภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองเป็นครัง้แรก คือ อนนัตรา เวเคชัน่ คลบั 

โดยบริษัทได้เร่ิมพฒันาโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบัแหง่แรกท่ีบอ่ผุด เกาะสมยุ เป็นผลให้บริษัทมีห้องพกัของโครงการเพ่ือรองรับ
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การขายสิทธิในการเข้าพกัอาศยัตัง้แตป่ลายปี 2553 โดย ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีห้องพกัและวลิล่าของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ 

คลบั ทัง้สิน้ 186 ห้อง อยู่ท่ีเกาะสมยุ ภเูก็ต ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซานย่า ประเทศจีน และ 

กรุงเทพฯ 

สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ)  

  ปัจจบุนั จํานวนคูแ่ข่งท่ีดําเนินธุรกิจโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลายงัมีจํานวนไม่มากนกั เน่ืองจากต้องอาศยัแบรนด์ท่ี

เป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับ อีกทัง้ยงัต้องอาศยัเครือข่ายและจํานวนห้องพกั สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพร้อมรองรับนกัทอ่งเท่ียวทัง้

ในและตา่งประเทศ โดยคูแ่ข่งสําคญัของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั ได้แก่ กลุ่มโรงแรมชัน้นําระดบัโลก เช่น กลุ่มแมริออท เป็นต้น 

นโยบายราคา (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ)  

  โครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั เน้นจบักลุ่มลกูค้าตลาดบน ซึง่แตกตา่งจากคูแ่ข่งในตลาดในปัจจบุนั จงึไม่มีความเส่ียง

ทางการแข่งทางด้านราคา 

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 2559 2560 
จีน 48% 41% 
ไทย 6% 13% 
ไต้หวนั 4% 8% 
สิงคโปร์ 5% 5% 
มาเลเซีย 7% 5% 
ฮ่องกง 6% 5% 
ญ่ีปุ่ น 6% 4% 
อ่ืน ๆ 17% 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
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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

อสงัหาริมทรัพย์ตา่งจดักิจกรรมการขายในช่วงโครงการเร่ิมก่อสร้างในเฟสแรก ซึง่โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือพกัอาศยัของบริษัท

จดัเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระดบับนในลําดบัต้นๆ สําหรับโครงการล่าสดุ คือ เดอะ เรสซเิดนซ์ บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต จดัเป็น

โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์แบบ Mixed-Use ท่ีมีบ้านพกัตากอากาศตัง้อยู่ตดิกบัโรงแรม เพ่ือให้ผู้พกัอาศยัสามารถใช้งานในส่วน

พืน้ท่ีอํานวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรมได้ ซึง่ตา่งจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์อ่ืนๆ ซึง่ไม่ได้ให้บริการในส่วนของโรงแรม แบรนด์ท่ี

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

Signature และ Point Yamu by COMO 

กลยุทธ์ทางการตลาด (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

  กลุ่มลกูค้าของเดอะ เรสซเิดนซ์ บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต ให้ความสนใจในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท เน่ืองจากมี

ความเช่ือมัน่ในแบรนด์อนนัตรา ซึง่มีช่ือเสียงในระดบันานาชาต ิ ควบคูไ่ปกบัแผนการประชาสมัพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพโดยเจาะ

กลุ่มเป้าหมายโดยตรงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ การมีเครือข่ายท่ีแข็งแกร่งของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  การมีเครือข่ายท่ีแข็งแกร่ง

ของกลุ่มบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และจากการบอกตอ่ โดยเฉพาะจากฐานลูกค้าโครงการเซน็ต์ รีจิสเดมิ 

นโยบายราคา (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

  บริษัทคํานึงถึงคณุค่าของแบรนด์ ทําเลท่ีตัง้ ดีไซน์ท่ีสวยงาม การออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยท่ีลงตวั การก่อสร้างท่ีมีคณุภาพ สิ่ง

อํานวยความสะดวกในส่วนของโรงแรม จํานวนอสงัหาริมทรัพย์ท่ีพอเหมาะ ในการกําหนดราคาขายอสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท 

ไมเนอร์ โดยมีการเปรียบเทียบกบัราคาอสงัหาริมทรัพย์ในบริเวณใกล้เคียงเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขนั สําหรับเดอะ เรสซิ

เดนซ์ บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต มีราคาขายตอ่หลงัประมาณ 6 – 15 ล้านเหรียญสหรัฐ  

กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

  กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของเดอะ เรสซเิดนซ์ บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต คือ กลุ่มผู้ มีรายได้สงูและครอบครัวท่ีต้องการสมัผสั

ประสบการณ์การพกัผ่อนท่ีดีท่ีสดุในทําเลท่ีมีทิวทศัน์สวยงามในจงัหวดัภเูก็ต  บริษัทไม่มุ่งเน้นกลุ่มนกัลงทนุหรือกลุ่มผู้ ซือ้เพ่ือเก็งกําไร

เน่ืองจากโครงการนีถ้กูพฒันามาเพ่ือสนุทรียภาพการอยู่อาศยัและการมีความสขุในการใช้ชีวติอย่างแท้จริง  

ธุรกิจศูนย์การค้า  

ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจศูนย์การค้า) 

ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา 

ศนูย์การค้ารอยลั การ์เด้น พลาซา่ พทัยา ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท รอยลั การ์เด้น พลาซา่ จํากดั ซึง่บริษัทถือหุ้นอยู่

ร้อยละ 100 ดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์เป็นอาคารขนาด 4 ชัน้ ตัง้อยู่เลขท่ี 218 หมู่ 10 ถนนเลียบชายหาด อําเภอบางละ

มงุ จงัหวดัชลบรีุ บนเนือ้ท่ี 8 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสญัญาเช่าท่ีดนิระยะยาว 30 ปี หมดอายปีุ 2561 มีพืน้ท่ีให้เช่ารวมทัง้สิน้ 

20,379.87 ตารางเมตร ซึง่ประกอบด้วย พืน้ท่ีให้เช่าสําหรับค้าปลีก (Retail area) 11,761.18 ตารางเมตร Entertainment (Bulk area) 

3,530.20 ตารางเมตร มินิ แองเคอร์ (Mini Anchor) 3,655.49 ตารางเมตร และศนูย์อาหาร (Food Wave) 1,433 ตารางเมตร 
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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 79.79% ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ท่ี

รวมของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

2. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บค่าเช่าจากสดัส่วนของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 20.21 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 

นโยบายราคา 

บริษัทมีการปรับราคาขึน้ทกุครัง้ท่ีมีการตอ่สญัญาใหม่กบัผู้ เช่าโดยจะปรับราคาขึน้โดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 5-10 ตอ่การ

ตอ่สญัญาแตล่ะครัง้ ซึง่ในปีท่ีผ่านมาการปรับราคาไม่เป็นไปตามท่ีได้กําหนดไว้ เน่ืองจากมีคูแ่ข่งขนัรายใหญ่เปิดในพืน้ท่ีใกล้เคียงและ

จากสถานการณ์การเมืองท่ีมีความไม่แน่นอนสงู ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าโดยรวม ทําให้ผู้ เช่ามีการขอส่วนลด (Discount) เป็น

จํานวนมาก โดยมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 92.40 ของพืน้ท่ีทัง้หมด รายได้ของศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น พลาซา่ พทัยา 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 83.18 ของรายได้ทัง้หมดจากธุรกิจศนูย์การค้า  

รายได้ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สามารถจําแนกได้เป็น  

− คา่เช่าพืน้ท่ี ร้อยละ 65.84 

− คา่บริการ ร้อยละ 15.48 

− คา่นํา้และคา่ไฟ ร้อยละ 9.15 

− รายได้จากการประกอบธรุกิจร้านอาหาร ร้อยละ 6.48 

− คา่ท่ีจอดรถ ร้อยละ 1.72 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 1.34 

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 2,772.62 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 
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1. Fix rent  การคดิคา่เช่าพืน้ท่ีรายเดือนโดยคดิเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 69.72 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ท่ีรวมใน

งวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

2. Revenue sharing   ลกัษณะการจดัเก็บคา่เช่าจากสดัส่วนของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 30.28 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

นโยบายราคา 

บริษัทได้มีการปรับราคาให้เหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพืน้ท่ีให้เช่า และในปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 93.78 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

รายได้ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สามารถจําแนกได้เป็น 

− คา่เช่าพืน้ท่ี ร้อยละ 74.36 

− คา่บริการ ร้อยละ  10.82 

− คา่นํา้และคา่ไฟ ร้อยละ 14.30 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 0.52 

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 11,288.23 ตารางเมตร  

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

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

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

• สญัญาการให้เช่าพืน้ท่ี  มี 2 ประเภท คือ 

1. สญัญาระยะสัน้ มีอายสุญัญาไมเ่กิน 3 ปี  

2. สญัญาเช่าพืน้ท่ีชัว่คราว Openplan มีอายสุญัญาไม่เกิน 1 ปี 

• ลกัษณะรายได้จากคา่เช่า: ประเภทของคา่เช่าพืน้ท่ีหลกัๆ มี 2 ประเภทคือ  

1. Fixed Rent คือ การคดิคา่เช่าพืน้ท่ีรายเดือนโดยคดิเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 54.17 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ท่ี

รวมในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

2. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บค่าเช่าจากสดัส่วนของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 45.83 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

นโยบายราคา  

บริษัทได้มีการปรับราคาให้เหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพืน้ท่ีให้เช่า และในปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 83.85 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

รายได้ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สามารถจําแนกได้เป็น 

− คา่เช่าพืน้ท่ี ร้อยละ 55.94 
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− คา่บริการ ร้อยละ 24.63 

− คา่นํา้และคา่ไฟ ร้อยละ 15.43 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 4.00 

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 ได้มีการปรับตวัเพ่ือให้มีความแตกตา่ง (Differentiate) จากคูแ่ข่ง 

โดยปรับเปล่ียนร้านค้าและเพิ่มธุรกิจบนัเทงิ คือ เกมส์ตะลยุเลเซอร์บีม บสัเตอร์ นอกจากนี ้เพิ่มร้านค้าแฟชัน่แบรนด์ชัน้นําต่างๆ พร้อม

ทัง้รูปแบบของการนําเสนอสินค้าและบริการในส่วนของการให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) สินค้าประเภท

ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) เพ่ือให้ทางศนูย์รองรับความต้องการของนกัทอ่งเท่ียวได้อย่างแท้จริง 

ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพฯ  

เน่ืองจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโด แถบริมแม่นํา้ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  จงึส่งผลให้ตัง้แตก่ลางปี 2555 เป็นต้น

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

view   หรือแม้กระทัง่คูแ่ข่งขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี อย่าง AsiaTique และในอนาคต จะมีศนูย์การค้า THE ICON SIAM ซึง่จะส่งผลให้มีการ

แข่งขนักนัมากขึน้  

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 
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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 อยู่ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท 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 4 แหง่และในตา่งประเทศจํานวน 13 แหง่ดงันี ้ 

ธุรกิจสปาในประเทศผ่านบริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั จํานวน 4 แหง่   

 

 

ธุรกิจสปาในตา่งประเทศผ่านบริษัท MSpa Ventures Limited จํานวน 4 แหง่  

 อนนัตรา เวลิ มลัดีฟส์ รีสอร์ท นาลาด ูมลัดีฟส์ บาย อนนัตรา 

 อนนัตรา ดห์ิก ูมลัดีฟส์ รีสอร์ท เชอราตนั โซล ดี คบู ซตีิ ้โฮเท็ล  

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 เดสเสิร์ท บาย อนนัตรา 

ธุรกิจสปาในตา่งประเทศผ่านบริษัท Mspa International Cairo LLM จํานวน 1 แหง่  

 โรงแรมเจดบับลิว แมริออท ไคโร  

เจ ดบับลิว แมริออท ภเูก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รอยลั ออคดิ เชอราตนั โฮเทล็ แอนด์ ทาวเวอร์ส  

ดสุิตธานี กระบ่ี บีช รีสอร์ท เดอะ เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพฯ 
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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 4 แหง่ทัว่ประเทศ และอีก 13 แหง่ในตา่งประเทศ 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 7 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 

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

ให้กบับริษัทอ่ืน  

ในประเทศไทย บริษัทได้ซือ้ใบอนญุาตในการดําเนินการโดยลงนามในข้อตกลง (Franchise Agreement) และเร่ิมจดัสร้าง

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

การ์เด้น พลาซา่ พทัยา ใบอนญุาตในการประกอบการจะหมดอายเุม่ือบอกเลิกข้อตกลงกบัเจ้าของลิขสิทธ์ิ  

โรงภาพยนตร์ 12D (12D Moving Theater) 

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

พร้อมระบบเสียงรอบทศิทางและสเปเชียลเอฟเฟคท่ีลํา้สมยัจนทําให้ผู้ชมรู้สกึเหมือนได้ผจญภยัไปกบัเหตกุารณ์จริง 

โกดังผีสิง (Haunted Adventure) 

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

ท่ีใหญ่ท่ีสดุในจํานวน 5 แหง่ของโลก ซึง่ได้รับความนิยมและประสบความสําเร็จในสหรัฐอเมริกามาแล้ว ภายในโกดงัประกอบไปด้วยสเป

เชียลเอฟเฟคอนัทนัสมยัท่ีนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาและนกัแสดงจริงท่ีจะทําให้อกสัน่ขวญัหายตลอดระยะเวลาท่ีผจญภยั ซึง่ได้รับความ

สนใจในหมู่วยัรุ่นไทยและนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิป็นอย่างมาก    

มหัศจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze) 

เคร่ืองเล่นท่ีเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในตกแต่งด้วยกระจกเงาและจัดแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 

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

คลาย อีกทัง้ผู้ เล่นจะต้องผ่านดา่นท่ีต่ืนเต้นระทกึใจไปตลอดเส้นทางจนกว่าจะค้นพบทางออกสู่โลกแหง่ความเป็นจริง  
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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 

ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีอตัราการเข้าชมประมาณ 266,848 คน รายได้รวมของไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั (มหาชน) มาจาก  

• พิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ร้อยละ 21.32 

• โรงภาพยนตร์ 12 มิต ิร้อยละ 10.93 

• โกดงัผีสิง ร้อยละ 14.60 

• มหศัจรรย์เขาวงกต ร้อยละ 15.14 

• พิพิธภณัฑ์หลยุส์ทสุโซด์สแว๊คซ์เวร์ิค ร้อยละ 10.00 

• สวนสนกุสยองขวญั  สครีม อิน เดอะ ดาร์ค ร้อยละ 10.73 

• เกมส์ตะลยุเลเซอร์ ร้อยละ 5.60 

• และรายได้อ่ืนๆ 11.68 
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2.2 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

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

อาหารหลากหลายรูปแบบ เป็นแบรนด์ท่ีเป็นผู้ นําในตลาดและเป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบนัและมีผลิตภณัฑ์ท่ีมีจดุเดน่ท่ี

หลากหลายครอบคลมุทกุประเภท ดงันี ้

 

พซิซ่า  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง “The Pizza Company” เป็นแบรนด์ท่ีมีพิซซ่าหลากชนิดให้เลือกมากท่ีสดุในธุรกิจ

ประเภทนี ้โดยเน้นถงึคณุภาพของพิซซ่าท่ีดีเย่ียม ถงึรสถงึเคร่ือง จากการคดัสรรวตัถดุิบอย่างดีในทกุขัน้ตอน ไม่วา่จะเป็นชีสท่ีผลิตจาก

โรงงานของบริษัทเอง เคร่ืองปรุง หน้าพิซซ่าท่ีมีความสดใหม่ แป้งพิซซา่ท่ีมีสตูรเฉพาะตวั และพิซซ่าซอสท่ีมีส่วนผสมของมะเขือเทศ

สดๆ มีรสชาตเิข้มข้น 

บริษัทเป็นผู้ ถือสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า “The Pizza Company” แตเ่พียงผู้ เดียว 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 2560 มีร้านค้าท่ีบริษัทลงทนุเอง (Own equity) ในประเทศ จํานวนทัง้สิน้ 249 สาขา (รวมสาขาใน

สนามบิน จํานวน 3 สาขา) สาขาในต่างประเทศ 2 สาขา สาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 88 สาขา และสาขาใน

ตา่งประเทศจํานวน 108 สาขา ทัง้นี ้ ทําเลท่ีตัง้ของร้านค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตศนูย์การค้า ย่านธุรกิจและย่านชมุชน เป็นต้น โดยมี

กลุ่มเป้าหมายเป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไป ในส่วนของการให้บริการในรูปแบบแฟรนไชส์กบัลกูค้าในตา่งประเทศนัน้ ปัจจบุนับริษัทได้

ให้แฟรนไชส์ธุรกิจพิซซ่า “The Pizza Company” ในประเทศซาอดุอิาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาร์หเรน โอมาน กมัพชูา ลาว 

เวียดนามและพม่า 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 

 

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 2560 บริษัทได้เปิดดําเนินการร้าน Burger King ทัง้สิน้จํานวน 74 สาขาทัว่ประเทศไทย สาขาใน

สนามบิน 14 สาขา และได้ลงทนุในตา่งประเทศเป็นจํานวน 5 สาขา โดยร้านค้าส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในเขตศนูย์การค้าและแหล่งทอ่งเท่ียว

ตา่งๆ เน่ืองจาก Burger King มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไปรวมถงึชาวต่างชาตแิละนกัทอ่งเท่ียว 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 49 

 

  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 พม่า กมัพชูา สาธารณรัฐประชาชน

ลาว และเวียดนาม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทได้เปิดสาขาโดยการลงทนุเองในประเทศทัง้สิน้จํานวน 126 สาขา (รวมสาขาในสนามบนิ 1 

สาขา) และตา่งประเทศจํานวน 13 สาขา ปัจจบุนัมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 167 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 และพม่า 

  ลักษณะการให้บริการ 

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

หรือสํานกังาน (Delivery) โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าระดบักลางขึน้ไป ทัง้กลุ่มวยัรุ่นและครอบครัว ทัง้นี ้ สินค้าหลกั ได้แก่ 

ไอศกรีมซนัเดย์ ไอศกรีมสกู้ป ไอศกรีมเค้ก และไอศกรีมควอท เป็นต้น 

 

ซอฟท์ไอศกรีม  

ภายใต้แบรนด์ “Dairy Queen” เป็นไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ มีการจดัจําหน่ายในรูปแบบของ Kiosk มีสินค้าท่ีเป็นท่ีนิยมคือ 

“Blizzard” ท่ีมีรสชาตเิข้มข้น จนเป็นท่ีช่ืนชอบ และได้รับความนิยมจนถือได้ว่าเป็น signature product 

  ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

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

“Dairy Queen” โดยบริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการดําเนินงานจากผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้ บริษัทได้รับสิทธิในการเปิด

ร้านทัง้โดยการลงทนุเอง (Own Equity) และการเปิดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทยเพียงผู้ เดียวเท่านัน้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทได้เปิดสาขาโดยการลงทนุเองทัง้สิน้ในประเทศจํานวน 213 สาขา สาขาในสนามบิน 12 

สาขา สาขาในต่างประเทศจํานวน 2 สาขา และมีท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 220 สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ใน

ศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน 

  ลักษณะการให้บริการ 

บริษัทจําหน่ายไอศกรีมในรูปแบบของการ Take away และบริการจดัส่ง (Delivery) เทา่นัน้ โดยสินค้าหลกัได้แก่ Blizzard 

ไอศกรีมป่ัน (Moolatte) และไอศกรีมเค้ก เป็นต้น โดยลกูค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลกูค้าตัง้แตร่ะดบัล่างขึน้ไป 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 50 

 

สเตก็ ซีฟู้ด และสลัด  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Sizzler” เป็นร้านอาหารท่ีประกอบด้วยสเตก็หลากหลายชนิด และสลดับาร์ท่ีใหญ่และมีความ

หลากหลายมากท่ีสดุในร้านอาหารประเภทนี ้ 

ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

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

ละ 100 และ 50 ตามลําดบั เป็นผู้ ดําเนินการธุรกิจร้านอาหาร “Sizzler” โดยบริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการดําเนินธุรกิจจาก

ผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกา โดยได้รับสิทธิในการเปิดร้านโดยการลงทนุด้วยตนเองในประเทศไทยและจีน และสามารถให้แฟรนไชส์

กบัลกูค้าในประเทศจีน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทได้เปิดดําเนินธุรกิจทัง้สิน้จํานวน 66 สาขา โดยมี 13 สาขาในต่างประเทศ และ 53 สาขา

ทัว่ประเทศไทย ซึง่ประกอบด้วย 31 สาขาในกรุงเทพ และอีก 22 สาขาในตา่งจงัหวดัตามหวัเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ 

นครราชสีมา อดุรธานี พทัยา หวัหิน ชลบรีุ ขอนแก่นและเชียงราย โดยส่วนใหญ่ร้านค้าจะตัง้อยู่ในย่านศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจและ

แหล่งชมุชน  

ลักษณะการให้บริการ 

Sizzler ให้บริการสําหรับการรับประทานในร้าน (Dine in) บริการจดัส่งและซือ้กลบับ้านสําหรับสลดัเทา่นัน้ โดยสินค้าหลกั

ได้แก่ สเตก็ ซีฟู้ ด และสลดั เน่ืองจาก Sizzler เน้นการให้บริการด้วยสินค้าท่ีมีคณุภาพสงู จงึมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือกลุ่มลกูค้า

ระดบักลางขึน้ไป 

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 8 สาขาในประเทศออสเตรเลีย  

 

กาแฟ 

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

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

ดีเคแอล เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารและกาแฟ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และตา่งประเทศภายใต้แบรนด์ The Coffee Club  

ซึง่เป็นธุรกิจกาแฟท่ีทํารายได้สงูสดุเป็นอนัดบัหนึง่ในประเทศออสเตรเลีย  

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 2560 บริษัทได้เปิดบริการรวมทัง้สิน้ 410 สาขา โดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 49 สาขา ซึง่เป็นสาขาท่ี

ลงทนุในประเทศไทย 34 สาขา และลงทนุเองในต่างประเทศ 17 สาขา ในประเทศออสเตรเลีย มลัดีฟส์ สหรัฐอาหรัลเดมิเรตส์ และเซเชลส์ และ

มีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์จํานวน 349 สาขาในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 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 8 แบรนด์ได้แก่ 
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Thai Express,  Xin Wang Hong Kong Café, Kiseki Japanese Buffet Restaurant, Buffet Town,  Poulet, Basil, Riverside และ 

Thai Super Bowl 

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

พม่า จีน และมลัดีฟส์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 The Minor Food Group Singapore มีจํานวนสาขาทัง้สิน้ 80 สาขา โดยการลงทนุเองทัง้สิน้

จํานวน 59 สาขา และมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์จํานวน 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 

ตอ่มาในเดือนมิถนุายน 2560 บริษัทได้ลงทนุเพิ่มอีกร้อยละ 16.7 รวมสดัส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 85.88 ผ่านบริษัทย่อย MFG 

International Holding (Singapore) Pte. Ltd. โดย RIVERSIDE เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารประเภท CASUAL DINING ในประเทศ

จีน ภายใต้แบรนด์ RIVERSIDE & COURTYARD ซึง่มีความเช่ียวชาญในอาหารจานปลาเสฉวนบาร์บีคิว RIVERSIDE เปิดดําเนินการ

ในปี พ.ศ. 2548 และประสบความสําเร็จในการสร้างแบรนด์ร้านอาหารท่ีแข็งแกร่งและสร้างฐานลกูค้าหลกัท่ีช่ืนชอบในอาหารกระทะ

ร้อนประเภทปลา ประกอบกบัการผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหว่างอาหารพืน้บ้าน การบริการท่ีได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี และการ

ตกแตง่ร้านอาหารแบบร่วมสมยั เป็นผลให้ RIVERSIDE ขยายสาขาอย่างรวดเร็ว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เปิดบริการโดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 56 สาขา เป็นสาขาในกรุงปักก่ิง 20 สาขา สาขาในเซ่ียง

ไฮ้ 10 สาขา และเมืองอ่ืนๆ จํานวน 26 สาขา 

 

คาเฟ่ และเบเกอร่ี 

  ในปี 2558 บริษัทได้มีโอกาสเพิ่มแบรนด์ร้านเบเกอร์ร่ีซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ท่ีมีความน่าสนใจท่ีสุดในกลุ่มร้านอาหารใน

ประเทศไทย โดยไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ปได้ร่วมลงทุนจัดตัง้บริษัท BTM Thailand กับกลุ่มบริษัท BreadTalk ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือดําเนินธุรกิจเบเกอร์ร่ีภายใต้แบรนด์เบร็ดทอล์คในประเทศไทย โดยการร่วมทนุครัง้นีถื้อเป็น

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

BreadTalk ในประเทศสิงคโปร์ในสดัส่วนร้อยละ 11 เม่ือปี 2556 ปัจจบุนั บริษัทร่วมทนุนีมี้ร้านอาหารภายใต้แบรนด์เบร็ดทอล์คจํานวน 

46 สาขาในประเทศไทย ทัง้นี ้ด้วยแบรนด์เบร็ดทอล์คท่ีแข็งแกร่ง ประกอบกับความรู้ความชํานาญในประเทศไทย และระบบการ

ปฏิบตังิานท่ีเป็นเลิศของไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป BTM Thailand  จงึมีศกัยภาพท่ีจะเตบิโตอย่างแข็งแกร่งตอ่ไปในอนาคต ด้วยการขยายสาขา

ใหม่ โดยจะเร่ิมจากสาขาท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองและหลงัจากนัน้จะขยายในรูปแบบสาขาแฟรนไชส์ตอ่ไป 

  

เครือข่ายร้านสาขาของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้ 

ร้าน จาํนวนสาขา บริษัทลงทุนเอง แฟรนไชส์ 

ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ 

The Pizza Company 447 249 2 88 108 

Burger King 93 88 5 - - 

Swensen’s 328 126 13 167 22 

Dairy Queen  447 225 2 220 - 

Sizzler 66 53 13 - - 

The Coffee Club 410 34 27 - 349 
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ร้าน จาํนวนสาขา บริษัทลงทุนเอง แฟรนไชส์ 

ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ 

Thai Express 66 7 38 - 21 

Riverside 56 - 56 - - 

BreadTalk 46 46 - - - 

อ่ืนๆ 105 38 52 - 17 

รวมทัง้สิน้ 2,064 866 206 475 517 

การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย ช่องทางการจําหน่ายแบง่ได้  3 ช่องทาง คือ 

1. การรับประทานในร้าน (Dine-in)

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

Queen ทัง้นี ้ในส่วนของ “The Pizza Company” บริษัทได้จดัตัง้สาขาเพ่ือให้บริการจดัส่งถงึบ้านเพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ี

ทัว่กรุงเทพ และปริมณฑล รวมทัง้ตามต่างจงัหวดัท่ีบริษัทมีสาขาตัง้อยู่ โดยกําหนดให้มีเวลาตัง้แตก่ารสัง่สินค้าจนถงึ

การรับสินค้าภายใน 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 การตลาดและภาวะการแขง่ขัน 

ข้อมลูด้านการตลาดและภาวะการแข่งขนั ส่วนหนึง่เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นการรวบรวมข้อมลูเผยแพร่จาก

ส่วนราชการและภาคอตุสาหกรรม ข้อมลูเก่ียวกบัคูแ่ข่งซึง่เป็นข้อมลูท่ีบริษัทว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จดัทําเป็นรายปักษ์ 

ธุรกิจร้านอาหารท่ีมีสาขาในประเทศไทย 

ในปี 2560 บริษัทคาดวา่ตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริการดว่นจะยงัคงมีการเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง ซึง่บริษัทคาดว่าจะมี

อตัราการเตบิโตท่ีดีกว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากผลกระทบเชิงบวกจากการเปิดเสรีการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC 

(ASEAN Economic Community) และความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคของประเทศไทยในปัจจบุนั โดยคาดว่าอตัราการเตบิโตของยอดขาย

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

เล็งเหน็ถงึความเส่ียงในด้านอตัราเงินเฟ้อในปี 2560 และได้วางแผนในเร่ืองการเตรียมความพร้อมในการทําสญัญาซือ้วตัถุดบิกบัคูค้่า 

(Suppliers) เพ่ือกําหนดราคาหรือจํานวนและคณุภาพของวตัถุดบิในระยะยาว 

ตารางเปรียบเทียบส่วนแบง่ตลาดของธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนสไตล์ตะวนัตกในประเทศไทย 

2558 2559 2560 (ประมาณการ) 

รายได้ (ล้านบาท) รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

คาเฟ่ 6,912 12.6 8,314 13.6 10,063 15.1 
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ตารางเปรียบเทียบส่วนแบง่ตลาดของธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนสไตล์ตะวนัตกในประเทศไทย 

 2558 2559 2560 (ประมาณการ) 

รายได้ (ล้านบาท) รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

ร้านอาหาร 22,143 40.3 24,166 39.7 25,236 37.9 

ร้านอาหารจานด่วน 20,441 37.2 22,759 37.4 25,223 37.9 

ไอศกรีมและเบเกอร่ี 5,426 9.9 5,693 9.3 6,063 9.1 

ตลาดรวม 54,922 100.0 60,931 100.0 66,585 100.0 

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 17,177 31.3 19,644 32.2 20,909 31.4 

ที่มา: บริษัทในกลุม่อาหารและเคร่ืองดื่มขนาดใหญ่ทีส่ดุ 500 บริษัทแรก จากกระทรวงพาณิชย์ และประมาณการของบริษัท 

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

  

  สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง 

  สภาพการแข่งขนัและคูแ่ข่งในอตุสาหกรรมอาหารสไตล์ตะวนัตก แยกตามประเภทอาหาร มีดงันี ้

1. คาเฟ่  

• ตลาดรวมของคาเฟ่ มีมลูค่ากวา่ 10,000 ล้านบาท คดิเป็นส่วนแบง่ในธุรกิจร้านอาหารสไตล์ตะวนัตกร้อยละ 15.1  

• ปัจจบุนั สตาร์บคั ยงัคงเป็นผู้ นําในตลาดคาเฟ่อยู่ ด้วยมลูค่าส่วนแบ่งตลาดเป็นท่ีหนึง่และจํานวนสาขาท่ีมากถงึ 

321 สาขาทัว่ประเทศไทย   

2. ร้านอาหาร (Casual Dining) 

ปัจจบุนั ธุรกิจอาหารแคชชวล ไดน่ิงมีมลูคา่รวมมากกวา่ 25,000 ล้านบาท โดยเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซิซซ์เลอร์ และ 

The Coffee Club รวมกนัแล้วมีส่วนแบง่ตลาดร้อยละ 39  

 

2.1 พิซซ่า มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ีประมาณ 7,000 ล้านบาท   

• ในปี 2560 อตัราการเตบิโตร้อยละ 3 

• แนวโน้มตลาดในอนาคตสําหรับพิซซา่จะเน้นเร่ืองนวตักรรมใหม่ และการคดิค้นและพฒันาเมนใูหม่ๆ ควบคูก่บั

การทําการส่งเสริมการขายและการตลาดอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มความถ่ีในการรับประทานพิซซา่ของผู้บริโภค และ

ทําให้ผู้ ท่ีไม่ทานพิซซา่หนัมารับประทานพิซซ่ามากขึน้ พร้อมกนันีบ้ริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงร้านให้มีความ

ทนัสมยั และยงัได้เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์  

• ณ 31 ธนัวาคม 2560 เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีสาขาในประเทศไทยทัง้สิน้จํานวน 337 สาขา เป็นเจ้าของเองจํานวน 

249 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ในสนามบนิ 3 สาขา) และแฟรนไชส์จํานวน 88 สาขา) โดยคูแ่ข่งขนัหลกัคือ พิซซา่ ฮัท 

มีสาขาจํานวน 110 แหง่ และโดมิโน่ พิซซ่า มีสาขาจํานวน 32 แหง่ 

 

2.2 สเตก็ ซีฟู้ ด และสลดั มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ีประมาณ 2,780 ล้านบาท  

• ซซิซ์เลอร์ ใช้กลยทุธ์ในการให้ความสําคญักบักระแสสขุภาพตามพฤตกิรรมของผู้บริโภคอย่างตอ่เน่ือง และคดิค้น

พฒันาเมนอูาหารใหม่ๆ ตามฤดกูาลวตัถดุบิ ผกัและผลไม้ 

• ในแง่การแข่งขนั ซซิซ์เลอร์ ไม่มีคูแ่ข่งโดยตรงในร้านอาหารประเภทเดียวกนั แตจ่ะเป็นในรูปแบบของส่วนแบง่

การตลาดในการทานอาหารของผู้บริโภคจากพฤตกิรรมการทานอาหารนอกบ้าน ทัง้จากร้านอาหารสกีุ ้ร้านอาหาร

นานาชาต ิอิตาลี ญ่ีปุ่ น จีน หรือร้านอาหารไทยทัว่ไป  
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2.3 อาหารและกาแฟ มีส่วนแบง่ตลาดอยู่ท่ีประมาณ 700 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 34 สาขา ตัง้อยู่ใน พทัยา ภเูก็ต  เชียงใหม่ สมยุ หวัหิน สนามบิน

ดอนเมือง สนามบนิภเูก็ต สนามบินสวุรรณภมูิ และกรุงเทพฯ โดยเป็นเจ้าของเองทัง้หมด ร้านค้าส่วนใหญ่ตัง้อยู่

ตามย่านศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งทอ่งเท่ียว ในทําเลท่ีเดนิทางสะดวก ปัจจบุนัคูแ่ข่งขนัอาทเิช่น  

Greyhound มีทัง้หมด 14 สาขาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมลฑล ส่วน Dean & Deluca มี 12 สาขา     

• ในปี 2560 มีอตัราการเตบิโตยอดขายร้อยละ 36   

3. ร้านอาหารจานด่วน หรือ ฟาสต์ฟู้ ด  

• ปัจจบุนั ธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทยมีมลูค่าราว 25,000 ล้านบาท โดยเบอร์เกอร์ คงิ มีส่วนแบง่ตลาดอยู่

ท่ีประมาณ 1,600 ล้านบาทในปี 2560  

• ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เบอร์เกอร์ คงิ มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 88 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ในสนามบนิ 14 สาขา)  

ส่วนคูแ่ข่งขนั อาทเิช่น เค เอฟ ซี มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 600 สาขา และแมคโดนลัด์ มีสาขาจํานวน 252 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 2560 

ไอศกรีมสเวนเซ่นส์ มีส่วนแบง่การตลาดประมาณ 3,900 ล้านบาท และแดร่ีควีน มีส่วนแบง่การตลาดประมาณ 2,300 ล้านบาท 

• ปัจจบุนั สเวนเซ่นส์ มีสาขาในประเทศไทยทัง้สิน้จํานวน 293 สาขา (เป็นเจ้าของเอง 126 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ใน

สนามบิน 1 สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 167 สาขา) ส่วนคูแ่ข่งอย่างบาสกิน้ รอบบิน้ มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 

36 แหง่ ฮาเก้น ดาส มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 25 แหง่  และโคลด์สโตนมี 19 สาขา 

• ปัจจบุนั แดร่ีควีนในประเทศไทยมีสาขาทัง้สิน้จํานวน 445 สาขา (เป็นเจ้าของเอง 225 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ใน

สนามบิน 12 สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 220 สาขา) ส่วนคูแ่ข่งเช่น เค เอฟ ซี ซอฟท์ไอศกรีม มีสาขา

ทัง้สิน้จํานวน 600 สาขา และแมคโดนลัด์ ซอฟท์ไอศกรีม มีสาขาทัว่ประเทศทัง้สิน้ จํานวน 252 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 
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6. เน้นการขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์สําหรับ The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, The Coffee Club 

และ Thai Express โดย The Minor Food Group Singapore ทัง้นี ้รวมถงึการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในตลาดประเทศ

ไทยและตา่งประเทศ 

7. มีการจดัเซ็ตเมนหูรือการปรับราคาเพ่ือให้เกิดความคุ้มคา่แก่ลกูค้า (Price Value) 

 

  นโยบายราคา 

เน่ืองจากธุรกิจอาหารบริการด่วนเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสงู การตัง้ราคาสินค้าของบริษัทได้คํานงึถงึต้นทนุของสินค้าและ

การบริการรวมถงึราคาของคูแ่ข่งในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั  

 

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการผลิตและจําหน่ายอาหารบริการดว่น ผ่านรูปแบบของสาขา จํานวนมากกว่า 2,000 แหง่ 

โดยบริษัทได้ลงทนุใน โรงงานผลิตชีสและไอศกรีม เพ่ือรองรับธุรกิจร้านอาหารในเครือตลอดจนบริษัทคูค้่าอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษัท

อีกด้วย 

 

วัตถุดบิและแหล่งท่ีมา 

วตัถดุิบในการผลิตของบริษัท แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. วตัถดุิบท่ีเป็นอาหารแช่แข็ง ได้แก่ เนือ้ไก่แปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ววัแปรรูป  อาหารทะเลประเภทต่างๆ    เนยแข็ง 

ไอศกรีม มนัฝร่ังแช่แข็ง ผกัและผลไม้แช่แข็ง เป็นต้น 

2. วตัถดุิบท่ีเป็นอาหารสด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์นม ไข่ไก่ ผกัและผลไม้สด เป็นต้น 

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

บรรจภุณัฑ์ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น 

ท่ีมาของวตัถดุบิแตล่ะประเภท มาจาก 2 แหล่งด้วยกนั คือ 

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

กระป๋อง เคร่ืองดื่มและบรรจภุณัฑ์ชนิดตา่งๆ เป็นต้น คดิเป็นร้อยละ 60-65 ของวตัถดุบิทัง้หมดโดยประมาณ 

2. แหล่งท่ีมาจากตา่งประเทศ แบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. การซือ้ผ่านตวัแทนจําหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ มนัฝร่ังแช่แข็ง ผกัและผลไม้แช่แข็ง เคร่ืองเทศ อลัมอนด์ เมล็ด

กาแฟ ส่วนประกอบต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิตและแตง่หน้าไอศกรีม เป็นต้น คดิเป็นร้อยละ 15-20 ของวตัถดุิบทัง้หมด

โดยประมาณ 

2. การนําเข้าจากต่างประเทศโดยตรง ได้แก่ เนยแข็ง นมผงพร่องมนัเนย ส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการผลิตไอศกรีม 

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 เมล็ดกาแฟ เนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนม

เค้ก เคร่ืองปรุงอาหาร  ผลิตภณัฑ์นม และเคร่ืองด่ืมประเภทตา่งๆ ซึง่บริษัทสัง่ซือ้ผ่านผู้ จําหน่ายในประเทศ  

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

และเคร่ืองปรุงอาหารตา่งๆ โดยส่วนใหญ่นัน้ บริษัททําการสัง่ซือ้จากต่างประเทศผา่นผู้ จําหน่ายในประเทศ 

 

 

2.3  ธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า 

 

2.3.1 ลักษณะธุรกิจ 

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

8.35) ซึง่เป็นผู้ นําในการดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัจําหน่ายสินค้าซึง่นําเข้ามาจากต่างประเทศและรับผลิตสินค้าอปุโภคบริโภค โดย

มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

การจัดจาํหน่ายสินค้าประเภทเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม กระเป๋า และรองเท้า 

• แบรนด์เอสปรี (Esprit) ประกอบด้วยเสือ้ผ้าสําเร็จรูป เคร่ืองประดบัและเคร่ืองแต่งกายสําหรับสภุาพบรุุษ สภุาพสตรี 

วยัรุ่นและเดก็ นําเข้าจากประเทศฮ่องกง 

• แบรนด์บอสสินี (Bossini) ประกอบด้วยเสือ้ผ้าสําเร็จรูปสําหรับสภุาพบรุุษ สภุาพสตรี วยัรุ่นและเด็ก ซึง่นําเข้าจาก

ประเทศฮ่องกง 

• แบรนด์แก๊ป (GAP) ประกอบเสือ้ผ้าสําเร็จรูปแนวร่วมสมยัสําหรับสภุาพบรุุษ สภุาพสตรี วยัรุ่นและเด็ก ซึง่นําเข้าจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• แบรนด์บานาน่า รีพบับลิค (Banana Republic) ประกอบด้วยเสือ้ผ้าสําเร็จรูป และเคร่ืองประดบัแนวร่วมสมยัสําหรับ

สภุาพบรุุษ สภุาพสตรี นําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

• แบรนด์ชาร์ลส แอด์ คีธ (Charles and Keith) ประกอบด้วยรองเท้า กระเป๋า และเคร่ืองประดบั สําหรับสภุาพสตรี นําเข้า

จากประเทศสิงคโปร์ 

• แบรนด์เพโดร (Pedro) ประกอบด้วยรองเท้า และเคร่ืองประดบั สําหรับสุภาพบรุุษ และสภุาพสตรี นําเข้าจากประเทศ

สิงคโปร์ 

• แบรนด์บรู๊คส์ บราเธอร์ส (Brooks Brothers) ประกอบด้วยเสือ้ผ้าสําเร็จรูปชัน้นําสําหรับสภุาพบรุษ และสภุาพสตรี 

นําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

• แบรนด์เอแตม (ETAM) ประกอบด้วยชดุชัน้ใน และชดุนอนสําหรับสภุาพสตรี นําเข้าจากประเทศฝร่ังเศส 

• แบรนด์แรทลีย์ ลอนดอน (Radley London) ประกอบด้วยกระเป๋า และเคร่ืองประดบั สําหรับสุภาพสตรี นําเข้าจาก

ประเทศองักฤษ 

• แบรนด์อเนลโล (Anello) ประกอบด้วยกระเป๋าแฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋าเดินทาง นําเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ น 

• แบรนด์โอวีเอส (OVS) ประกอบด้วยเสือ้ผ้าสําเร็รูป เคร่ืองประดบัและเคร่ืองแต่งกายสําหรับสภุาพบรุุษ สภุาพสตรี 

วยัรุ่นและเดก็ นําเจากประเทศอิตาลี 
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การจัดจาํหน่ายสินค้าเคร่ืองใช้ในบ้านและเคร่ืองครัว 

• แบรนด์สวลิลิ่ง เจเอ เฮงเคลส์ (Zwilling J.A. Henckels) ประกอบด้วยเคร่ืองใช้แสตนเลส สตีล คณุภาพสูง อาทิ

เช่น มีด ช้อน หม้อ กระทะ อปุกรณ์ประกอบอาหาร ภาชนะเคร่ืองครัวต่างๆ และอปุกรณ์ตกแตง่เล็บ ซึง่นําเข้าจาก

ประเทศเยอรมนันี 

• แบรนด์โจเซฟ โจเซฟ (Joseph Joseph) ประกอบด้วยของอปุกรณ์ท่ีใช้ในครัวเรือน เน้นการออกแบบท่ีง่ายต่อการใช้

สอยและรูปแบบท่ีทนัสมยั จากประเทศองักฤษ 

 

การจัดจาํหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ทางการศกึษา 

• อีทีแอล (ETL) อปุกรณ์และหนงัสือเพ่ือการศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษ ไทย และความรู้รอบตวัของเดก็ท่ีมีความ

ทนัสมยั โดยเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถโต้ตอบ (Interact) กบัเดก็ และ Learning by Doing เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ 

• เอ็มไอเอส (MIS) ส่ือการเรียนรู้สําหรับเดก็โดยมีหนงัสือและอปุกรณ์เสริมท่ีทนัสมยั ปากกาพูดได้เพ่ือใช้ในการ

เรียนรู้แบบ Interactive เพิ่มทกัษะทางด้านภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และความรู้รอบตวัของเดก็ 

• ฮลัโหล เท็ดดี ้ (Hello Teddy) ส่ือการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ไทย โดยมีหนงัสือและอปุกรณ์เสริมท่ีทนัสมยั 

ปากกาพดูได้ เพ่ือใช้ในการเรียนรู้แบบ Interactive เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาให้เดก็ไทยเข้าสู่ AEC  

• เบรนเช็คเกอร์ (BrainChecker) ศาสตร์การวเิคราะห์ ค้นหาศกัยภาพ จากลายผวินิว้มือ 

การรับผลิตสินค้าอุปโภค 

บริษัทดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับผลิตสินค้าอปุโภคและสินค้าในครัวเรือน ได้แก่ นํา้หอมปรับอากาศในรถยนต์ ยาขดั

รถยนต์  ผลิตภณัฑ์ทําความสะอาด  นํา้ยาปรับผ้านุ่ม และนํา้ยาล้างจาน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าท่ีมีช่ือเสียง เช่น  WET ONES, 

GLADE ALFA, CARGLO, MAGIC CLEAN, PED, ALPO ,DAILY FRESH, FARCENT เป็นต้น ลกูค้าสําคญัคือบริษัทตา่งประเทศท่ี

ผลิตสินค้าอปุโภคและจดัจําหน่ายทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น บริษัท เอส.ซี.จอห์นสนั แอนด์ซนั (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท คอลเกต 

ปาล์ม-โอลีฟ (ประเทศไทย) จํากดั และ บริษัท คาโอ อินดลัเตรียล (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น รวมทัง้รับผลิตผลิตภณัฑ์ทําความ

สะอาดท่ีใช้ในอตุสาหกรรมบริการให้กบั Diversey Hygiene 

การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ลกัษณะการจําหน่ายของผลิตภณัฑ์กลุ่มเสือ้ผ้าและเคร่ืองสําอางแบง่เป็น 3 ช่องทางคือ 1) ช่องทางจําหน่ายปลีกให้กบักลุ่ม

ลกูค้าเป้าหมายโดยวางจําหน่ายในร้านค้าของบริษัทเองหรือจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ 2) ช่องทางจําหน่ายให้ลูกค้าองค์กรท่ีมี

งบประมาณเพ่ือให้พนกังานและผู้บริหาร และมีงบประมาณทางการตลาดเพ่ือจดัหาของแถมและของกํานลัแก่ลกูค้า และ 3) ช่อง

ทางการจําหน่ายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 

บริษัทเห็นว่าผู้ ใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและทําธุรกรรมซือ้ขายสินค้าออนไลน์มีจํานวนท่ีเติบโตอย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้ ในปลายปี 

2560 ได้มีการเปิดดําเนินการธุรกิจเก่ียวกบัการจดัจําหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.anello.co.th ซึง่เป็นการเพิ่มช่องทางการจดั

จําหน่ายสินค้าแบรนด์อเนลโล 

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.anello.co.th/
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2.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

แบรนด์เอสปรี (Esprit) 

 ถงึแม้ธุรกิจแฟชัน่มีคูแ่ข่งขนัอยู่ในตลาดเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา Fast fashion หลาย 

แบรนด์ เข้ามาทําตลาดอย่างรวดเร็วและน่ากลวัด้วยการลงทนุท่ีสงู ทัง้ขนาดร้านค้าและมีสินค้าท่ีมีความหลากหลาย  และการตัง้ราคา

ท่ีตํ่าน่าดงึดดู ทําให้มีผลกระทบตอ่แบรนด์ท่ีเคยมีความแข็งแรงในตลาด   เพราะผู้บริโภคมีทางเลือกในเร่ืองของสินค้าท่ีมีความโดดเดน่

ทางด้านรูปแบบท่ีทนัสมยั  แตอ่ย่างไรก็ตาม แบรนด์เอสปรียงัมีจดุเดน่ท่ีแตกตา่งในเร่ืองการรักษาคณุภาพท่ีสงู และยงัคงการผลิต

สินค้าท่ีตอบสนองกลุ่มลกูค้าท่ีพอใจในเร่ืองคณุภาพสินค้าและความทนทาน ไม่แฟชัน่จนเกินไป ใส่สบายเหมาะกบัสรีระสําหรับคนวยั

ทํางานอาย ุ30 ปีขึน้ไป ในขณะท่ีหาไม่ได้จากแบรนด์ fast fashion ใหม่ๆ ในตลาด ซึง่แบรนด์ดงักล่าวมีคณุภาพตํ่ากว่าและหมดสมยั

เร็ว  ดงันัน้ การทําโปรแกรมบริหารความพงึพอใจของลกูค้าสมาชิก (Minor Plus) เพ่ือรักษาลกูค้ากลุม่นีไ้ด้มีการทําอย่างตอ่เน่ือง เช่น 

การตดิตอ่จองสินค้าใหม่  การให้ส่วนลดพิเศษ  การดแูลลกูค้าในวนัสําคญั  และ ณ สิน้ปี 2560 แบรนด์เอสปรีมีจํานวนจุดจําหน่ายใน

ประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 81 แหง่ 

 

แบรนด์แก๊ป (GAP)  

แบรนด์แก๊ปเป็นหนึง่ในสินค้าอเมริกนัแบรนด์ท่ีมีประวตัอินัยาวนาน   ซึง่นําเสนอสินค้าท่ีมีรูปแบบเบสิค สวมใส่ง่ายในทกุ

โอกาสสไตล์อเมริกนั   เสน่ห์ของโลโกท่ีกลายเป็นสญัลกัษณ์สําคญับนเสือ้ยืดยงัเป็นจุดขายตลอดมา   การทําตลาดของแก๊ปคือ มุ่งเน้น

หาทําเลขายใจกลางกรุงเทพในแหล่งชอบปิง้ของคนเมืองและชาวต่างประเทศ รวมถงึตา่งจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งทอ่งเท่ียวของชาว

ตา่งประเทศ  ณ สิน้ปี 2560 แบรนด์แก๊ปมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 14 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  แบรนด์บานาน่า รีพบับลิค มี

จํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 6 แหง่  

  

แบรนด์บอสสินี (Bossini) 

กลุ่มสินค้าท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนักบัแบรนด์บอสสินีนัน้ มีทัง้ท่ีนําเข้าจากตา่งประเทศ เช่น  Giordano, Body Glove  และ

ผลิตในประเทศ เช่น Portland ซึง่ล้วนแตอ่ยู่ในตลาดมาเป็นเวลานาน และแม้วา่จะมีการแข่งขนัคอ่นข้างสงูทัง้ในด้านราคา และการ

ส่งเสริมการขายในรูปแบบใหม่ๆ  แบรนด์บอสสินี  ยงัเป็นแบรนด์ท่ีมีจุดแข็งในเร่ืองผลิตภณัท์กนัหนาวท่ีมีคณุภาพ เช่น เสือ้กนัหนาวขน

เป็ดและเสือ้แจ็คเก็ต รวมไปถงึเสือ้ยืดใส่สบายท่ีมีรูปแบบสวยและคณุภาพดี บริษัทคาดการณ์ว่าแบรนด์บอสสินียงัมีโอกาสเติบโตไป

กบัการขยายตวัของห้างสรรพสินค้าทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั ณ สิน้ปี 2560 แบรนด์บอสสินี มีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทย

รวมทัง้สิน้ 82 แหง่   

 

แบรนด์บรู๊คส์ บราเธอร์ส (Brooks Brothers) 

เสือ้ผ้าชัน้นํา ท่ีมีมาร่วมสองศตวรรษ ได้ก่อตัง้ขึน้มาเม่ือปี 2361 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา บรู๊คส์ บราเธอร์สเป็นแบรนด์แรกท่ี

จําหน่ายสทูแบบเรดี ้ทแูวร์ จนกลายเป็น แบรนด์ท่ีได้รับความนิยมจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา รวมถงึคนท่ี 44 อย่างบารัก โอบาม่า 

ด้วยพฒันาการของงานออกแบบเสือ้ผ้าสภุาพบรุษและสภุาพสตรีทัง้แบบเป็นทางการและแบบไลฟ์สไตล์ ทําให้บรู๊คส์บราเธอร์ประสบ
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ความสําเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ณ สิน้ปี 2560 แบรนด์บรู๊คส์ บราเธอร์ส มีจํานวนจดุจําหน่ายใน

ประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 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 2560 ชาร์ลส แอนด์ คีธ มีจํานวนจดุจําหน่าย

ในประเทศไทยทัง้สิน้ 34 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 2560 

แบรนด์เพโดรมีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 5 แหง่  

 

แบรนด์แรทลีย์ ลอนดอน (Radley London) 

แบรนด์กระเป๋าและเคร่ืองประดบั สําหรับสภุาพสตรี ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี 2541 ด้วยผลงานการออกแบบอนัโดดเดน่ และฟังก์ชัน่

การใช้งานท่ีดีเย่ียม จงึทําให้แบรนด์แรทลีย์ ลอนดอน ได้รับความนิยมและกลายเป็นแบรนด์ชัน้นําระดบัโลก อีกทัง้ตลาดกระเป๋า

สภุาพสตรีในประเทศไทยนัน้ ยงัคงเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง แบรนด์แรทลีย์ ลอนดอน จงึเป็นอีกทางเลือกหนึง่ โดยเน้นการตลาดกลุ่มลกูค้า

เป้าหมายท่ีเป็นนกัศกึษา วยัทํางานทัง้คนไทยและต่างชาต ิ ณ สิน้ปี 2560 แบรนด์แรทลีย์ ลอนดอน มีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศ

ไทยรวมทัง้สิน้ 19 แหง่ และมีแผนเปิดสาขาเพิ่มอย่างตอ่เน่ืองในปี 2561 ทัง้ในกรุงเทพและตา่งจงัหวดั 

 

แบรนด์อเนลโล (Anello) 

แบรนด์กระเป๋าแฟชัน่วยัรุ่นจากประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยลกัษณะสินค้าท่ีมีความโดดเดน่เร่ืองประ

โยขน์ใช้สอย และราคาท่ีไม่สงู เน้นกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษา และวยัเร่ิมทํางาน ทัง้สภุาพสตรีและสภุาพบรุุษ  ณ สิน้ปี 2560 

แบรนด์อเนลโลมีจํานวนจุดจําหน่ายทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดัในประเทศไทยรวมทัง้สิน้  96 แหง่  
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แบรนด์เอแตม (ETAM) 

แบรนด์ชดุชัน้ในสภุาพสตรีท่ีมีมานานร่วม 100 ปี ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี 2459 ด้วยเอกลกัษณ์การออกแบบให้ความสําคญักบั

โครงสร้างหน้าอกท่ีแตกต่างของผู้หญิง ความสวยงามจากลกูไม้ฝร่ังเศส มีความยืดหยุ่นและสวมใส่สบาย จนเป็นแบรนด์ท่ีได้รับความ

นิยมจากสภุาพสตรีทัง้ในฝร่ังเศสและทัว่โลก เอแตมได้เข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ในตลาดชุดชัน้ในสภุาพสตรี ด้วยความสวยงาม และ

ราคาท่ีแข่งขนัได้ให้กบัลกูค้ากลุ่มนกัศกึษา และคนทํางานในประเทศไทย ท่ีให้ความสําคญักบัการแตง่กายแฟชัน่ทัง้ภายนอกและ

ภายใน ณ สิน้ปี 2560 แบรนด์เอแตมมีจํานวนจดุจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าและศนูย์การค้าชัน้นําในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 19 แหง่ 

 

แบรนด์โอวีเอส (OVS) 

แบรนด์เสือ้ผ้าแฟชัน่อนัดบัหนึง่จากประเทศอิตาลี ท่ีมีการออกสินค้าใหม่ทกุเดือนด้วยรูปแบบลํา้ทนัสมยัตามกระแสเทรนด์

แฟชัน่ โอวีเอสได้เปิด “โอวีเอส คดิส์” เป็นร้านแรกท่ีสนามบินนานาชาตดิอนเมือง อาคาร 2 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 สินค้า

ประกอบด้วยเสือ้ผ้าและเคร่ืองประดบั ตอบสนองครบทกุความต้องการของลกูค้าทกุเพศและวยั ตัง้แต่วยัแรกเกิด วยัเดก็ วยัรุ่น ไป

จนถงึวยัทํางาน และครอบคลมุไลฟ์สไตล์ทกุการสวมใส่ทกุโอกาสทัง้ลําลองในวนัว่างและวนัทํางาน เป็นแบรนด์ท่ีเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนัของบริษัทในตลาดกลุ่มใหม่คือ Fast Fashion ท่ีนําเสนอสินค้าแฟชัน่คณุภาพดีในราคาย่อมเยาตามเทรนด์ของผู้บริโภคยคุใหม่ 

 

แบรนด์อีทีแอล (ETL) เอ็มไอเอส (MIS) ฮัลโหล เทด็ดี ้(Hello Teddy) และ เบรนเช็คเกอร์ (BrainChecker)  

อีทีแอล (ETL) เป็นสินค้าเพ่ือการศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และความรู้รอบตวัของเดก็ 

ถงึแม้วา่การเตบิโตของส่ือออนไลน์จะมีผลกระทบตอ่ธุรกิจประเภทนี ้แตอี่ทีแอลเป็นสินค้าท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองการวิจยัและพฒันา 

คณุภาพรูปเล่มของหนงัสือ อปุกรณ์เสริมท่ีทนัสมยั ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้อยู่เสมอ อีทีแอลจงึเป็นผู้ นําตลาด

ในผลิตภณัฑ์การศกึษาสําหรับเดก็ท่ีมีคณุภาพสงู โดยสินค้าแตล่ะชุดจะใช้เวลานานในการพฒันาและออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  

เอ็มไอเอส (MIS) เป็นสินค้าเพ่ือการศกึษาสําหรับเดก็ด้านภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ความรู้รอบตวั และพฒันาไอ

ควิ เอ็มไอเอสมีความโดดเดน่ในเร่ืองความหลากหลายทางด้านภาษาและมีราคาต่ํา จงึเป็นท่ีสนใจสําหรับกลุ่มลกูค้าท่ีต้องการพฒันา

เดก็ทางด้านภาษา 

ฮลัโหล เท็ดดี ้ (Hello Teddy) เป็นสินค้าท่ีมีความโดดเดน่ด้านภาษาจีนท่ีผลิตจากเจ้าของภาษา มีอปุกรณ์เสริมเป็นปากกา

พดูได้กระตุ้นให้เดก็สนใจและง่ายต่อการเรียนรู้และมีราคาต่ํา  

เบรนเช็คเกอร์ (BrainChecker) การศกึษารูปแบบของลายผิวนิว้มือทัง้ 10 นิว้ (Dermatoglyphics Analysis) เป็นศาสตร์

การวเิคราะห์ ค้นหาศกัยภาพของบุคคลท่ีตดิตวัมาแต่กําเนิด เป็นสินค้ารูปแบบใหม่ท่ีสร้างความสนใจตอ่พ่อแม่ ผ่านการสแกนค่าลาย

ผิวนิว้มือและนําไปแปลงผลเป็นสถิด ิ เป็นท่ีนิยมมากกวา่ 17 ประเทศ สินค้านีใ้นประเทศไทยมีคูแ่ข่งขนัน้อย อีกทัง้ราคาท่ีจําหน่ายยงั

เป็นกลุ่มลกูค้าเดียวกบัสินค้าหลกั ทําให้สามารถตอ่ยอดการขายได้ 

อีทีแอล เอ็มไอเอส ฮลัโหล เทด็ดี ้ และ เบรนเช็คเกอร์ มีการขายโดยผ่านระบบการขายตรง มีการชําระคา่สินค้าทัง้ระบบเงิน

สด ระบบเงินผ่อนผ่านบตัรเครดติ และผ่านการหกับญัชีธนาคาร  ปัจจุบนัมีช่องทางการจําหน่ายหลกั 3 ช่องทาง คือการขายตามบ้าน 

หรือท่ีพกัอาศยั การขายโดยผ่านการจดัสมัมนา และการเปิดจดุขายชัว่คราวท่ีมีลูกค้าพลกุพล่าน เช่น ไฮเปอร์มาร์ท งานแสดงสินค้า

เดก็ โรงพยาบาล งานบุ๊คแฟร์ หรืองานกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเดก็ เป็นต้น 

 

แบรนด์สวลิลิ่ง เจเอ เฮงเคลส์ (Zwilling J.A. Henckels) 

ตลาดเคร่ืองครัวพรีเม่ียมท่ีมีราคาระดบัสงูเร่ิมมีความอิ่มตวัของฐานลูกค้าเดมิ  เน่ืองจากสินค้ามีข้อจํากดัและตอบโจทย์

ลกูค้าท่ีมีความต้องการเฉพาะกลุ่ม โดยตลาดหลกัยงัคงอยู่ในเขตกรุงเทพหานคร การเตบิโตและทศิทางของสลิลลิ่ง เจเอ เฮงเคลล์ใน

อนาคตคือ การปรับกลยุทธ์ของสินค้าและราคาให้มีภาวะการแข่งขนัท่ีเหมาะสมกบัคูแ่ข่งในตลาด  เพ่ือท่ีจะรองรับการขยายฐานลกูค้า

ใหม่ๆ พร้อมกบัการทําการตลาดเชิงรุกเพ่ือแย่งชิงส่วนแบง่การตลาดจากธุรกิจในกลุ่มเดียวกนัทัง้รายใหญ่และรายเล็ก อีกทัง้การ
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มุ่งเน้นทําการตลาดเชิงกิจกรรมและการใช้ส่ือดจิิทลั เพ่ือส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เป็นแนวทางในการสร้างภาพลกัษณ์ของ  

แบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในวงกว้าง  แบรนด์เฮงเคลส์ยงัได้เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าทางทีวีโฮมชอบปิง้  ซึง่มีศกัยภาพใน

การเตบิโตสงูในกลุ่มสินค้าประเภทเคร่ืองครัว  ในปี 2560 มีการเปิดสาขาใหม่ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัล เฟสตวิลั อีสวลิล์ บนพืน้ท่ี 117 

ตารางเมตร แบรนด์สวลิลิ่ง เจเอ เฮงเคลส์ รวมมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยรวม 23 แหง่ 

 

แบรนด์โจเซฟ โจเซฟ (Joseph Joseph) 

ด้วยยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป ลกูค้ากลุ่มมิลเลเน่ียลต้องการสินค้ามากกวา่แค่ฟังก์ชัน่การใช้งานเพียงอย่างเดียว (Single 

function) แตล่กูค้ากลุ่มนีต้้องการสินค้าท่ีมีฟังก์ชัน่การใช้งานมากกว่าหนึง่อย่างหรือท่ีเราเรียกว่ามลัตฟัิงก์ชัน่ (Multifunction) และ

ทกุๆ ผลิตภณัฑ์ต้องมาพร้อมการออกแบบท่ีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โจเซฟโจเซฟ แบรนด์ Kitchenware Gadget สญัชาติ

องักฤษท่ีก่อตัง้ตัง้แตปี่ 2546 โดยสองพ่ีน้อง แอนโทน่ีและริชาร์ด โจเซฟ โดยทัง้สองออกแบบทกุๆ ผลิตภณัฑ์ของโจเซฟโจเซฟโดยมี

รากฐานจากการสงัเกตง่ายๆ รอบตวั สงัเกตปัญหาหลายๆ อย่างภายในบ้าน และจดุนัน้เองทําให้พวกเขาคดิค้นการแก้ปัญหาเหล่านี ้

สร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบเคร่ืองครัวท่ีเป็นเอกลกัษณ์และงานดีไซน์ท่ีโดดเด่น รวมนวตักรรมการออกแบบให้เข้ากบัสไตล์ท่ีร่วมสมยั 

การเน้นไปท่ีประสบการณ์การใช้งานจากผู้ใช้และนําปัญหามาออกแบบเพ่ือแก้ไขในจดุบกพร่องนัน้ คือจุดเดน่และจดุขายสําคญัของ

แบรนด์โจเซฟโจเซฟท่ีการันตีด้วยรางวลัในด้านการออกแบบจากทัว่โลก โจเซฟโจเซฟมีวางขายมากกวา่ 100 ประเทศ และหนึง่จดุขาย

คือประเทศไทย ท่ีมีจุดขายทัง้หมด 11 จดุขาย และยงัเพิ่มช่องทางการจําหน่ายท่ีโฮมช้อปปิง้และช่องทางขายสินค้าออนไลน์ เพ่ือเพิ่ม

ส่วนแบง่ทางการตลาด อีกทัง้ยงัคงใส่ใจในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์และการสร้างแคมเปญทางการตลาดเพ่ือเข้าถงึลกูค้ากลุ่มคน

รุ่นใหม่ให้มากย่ิงขึน้ 

 

ธุรกิจเก่ียวกับการรับผลิตสินค้าอุปโภค ภายใต้บริษัทย่อย นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกัด 

บริษัทผู้ผลิตและจดัจําหน่ายสินค้าอปุโภคและสินค้าในครัวเรือนใหญ่ๆ หลายแหง่ในประเทศไทย จะมีการวา่จ้างบริษัทอ่ืน

ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าให้ เน่ืองจากบริษัทนัน้ๆ ไม่มีนโยบายดําเนินการผลิตเอง หรือมีกําลงัการผลิตท่ีไม่เพียงพอ ซึง่คาดวา่แนวโน้มการ

เตบิโตของอตุสาหกรรมนีจ้ะเพิ่มขึน้ เน่ืองจากพฤตกิรรมของผู้บริโภคมีการใช้สินค้าในครัวเรือนเพิ่มมากขึน้ เช่น นํา้หอมปรับอากาศใน

รถยนต์ นํา้ยาขดัรถยนต์ นํา้ยาทําความสะอาดสขุภณัฑ์  นํา้ยาทําความสะอาดพืน้ นํา้ยาปรับผ้านุ่ม และผลิตภณัฑ์ทําความสะอาด   

เป็นต้น เพ่ือความสะดวกสบายและประหยดัเวลาในการทําความสะอาด บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับผลิตสินค้าอปุโภค 

เช่นเดียวกบับริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั มีอยู่ประมาณ 6-7 ราย โดยมีส่วนแบง่การตลาดในสินค้าแตล่ะชนิดไม่เท่ากนั การ

แข่งขนัในธุรกิจจะเน้นเร่ืองต้นทนุการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ซึง่อํานาจต่อรองราคาจะเป็นของเจ้าของสินค้า เน่ืองจากปัจจบุนักําลงัการ

ผลิตของผู้ รับผลิตสินค้าแตล่ะรายยงัมีเหลืออยู่มาก ทําให้การแข่งขนัด้านราคาเพิ่มสงูขึน้ ในขณะเดียวกนั การส่งออกไปยงั

ตา่งประเทศก็เป็นโอกาสท่ีทําให้บริษัทเพิ่มยอดขายได้ เน่ืองจากต้นทนุการผลิตยงัอยู่ในระดบัตํ่าสําหรับบริษัทผู้ว่าจ้างในตา่งประเทศ 

ประกอบกบัคณุภาพของสินค้าท่ีผลิตนัน้ ดีกว่าผู้ผลิตในภมูิภาคนี ้ จงึเป็นข้อได้เปรียบให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าให้แก่ลกูค้าเพ่ือการ

ส่งออกได้ 

 

นโยบายราคา 

นโยบายราคาของสินค้ากลุ่มแฟชัน่จะพิจารณาจากต้นทนุและการวางตําแหน่งแบรนด์และสินค้าในตลาดท่ีเข้าแข่งขนั  โดย

การเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งในสินค้าแตล่ะประเภท   และเปรียบเทียบราคาในประเทศใกล้เคียงเพราะสินค้าบางกลุ่มเป็นท่ีสนใจจาก

นกัทอ่งเท่ียว     
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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 จําหน่ายวตัถดุิบโดยตรง ทัง้นี ้บริษัทจะจดัหาวตัถุดบิบางส่วนเอง เพ่ือเป็นการ

ลดต้นทนุการผลิต 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 

บริษัทต้องเผชิญความเส่ียงและความไม่แน่นอนตา่งๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึง่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่รายได้ 

ผลกําไรมลูคา่สินทรัพย์ สภาพคล่อง มลูคา่หุ้น และช่ือเสียงของบริษัท  

การจดัการกบัความเส่ียงปัจจบุนั และการกําหนดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่ ซึง่ไม่มีนยัสําคญัในปัจจบุนั แตอ่าจมีความสําคญั

ตอ่ไปในอนาคต จงึเป็นปัจจยัสําคญัในความสําเร็จและความยัง่ยืนของธุรกิจ ปัจจยัความเส่ียงตอ่ไปนี ้ได้พิจารณาครอบคลมุทัง้ความ

เส่ียง ปัจจบุนัและความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่ของบริษัท ดงันัน้ ผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ควรพิจารณาผลกระทบและความเป็นไปได้

ท่ีจะเกิดขึน้ รวมถงึพิจารณาถงึปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัท นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบันี ้

ด้วย 

1. ความเส่ียงจากผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะภัยธรรมชาติ และ

เหตุการณ์ร้ายแรง  

รายได้ กําไร และแผนการขยายงานของบริษัท ล้วนต้องอาศยัภาคการใช้จ่ายของลกูค้า ผู้บริโภค ตลอดจนความเช่ือมัน่ของ

นกัทอ่งเท่ียว ซึง่อาจได้รับผลกระทบด้านลบจากปัจจยัภายนอกหลายๆ ปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย ความไม่สงบทางการเมือง โรคระบาด หรือภยัธรรมชาต ิ เป็นต้น และแม้วา่ปัจจยัความเส่ียงตา่งๆ เหล่านีเ้ป็นความ

เส่ียงโดยทัว่ไป ท่ีผู้ประกอบการธุรกิจทกุๆ รายต้องเผชิญ แตบ่ริษัทได้จดัทํามาตรการบริหารความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบด้านลบตอ่

การดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทจากเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคดิให้ได้มากท่ีสดุ ซึง่มาตรการดงักล่าวรวมถงึแตไ่ม่จํากดัเพียง  

- สร้างความสมดลุของโครงสร้างรายได้ อนัประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิต 

- สร้างความแข็งแกร่งและความหลากหลายของกลุ่มแบรนด์ของบริษัท เพ่ือให้ครอบคลมุหลากหลายตลาด จาก

เซอร์วสิอพาร์ทเมนท์ จนถงึโรงแรมระดบัหรู และจากแฮมเบอร์เกอร์ จนถงึพิซซ่าและอาหารไทย 

- ขยายฐานธุรกิจให้หลากหลายครอบคลมุทัง้ภมูิภาคเอเชียแปซฟิิก ซึง่รวมถงึประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนภมูิภาค

แอฟริกา ตะวนัออกกลาง ยุโรป และอเมริกาใต้ เพ่ือลดการพึง่พาธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึง่เพียงประเทศเดียว 

- ขยายธุรกิจท่ีบริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการ (Fee-Based Model) ได้แก่ การรับจ้างบริหาร

โรงแรม และการให้สิทธิแฟรนไชส์ ทัง้ในประเทศท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ในปัจจบุนัและตลาดใหม่ๆ ท่ีบริษัทยงัไม่

คุ้นเคย 

- เตรียมวางแผนสํารองสําหรับเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคดิ (Contingency Plan) โดยความท้าทายต่างๆ ท่ีบริษัทต้องเผชิญ

ในอดีต มีส่วนสําคญัในการช่วยพฒันาความสามารถในการรับมือกบัเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคดิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และช่วยเพิ่มความสามารถในการฟืน้ตวัของธรุกิจของบริษัท 

2. ความเส่ียงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก  

2.1  การแข่งขนัในธุรกิจโรงแรม  

การเพิ่มขึน้ของจํานวนโรงแรมระดบับนในแหล่งทอ่งเท่ียวท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขนัในด้าน

ราคา ซึง่จะส่งผลกระทบกบัรายได้และกําไรของบริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงนอกฤดกูาลทอ่งเท่ียว ซึง่จะได้รับความกดดนัทัง้ใน

เร่ืองของราคาจากอตัราการเข้าพกัท่ีตํ่า และจากลกัษณะการประกอบธุรกิจโรงแรมซึง่มีคา่ใช้จ่ายคงท่ีสงู (Operating Leverage) 

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาคณุภาพของการให้บริการอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวา่โรงแรมของบริษัทจะมี

คณุภาพและการให้บริการท่ีเหนือกวา่คูแ่ข่งในตลาดนัน้ๆ นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีมาตรการในการลดความเส่ียง โดยการเพิ่มความ

หลากหลายของธุรกิจ ขยายครอบคลมุแหล่งทอ่งเท่ียวหลายๆ แหง่ มีประเภทและระดบัการให้บริการของโรงแรม มีแบรนด์ ตลอดจน



 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

  

 สว่นท่ี 1 หน้า 64 

เชือ้ชาตขิองแขกท่ีมาเข้าพกัโรงแรมท่ีหลากหลาย ซึง่นอกจากแบรนด์อนนัตรา,อวานี, โอ๊คส์, ทโิวลี และเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ ซึง่เป็น

แบรนด์ระดบับนของบริษัทเองแล้ว บริษัทยงัได้วา่จ้างบริษัทชัน้นําให้บริหารโรงแรมภายใต้การลงทนุของบริษัท โดยใช้แบรนด์โฟร์ซี

ซัน่ส์, เจดบับลิว แมริออท, เซน็ต์ รีจิส และเรดสินั บล ูอีกทัง้การกระจายธุรกิจโรงแรมในหลากหลายภมูิภาค ทัง้ในภมูิภาคเอเชียแปซฟิิก 

แอฟริกา ตะวนัออกกลาง ยุโรป และอเมริกาใต้ ตลอดจนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ยงัช่วยให้แบรนด์ของบริษัทเป็นท่ีรู้จกั

อย่างกว้างขวาง และลดความผนัผวนของรายได้จากธุรกิจโรงแรมตลอดทัง้ปี นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กบัธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศนูย์การค้า ธุรกิจบนัเทงิ และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทสามารถให้บริการแก่

ผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร 

2.2 การแข่งขนัในธุรกิจร้านอาหาร  

ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัคอ่นข้างสงู เน่ืองจากคูแ่ข่งธุรกิจรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขนัได้ง่ายกว่าเม่ือ

เปรียบเทียบกบัธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทต้องแข่งขนักบัผู้ประกอบการร้านอาหารรายอ่ืนๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทวางเป้าหมายในการคงความเป็นผู้ นําของธุรกิจร้านอาหาร โดยการพฒันาทัง้สินค้าเดิมและสินค้าใหม่ๆ รวมถงึรูปแบบร้านใหม่ๆ 

อย่างตอ่เน่ือง ตลอดจนมุ่งเน้นการตอบสนองให้ทนัความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงของผู้บริโภค ผ่านการทําการตลาดในรูปแบบต่างๆ ทํา

ให้บริษัทสามารถรักษาความเป็นผู้ นําและมีสว่นแบง่การตลาดท่ีเหนือกวา่คูแ่ข่งด้วยฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและขนาดของธุรกิจท่ี

ส่งผลให้เกิดการประหยดัตอ่ขนาด (Economies of Scale) นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีนโยบายกระจายธุรกิจ เพ่ิมความหลากหลายของ

ประเภทร้านอาหาร ซึง่ครอบคลมุทัง้อาหารตะวนัตก เช่น พิซซ่า สเตก็ แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม ตลอดจนอาหารไทย จีน กาแฟ และเบ

เกอร่ี และการขยายธุรกิจไปในหลากหลายประเทศ ทําให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแตล่ะกลุ่มได้มากย่ิงขึน้ 

ส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มนีมี้การกระจายความเส่ียงและมีการเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง  

2.3  การแข่งขนัในธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า  

ธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้าซึง่บริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัคอ่นข้างสงู 

ถงึแม้วา่จะมีผู้ประกอบการจดัจําหน่ายสินค้าแฟชัน่ระดบัโลกเข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมากขึน้ หากแตย่งักระจุกตวัอยู่เพียง

ในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ เทา่นัน้ ในขณะท่ีแบรนด์ส่วนใหญ่ท่ีบริษัทจดัจําหน่ายสินค้า มีการกระจายตวัมากกวา่ โดยเฉพาะ

ในตา่งจงัหวดั ซึง่มีแนวโน้มในการเตบิโตของภาคการอปุโภคบริโภคท่ีสงูกวา่ในระยะยาว นอกจากนี ้บริษัทได้คดัสรรแบรนด์ใหม่ๆ เพ่ือ

สร้างความหลากหลายของกลุ่มแบรนด์ในเครือและตามกระแสผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทยงัคงเป็นหนึง่ในผู้ประกอบการจดัจําหน่าย

สินค้าอิสระ (Independent Operator) ท่ีใหญ่ท่ีสดุรายหนึง่ของประเทศ ทัง้นี ้ เน่ืองจากธุรกิจจดัจําหน่ายเป็นธุรกิจแรกของกลุ่มบริษัท

ไมเนอร์ บริษัทจงึได้ประโยชน์จากความชํานาญและเครือข่ายท่ีกว้างขวางของทีมผู้บริหาร นอกจากนี ้บริษัทยงัคงพฒันาการให้บริการ

เพ่ือตอบสนองกระแสความต้องการของลกูค้าและมีการส่ือสารกบัลกูค้าอย่างตอ่เน่ืองผา่นระบบสมาชิก ไมเนอร์ พลสั การ์ด 

3. ความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่  

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ

ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลงทนุในตา่งประเทศ อาท ิ การเปล่ียนแปลงของมลูคา่การลงทนุ ความสําเร็จในการริเร่ิมโครงการ ภาระ

ผกูพนัตามสญัญา การขอใบอนญุาต และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกเหนือไปจากความเส่ียงโดยทัว่ไปในแตล่ะประเทศ อย่างไรก็ดี 

บริษัทมีมาตรการในการควบคมุดแูลการพฒันาโครงการใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด ทัง้ผ่านการทํา Due Diligence อย่างละเอียด การจดัทํา

แผนงานและขัน้ตอนมาตรฐาน การวางหลกัเกณฑ์ในการลงทนุท่ีรอบคอบ เป็นต้น โดยบริษัทจะว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้และความ

ชํานาญในประเทศนัน้ๆ อาท ิ ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ท่ีปรึกษาด้านบญัชี ซึง่จะทํางานร่วมกบัทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญของบริษัท

เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษัทจะประสบความสําเร็จในการพฒันาหรือเข้าซือ้โครงการนัน้ๆ ตอ่ไป เพ่ือให้มีผลกําไรท่ีน่าพอใจรวมถงึการปฏิบตัิ

ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้ บริษัทมีมาตรการลดความเส่ียงสําหรับการลงทนุในประเทศท่ีบริษัทไม่เคยดําเนินธุรกิจมาก่อน 

โดยในช่วงแรก บริษัทจะร่วมลงทนุกบัคูค้่าทางธุรกิจท่ีมีความรู้ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจในประเทศดงักล่าว เพ่ือศกึษาสภาวะ

ตลาด กฎหมาย และกฎระเบียบตา่งๆ และเรียนรู้การดําเนินกิจการ จนกวา่จะมีความมัน่ใจในการดําเนินธุรกิจในประเทศนัน้ๆ เพียงพอ 
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จงึจะมีการตดัสินใจลงทนุในสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้ ดงัเช่นการลงทนุของบริษัทท่ีผ่านมาในภมูิภาคแอฟริกา ประเทศมลัดีฟส์ ศรีลงักา 

เวียดนาม จีน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย นอกจากนี ้ สําหรับประเทศใหม่ท่ีบริษัทเข้าลงทนุโดยเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ เช่น ประเทศโปรตเุกส 

และบราซลิ บริษัทจะคงไว้ซึง่คณะผู้บริหาร ซึง่มีความรู้ความชํานาญในประเทศนัน้ๆ  

4. ความเส่ียงจากความสามารถในการได้มาซึ่งท่ีตัง้ในการประกอบธุรกิจท่ีต้องการ  

โรงแรมบางแหง่ของบริษัทตัง้อยู่บนท่ีดนิท่ีบริษัทเช่าจากเจ้าของท่ีดนิ โดยบริษัทมีสิทธิตอ่อายสุญัญา ด้วยอตัราคา่เช่าตามท่ี

จะตกลงกนั ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทตกลงท่ีจะไม่ตอ่อายสุญัญา และจากการท่ีบริษัทได้ปฏิบตัติามสญัญาเช่าและมีความสมัพนัธ์ท่ีดี

กบัเจ้าของท่ีดนิตลอดมา บริษัทจงึเช่ือมัน่ว่า ความเส่ียงดงักล่าวจะไม่เกิดขึน้ในระยะเวลาอนัใกล้  

สําหรับธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า ทําเลท่ีดีจดัเป็นหนึง่ในปัจจยัหลกัของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของ

แตล่ะสาขา ดงันัน้ จงึอาจเกิดความเส่ียงหากบริษัทไม่สามารถตอ่สญัญาเช่าพืน้ท่ีนัน้ๆ หรือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสญัญาเช่า 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทมีร้านอาหารและจดุจดัจําหน่ายสินค้ามากมาย อีกทัง้แบรนด์ร้านอาหารและสินค้าแฟชัน่ของบริษัทเป็น

แบรนด์ยอดนิยม ซึง่มีส่วนช่วยดงึดดูลกูค้าเข้ามาใช้บริการท่ีห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้บริษัทมีอํานาจต่อรองกบัห้างสรรพสินค้าและ

เจ้าของพืน้ท่ี และสามารถทําสญัญาเช่าระยะยาวได้  

5. ความเส่ียงในการต่อสัญญาและเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาแฟรนไชส์ และสัญญาตัวแทน

จาํหน่ายสินค้า 

บริษัทดําเนินงานร้านอาหารบางส่วนภายใต้แบรนด์ท่ีได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากตา่งประเทศตามข้อตกลงภายใต้สญัญาแฟรน

ไชส์ จงึอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการท่ีมิได้รับอนญุาตให้ตอ่สญัญาหรือหากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสญัญาแฟรนไชส์ 

บริษัทได้ลดความเส่ียงดงักล่าวโดยการขอตอ่อายสุญัญาแฟรนไชส์ล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาของสญัญา 10-20 ปี (ขึน้อยู่กบัประเภท

ของสญัญา) อีกทัง้การท่ีบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ท่ีบริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส์จนเป็นผู้ นําตลาดในประเภทอาหาร

นัน้ๆ จงึเป็นผลให้บริษัทมีโอกาสท่ีจะได้รับการตอ่สญัญามากย่ิงขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ลดการพึง่พาแบรนด์ท่ีบริษัทได้รับสิทธิแฟ

รนไชส์จากต่างประเทศ โดยการเพิ่มแบรนด์ร้านอาหารท่ีเป็นของตนเอง ซึง่ ณ ปัจจบุนั ประกอบไปด้วยแบรนด์เดอะ พิซซา่ คอมปะนี, 

กลุ่มไทย เอ็กซ์เพรส, กลุ่มเดอะ คอฟฟ่ี คลบั และริเวอร์ไซด์  

สําหรับธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า การได้เป็นตวัแทนจําหน่ายแตเ่พียงผู้ เดียวเป็นปัจจยัสําคญั สญัญาของบริษัทมี 2 ลกัษณะ 

ได้แก่ แบบท่ีตอ่สญัญาโดยอตัโนมตั ิ และแบบท่ีมีกําหนดเวลา สําหรับสญัญาในลกัษณะท่ีมีการกําหนดระยะเวลาในการตอ่สญัญา 

บริษัทมีความเส่ียงจากการท่ีคูส่ญัญาจะไม่ตอ่สญัญาเม่ือถงึกําหนด ซึง่จะเป็นผลให้บริษัทมีโอกาสสญูเสียรายได้จากการเป็นตวัแทน

จําหน่าย อย่างไรก็ตาม จากการดําเนินธุรกิจระหวา่งกนัมาเป็นเวลานานและบริษัทได้ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญามาโดยตลอด 

ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจให้ตอ่อายสุญัญา ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทตกลงท่ีจะไม่ตอ่อายสุญัญา นอกจากนัน้ หากคูส่ญัญาขอ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขข้อตกลง โดยเฉพาะอตัราคา่ตอบแทน บริษัทจะเจรจาตอ่รองเพ่ือให้การเปล่ียนแปลงอตัราคา่ตอบแทนดงักล่าว

เป็นไปในอตัราท่ีบริษัทและคูส่ญัญาได้รับผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้ 2 ฝ่าย นอกจากนี ้ บริษัทยงัคงหาโอกาสเพ่ือท่ีจะเพิ่มแบรนด์ใหม่ๆ 

อย่างตอ่เน่ือง 

6. ความเส่ียงจากการท่ีลูกค้าจะไม่ต่อสัญญาจ้างบริหารโรงแรมและจ้างผลิตสินค้า  

บริษัทมีการขยายธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทโิวลี และเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ ซึง่เป็นแบรนด์ของ

บริษัทเอง โดยรับจ้างบริหารจดัการโรงแรมท่ีบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของและได้รับผลตอบแทนเป็นคา่ธรรมเนียมการให้บริการ ทัง้นี ้รายได้

คา่บริหารจดัการ แบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ คา่ธรรมเนียมในการให้คําปรึกษาและคําแนะนําในการออกแบบและการก่อสร้าง ซึง่เป็น

รายได้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงก่อนโรงแรมจะเปิดดําเนินการ และคา่ธรรมเนียมในการบริหารเม่ือโรงแรมเปิดดําเนินการ โดยจะขึน้อยู่กบัรายได้

และผลกําไรจากการดําเนินงานของโรงแรมท่ีบริษัทบริหารงาน โดยทัว่ไป สญัญาวา่จ้างบริหารโรงแรมจะมีอาย ุ 10-20 ปี ในกรณีท่ี

ลกูค้าบอกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนด บริษัทสามารถเรียกเก็บค่าเสียหายในรูปของคา่ธรรมเนียมการยกเลิกสญัญา (Cancellation 
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Fee) ได้ ทัง้นี ้ ประสบการณ์จากการบริหารธุรกิจโรงแรมในหลายปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมของบริษัท เป็นท่ีรู้จกัในความ

หลากหลายและคณุภาพในการให้บริการของแบรนด์ ความสามารถในการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า 

ตลอดจนความมุ่งมัน่ในการพฒันาการดําเนินงานของโรงแรมท่ีรับจ้างบริหารอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือความพงึพอใจสงูสดุของทัง้ผู้วา่จ้าง

บริษัทและแขกท่ีมาพกั 

สําหรับธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอปุโภค โดยบริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท รับจ้างผลิตสินค้า

ให้กบับริษัทสินค้าอปุโภคระดบัสากล ปัจจบุนั ธุรกิจดงักล่าวมีการแข่งขนัไม่มากนกั เน่ืองจากยงัมีผู้ประกอบการท่ีได้มาตรฐานและ

ได้รับอนญุาตให้ผลิตน้อยราย แตร่าคาและคณุภาพเป็นตวัแปรท่ีสําคญัในการท่ีจะได้รับคําสัง่ซือ้ อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทได้

ดําเนินธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอปุโภคมาเป็นเวลานานมากกวา่ 30 ปี บริษัทให้ความสําคญัตอ่การผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพในราคาท่ี

เหมาะสมนอกจากนี ้การปรับปรุงสายการผลิตอย่างตอ่เน่ืองยงัสามารถช่วยลดต้นทนุการผลิตได้ ด้วยเหตผุลท่ีกล่าวมาทัง้หมดข้างต้น 

เป็นผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าทัง้ในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก และได้รับการว่าจ้างผลิตสินค้าในระยะยาว 

7. ความเส่ียงด้านการเงนิ 

7.1  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางส่วนเป็นเงินสกลุต่างประเทศ เช่น รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ รายได้จากการรับจ้าง

บริหารโรงแรม เงินปันผลรับ และรายได้จากเอเย่นต์ทอ่งเท่ียวในต่างประเทศและอ่ืนๆ ซึง่รายได้ดงักล่าวผนัแปรตามอตัราแลกเปล่ียน 

แตใ่นขณะเดียวกนั บริษัทก็มีคา่ใช้จ่ายบางประเภท เช่น คา่บริหารจดัการธุรกิจโรงแรม คา่การใช้สิทธิ/เคร่ืองหมายการค้าสําหรับธุรกิจ

อาหารและเคร่ืองดื่ม (Franchise Fee) และคา่สินค้าของธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า เป็นเงินสกลุต่างประเทศ ดงันัน้ บริษัทและบริษัทใน

เครือจงึสามารถลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนนีไ้ด้ โดยการหกักลบรายได้และคา่ใช้จ่ายบางส่วนท่ีเป็นเงินสกลุตา่งประเทศ 

(Natural Hedging) อีกทัง้บริษัทและบริษัทในเครือยงัลดความเส่ียงเพิ่มเตมิ โดยกําหนดราคาคา่ห้องพกัในประเทศเป็นเงินสกลุบาท

แทนราคาอ้างอิงเงินสกลุอ่ืนๆ เพ่ือให้รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสกลุเงินเดียวกนั นอกจากนี ้ จากการท่ีบริษัทขยายธุรกิจไปยงั

ตา่งประเทศมากขึน้ ส่งผลให้บริษัทมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน เม่ือมีการแปลงผลการดําเนินงานของธุรกิจใน

ตา่งประเทศเป็นสกลุเงินบาทในงบการเงินรวมของบริษัท ในส่วนของการจดัหาเงินนัน้ โดยทัว่ไป บริษัทจะกู้ ยืมเงินในสกลุเดียวกบั

สินทรัพย์ท่ีบริษัทลงทนุรวมถงึกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้มาจากสินทรัพย์เหล่านัน้ เพ่ือให้เกิดการหกักลบหรือการป้องกนัความเส่ียง

แบบธรรมชาตจิากอตัราแลกเปล่ียน (Natural Currency Hedging) ให้ได้มากท่ีสดุ บริษัทยงัได้ตดิตามความเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนในตลาดอนัเน่ืองมาจากความผนัผวนของสภาพเศรษฐกิจโลกและเหตกุารณ์ตา่งๆ อย่างใกล้ชิด และบริษัทได้บริหารความ

เส่ียงเพิ่มเตมิโดยการเข้าทําสญัญาซือ้ขายเงินต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือรองรับความผนัผวนของตลาดในกรณีท่ีจําเป็น 

7.2  ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้  

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่อาจส่งผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของบริษัท 

บริษัทและบริษัทในเครือได้ตระหนกัถงึความเส่ียงดงักล่าวและบริหารจดัการความเส่ียงข้างต้นให้เป็นไปตามนโยบายและคูมื่อการ

บริหารความเส่ียงของบริษัทท่ีวางไว้ เพ่ือลดผลกระทบในด้านลบท่ีอาจเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้และสภาวะของ

ตลาดการเงิน ณ ขณะนัน้ๆ ดงันัน้ บริษัทจงึรักษาดลุยภาพระหวา่งการกู้ ยืมด้วยอตัราดอกเบีย้คงท่ีและอตัราดอกเบีย้ลอยตวัให้

สอดคล้องกบัสภาพของตลาดการเงิน 

7.3  ความเส่ียงจากความมัน่คงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ ยืมเงินและปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญากู้ ยืมเงิน  

นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทัว่ไปแล้ว บริษัทอาจต้องการเงินทนุเพิ่มเตมิ เพ่ือลงทนุพฒันาโครงการใหม่ๆ  และเข้าซือ้

กิจการอ่ืน ส่งผลให้บริษัทและบริษัทในเครือต้องรักษาสภาพคล่องและสํารองวงเงินกู้จากสถาบนัการเงินให้เพียงพอเพ่ือใช้เป็นเงินทนุ

หมนุเวียน อีกทัง้ยงัต้องจดัหาแหล่งเงินทนุระยะยาวล่วงหน้าและกระจายแหล่งท่ีมาของเงินทนุให้มีความหลากหลาย อย่างไรก็ดี 
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บริษัทและบริษัทในเครือมีการดํารงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งเพ่ือท่ีจะปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญากู้ ยืมเงิน และบริษัทได้

ปฏิบตัติามเง่ือนไขดงักล่าวด้วยดีเสมอมา 

8. ความเส่ียงจากการพัฒนาของเทคโนโลยี  

บริษัทต้องอาศยัเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ ไมเ่พียงแตเ่พ่ือการรองรับระบบการทํางานของหน่วยงานสนบัสนนุ (Back 

Office) เทา่นัน้ แตย่งัครอบคลมุถงึฝ่ายขายและการตลาดอีกด้วย เรากําหนดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่จากการพฒันาของเทคโนโลยี 

เน่ืองจากเทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงแคเ่คร่ืองมือในการดําเนินธุรกิจของเราอีกตอ่ไป แตย่งัทําให้เกิดคูแ่ข่งในรูปแบบใหม่ๆ และ

เปล่ียนแปลงช่องทางและวธีิการตอบสนองกบัลกูค้า ซึง่หากบริษัทไม่สามารถปรับตวัตามเทคโนโลยีหรือความต้องการของผู้บริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงจะส่งผลให้บริษัทสญูเสียความสามารถในการแข่งขนั ทัง้นี ้บริษัทตระหนกัดีถงึความสําคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ จงึ

ได้จดัให้หน่วยงานดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของแผนกลยทุธ์ระยะยาวของบริษัท และด้วยฐานะทางการเงินท่ีมีความมัน่คงและขนาดของ

ธุรกิจท่ีส่งผลให้เกิดการประหยดัตอ่ขนาด (Economies of Scale) ส่งผลให้บริษัทสามารถพฒันาความสามารถในการแข่งขนัด้วยการ

ลงทนุในระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ตวัอย่างเช่น การพฒันาระบบจองห้องพกัส่วนกลางของแบรนด์อนนัตรา ซึง่ช่วยให้บริษัทสามารถ

ตดิตามการขายห้องพกัและห้องพกัคงเหลือได้ทนัที การคดิราคาห้องพกัให้เท่าเทียมกนัในทกุระบบ (Rate Parity) การรับจองห้องพกั

บนเว็บไซต์ท่ีสามารถรองรับได้หลายภาษา การบริหารและเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนการรวบรวมข้อมลูของแขกท่ีเข้าพกั หรือเวบ็ไซต์

และระบบแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือใหม่ของแบรนด์เดอะ พิซซา่ คอมปะนี ซึง่ได้พฒันามาเพ่ือให้ลูกค้ามีประสบการณ์ในการสัง่

อาหารท่ีดีขึน้ ลดระยะเวลาในการสัง่อาหารออนไลน์ และลกูค้าสามารถตดิตามสถานะการจดัส่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีก

ด้วย นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการจดัทําแผนกลยุทธ์ 5 ปี สําหรับการพฒันาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีโดยเฉพาะเพ่ือรองรับแผนการ

ขยายธุรกิจท่ีได้วางไว้  

9. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

บริษัทดําเนินกิจการครอบคลมุภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวนัออกกลาง คาบสมทุรอินเดีย แอฟริกา ยโุรป และอเมริกาใต้ จงึมี

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต โดยเฉพาะจากการเปล่ียนแปลงทางภมูิทศัน์ ภยั

ธรรมชาต ิและภาวะอาหารขาดแคลน ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ซึง่เป็นภมูิภาคสําคญัท่ี

บริษัทมีการดําเนินกิจการอยู่ได้ประสบภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ เช่น นํา้ทว่ม ภยัแล้ง และไฟป่าอย่างรุนแรงและบอ่ยครัง้ ซึง่ความเส่ียง

เหล่านีจ้ะส่งผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและเกษตรกรรมโดยรวม และตอ่การดําเนินงาน การจดัซือ้และกระจายสินค้าของ

ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารของบริษัท บริษัทมีการตดิตามดแูลความเส่ียงเหล่านีอ้ย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินผลกระทบตอ่ธุรกิจของ

บริษัท และมีการจดัทําแผนรองรับสถานการณ์ฉกุเฉินจากภยัพิบตัิท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ของแผนบริหารความตอ่เน่ือง 

(Business Continuity Plan) ของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัคงมุ่งปฏิบตัติามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งลดการสร้างผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อมให้ได้มากท่ีสดุ ด้วยการจดัการทรัพยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละแหล่งท่ีอยู่อาศยั

ของสตัว์ 

บริษัทเล็งเหน็และให้ความสําคญักบัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากความเส่ียงข้างต้น จงึได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ทําหน้าท่ีประเมินความเส่ียงและตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ําเสมอ โดยหน่วยงานทกุหน่วยจะทํา

การประเมินความเส่ียง เพ่ือหาปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการดําเนินงาน และทํางานร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการ

วเิคราะห์โอกาสท่ีอาจเกิดขึน้ ศกึษาผลกระทบ และร่วมกนัหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกนั หรือลดความเสียหายจากความ

เส่ียงดงักล่าว ตลอดจนร่วมกนัติดตามและประเมินความเส่ียงเป็นระยะ โดยบริษัทได้มีการจดัทํานโยบายและขัน้ตอนบริหารความ

เส่ียงของกลุ่มอย่างเป็นทางการ และกลุ่มธุรกิจทัง้หมดได้ปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด ทัง้ยงัมีการรายงานประสิทธิภาพของการบริหาร

ความเส่ียงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเป็นรายไตรมาส 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทย่อย 

กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ท่ีดินและอาคาร อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และสิทธิการเช่าท่ีดิน โดยแยกเป็นธุรกิจได้ดงันี ้

 
ธุรกิจโรงแรม  

 

บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2559 

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 

62.04 

 

0.62 

92.92 

 

1.24 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

บริษัทย่อย        

บจก. หวัหิน วลิเลจ  36 43/1 ถนนเพชรเกษม หวั

หนิ 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2573)  

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 12 หลงั 

จํานวน 187 ห้อง 

-  

144.12 

 

150.85 

 

-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 61 ห้อง 

- เต้นท์แคมป์ 15 หลงั 

108.14 

 

39.04 

118.75 

 

51.95 

 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

บจก. สมยุ รีซอร์ท แอนด์ สปา 14 99/9 หาดบอ่ผดุ  

เกาะสมยุ 

เป็นเจ้าของ - ท่ีดนิและอาคารโรงแรม 3 ชัน้  

ห้องพกั 106 ห้อง 

387.59 404.01 -ไม่มี- 
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บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2559 

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 

550.00 

 

 

177.46 

1,141.11 

 

618.77 

 

 

201.22 

1,145.81 

-ไม่มี- 

 

 

-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 

510.01 

 

 

1,007.71 

511.58 

 

 

1,035.13 

-ไม่มี- 

 

 

-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 

417.97 

 

 

10.84 

425.53 

 

 

12.51 

-ไม่มี- 

 

 

-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 และ

อาคาร 1 ชัน้ 3 หลงั 

- สํานกังานขาย 

1,239.44 

 

813.46 

 

 

37.76 

1,269.91 

 

852.24 

 

 

42.13 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

 

 

-ไม่มี- 
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บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2559 

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

เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธานี 

53/5 หมู่ 4 ต.ตลิ่งงาม  

อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์

ธานี 

  

เป็นเจ้าของ 

 

- อาคารวลิล่า 1 ชัน้ 60 หลงั 

 

- อาคารโรงแรม จํานวน 34 ห้อง 

647.01 

 

181.93 

666.24 

 

176.21 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

Minor International (Labuan) 

Ltd. 

- เกาะ Kihavah Huravlhu สิทธิการเช่า 23 ปี 

(สิน้สดุปี 2573) 

- สิทธิการเช่าเกาะ 

- อาคารวลิล่า 1 ชัน้ 79 หลงั 

276.23 

1,234.16 

266.31 

1,453.53 

-ไม่มี- 

-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 

293.88 

 

6.26 

- 

212.31 

 

7.48 

143.28 

-ไม่มี- 

 

-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 

1,947.77 

 

62.47 

2,017.99 

 

62.47 

-ไม่มี- 

 

       -ไม่มี- 

Oaks Hotels & Resort 

Limited 

 

 

- 

 

 

ประเทศนิวซีแลนด ์และ 

ประเทศออสเตรเลีย 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ/ สิทธิการเช่า 

 

 

- ห้องพกัอาศยั สํานกังาน  

ส่วนปรับปรุงอาคาร และ 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

3,010.99 3,037.08 2,545 
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บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2559 

บจก. สมยุ บีช คลบั โอนเนอร์ - 

 

 

หาดไม้ขาว อ.ถลาง 

จ.ภเูก็ต 

เป็นเจ้าของ 

 

  สิทธิการเช่าท่ีดนิ 30 ปี 

  (สิน้สดุปี 2592) 

- สํานกังานขาย สํานกังานต้อนรับ

ร้านอาหาร และสระวา่ยนํา้ 

- สิทธการเช่าท่ีดิน 

304.68 

 

83.92 

312.37 

 

86.42 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต 68 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง 

จ.ภเูก็ต 

 

  เป็นเจ้าของ - ท่ีดนิเปล่า 

- อาคารโรงแรม จํานวน 77 ห้อง 

264.03 

853.83 

264.03 

890.94 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

บจก. โคโค ปาล์ม โฮเตล็  

แอนด์ รีสอร์ท 

60  ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ป่า  

จ. พงังา 

 เป็นเจ้าของ - ท่ีดนิเปล่า 286.30 286.30 -ไม่มี- 

MHG Australia Investment 

Pty. Ltd 

-  ประเทศออสเตรเลีย  เป็นเจ้าของ - อาคารโรงแรม จํานวน 301 ห้อง 1.106.83 1,156.68 -ไม่มี- 

Hoi An Riverpark Hotel 

Company Limited 

- ประเทศเวียตนาม  เป็นเจ้าของ อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลงั 

จํานวน 94 ห้อง 

255.18 249.36 -ไม่มี- 

Bai Dai Tourism Company 

Limited 

- ประเทศเวียตนาม เป็นเจ้าของ - อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 3 หลงั

จํานวน 63 ห้อง 

171.05 223.82 -ไม่มี- 

Sothea Pte. Ltd - ประเทศกมัพชูา เป็นเจ้าของ - อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลงั 

จํานวน 39 ห้อง 

- สิทธิการเช่า 

208.35 

 

26.45 

212.32 

 

31.01 

-ไม่มี- 

Sands Hotels Holdings 

(Namibia) (Proprietary) 

Limited 

- ประเทศนามิเบีย เป็นเจ้าของ - อาคารโรงแรม จํานวน 173 ห้อง 860.41 969.23 -ไม่มี- 
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บริษัท 

ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2559 

Minor Hotel Group 

Gaborone (Proprietary) 

Limited 

12.3088 

เอเคอร์ 

ประเทศบอสวานา เป็นเจ้าของ - ท่ีดนิ และอาคารโรงแรม จํานวน 

196 ห้อง 

 

2,095.51 1,965.88 -ไม่มี- 

Pojuca S.A 291,400 

ตารางเมตร  

ประเทศบราซลิ เป็นเจ้าของ - ท่ีดนิ และอาคารโรงแรม 2 แหง่ 

จํานวน 504 ห้อง 

1,794.40 1,953.33 -ไม่มี- 

Minor Continental Portugal, 

S.A. 

- ประเทศโปรตเุกส เป็นเจ้าจอง - ท่ีดนิ และอาคารโรงแรม 12 แหง่

จํานวน 2,319 ห้อง 

12,466.73 11,417.17 -ไม่มี- 

Minor Hotels Zambia 

Limited 

- ประเทศแซมเบีย เป็นเจ้าของ - ท่ีดนิ และอาคารโรงแรม 2 แหง่

จํานวน 385 ห้อง 

2,394.64 2,687.52 -ไม่มี- 

Corbin & King Limited - ประเทศองักฤษ เป็นเจ้าของ - ร้านอาหาร 6 แหง่  752.12 - - ไม่มี- 

บริษัท โกโก้ รีครีเอชัน่ จํากดั - ตําบลบอ่ผดุ อําเภอ

เกาะสมยุ จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2593) 

- สิทธิการเช่าทีดิน 87.34 - -ไม่มี- 

MHG Desaru Hotel Sdn. 

Bhd and MHG Desaru Villas 

Sdn. Bhd. 

100,368 

ตารางเมตร 

ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าของ - ท่ีดนิ 274.81 - -ไม่มี- 
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ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม  

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2559 (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 

 

 

  เป็นเจ้าของ 

- สิทธิการเช่าพืน้ท่ีและส่วน

ปรับปรุงสิทธิการเช่า 

 

- สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารจํานวน 249 สาขา 

- ท่ีดนิและอาคาร 4 ชัน้ 

84.01 

 

 

47.85 

612.25 

 

69.25 

 

96.75 

 

 

43.46 

514.75 

 

69.39 

-ไม่มี- 

 

 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

 

      -ไม่มี- 

บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 14 สาขา 

สิทธิการเช่า 3-28 ปี - สิทธิการเช่า 

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารจํานวน 127 สาขา 

15.98 

192.67 

17.45 

181.06 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

 

บจก. เอส.แอล.อาร์.ที - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 3 สาขา 

สิทธิการเช่า 3-22 ปี - สิทธิการเช่า 

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารจํานวน 48 สาขา 

11.57 

273.61 

14.51 

248.45 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

 

บจก. เบอร์เกอร์ ประเทศไทย - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 8 สาขา 

 

สิทธิการเช่า 12-15 ปี - สิทธิการเช่า 

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารจํานวน 72 สาขา 

39.34 

431.40 

32.70 

315.72 

 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

 

บจก. ไมเนอร์ ชีส  29 อ. ปากช่อง  

จ. นครราชสีมา 

เป็นเจ้าของ - อาคารโรงงาน 

 

29.54 32.20 -ไม่มี- 

บจก. ไมเนอร์ แดร่ี - อ. ปากช่อง  

จ. นครราชสีมา 

เป็นเจ้าของ - อาคารโรงงาน 104.47 113.74 -ไม่มี- 
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บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท) 

บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั  

(ประเทศไทย) 

- สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 6 สาขา 

สิทธิการเช่า 10 ปี 

(สิน้สดุปี 2562) 

คา่เช่าจ่ายล่วงหน้า 3 ปี 

(สิน้สดุปี 2563) 

คา่เช่าจ่ายล่วงหน้า 15 ปี 

(สิน้สดุปี 2576) 

- สิทธิการเช่า 

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 

34 สาขา 

23.72 

172.33 

14.74 

119.79 

-ไม่มี- 

       -ไม่มี- 

บจก. ไมเนอร์ ดีควิ -  คา่เช่าจ่ายล่วงหน้า 14 ปี 

(สิน้สดุปี 2571) 

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 

242 สาขา 

68.37 65.39 -ไม่มี- 

 

Minor Food Group 

(Singapore) Pte. Ltd. 

- ประเทศสิงคโปร์ เป็นเจ้าของ - สิทธิการเช่า 

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหาร จํานวน 2 สาขา 

0.82 

80.16 

1.83 

128.93 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

The  Minor Food Group 

(China) Limited 

- ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

เป็นเจ้าของ - ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหาร 

113.18 122.67 -ไม่มี- 

Over Success Enterprise - ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

เป็นเจ้าของ - สิทธิการเช่า 

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

ร้านอาหาร 

10.85 

265.94 

14.53 

355.24 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

Minor DKL Food Group Pty. 

Ltd. 

- ประเทศออสเตรเลีย เป็นเจ้าของ - ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

ร้านอาหาร 

140.90 185.96 -ไม่มี- 

The Minor Food Group 

(Myanmar) Limited 

- ประเทศพม่า เป็นเจ้าของ - ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

ร้านอาหาร 

22.09 30.69 -ไม่มี- 

Primacy Investment Limited - ประเทศมลัดฟิส์ เป็นเจ้าของ - ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

ร้านอาหาร 

36.77 30.38 -ไม่มี- 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 75 

 

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท) 

The Minor Food Group 

(India) Private Limited 

- ประเทศอินเดีย เป็นเจ้าของ - ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

ร้านอาหาร 

17.90 15.67 -ไม่มี- 

Minor Food (Seychelles) 

Limited 

- ประเทศเซเชลส์ เป็นเจ้าของ - ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

ร้านอาหาร 

8.13 - -ไม่มี- 

 

ธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิต 

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2559 

บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง ท่ีดนิ + 

อาคาร 

60/185 หมู่ 19 ซอย 17 

นิคมอตุสาหกรรม 

นวนคร อําเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ - ท่ีดนิและอาคาร 88.47 95.38 -ไม่มี- 

บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  

 

-   ศนูย์การค้า เซน็ทรัล ซตีิ ้

บางนา ห้องเลขท่ี 117 

 สิทธิการเช่า 16 ปี 10 

 เดือน (สิน้สดุปี 2566) 

- สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 3.06 4.47 -ไม่มี- 

 

บจก. เอสมิโด แฟชัน่ - ศนูย์การค้า เอ็มโพเร่ียม  

ห้องเลขท่ี 2S23 และ 

2P24 

สิทธิการเช่า 24 ปี  

(สิน้สดุปี 2564) 

- สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 

103 แหง่ ในศนูย์การค้า 

4.40 

18.47 

5.44 

40.16 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

บจก. อาร์มิน ซสิเทม็ส์ -   - ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 

326 แหง่ ในศนูย์การค้า 

250.64 160.93 -ไม่มี- 
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อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย 

บริษัท ขนาดท่ีดนิ 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2559 

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 

44.25 

 

98.43 

77.88 

 

105.88 

-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 988.10 698.43 -ไม่มี- 

บริษัท เอศเค 2 อินเวสท์เม้นท์ 

พีทีอี แอลทีดี 

273 ตรม. 889 ถ.เจริญนคร แขวง

คลองต้นไทร เขตคลองสาน 

กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ - ห้องชดุ 1 ห้อง 18.08 - -ไม่มี- 
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มลูคา่สทุธิทางบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ มีดงันี ้                   หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันท่ี อายุการใช้งาน* 

 (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 

ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 11,359.83 10,852.92 อายสุญัญาเช่า 5 ปี  

20 ปี และ 30 ปี 

11,001.97 10,535.85 

อาคารและอปุกรณ์ประกอบ 34,907.07 33,540.41 อายสุญัญาเช่า 

5, 10 , 20 , 30, 40 

และ 60 ปี 

23,654.11 23,237.13 

สิ่งปรับปรุงอาคาร 10,539.02 10,025.38 อายสุญัญาเช่า และ 10 

ปี 

5,646.67 5,547.42 

เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และ

อปุกรณ์สํานกังาน และอปุกรณ์

อ่ืน 

16,488.82 15,470.88 4 – 15 ปี 6,079.80 5,950.30 

ยานพาหนะ 395.34 378.47 4 - 5 ปี 121.90 132.61 

เคร่ืองใช้ในการดําเนินงาน 4,722.16 3.688.14 - 1,978.57 1,263.09 

งานระหวา่งก่อสร้าง 2,788.84 2,032.47 - 2,788.84 2,032.47 

รวม 81,201.08 75,988.66  51,271.86 46,698.89 

* ยกเว้นที่ดินซึง่มีอายกุารให้ประโยชน์ไมจํ่ากดั 

 

มลูคา่สทุธิทางบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุมีดงันี ้                              หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันท่ี 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 

ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 57.23 57.23  56.07 56.07 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,392.36 2,014.05  1,133.74 866.97 

รวม 2,449.59 2,071.28  1,189.71 923.04 

 

มลูคา่สทุธิทางบญัชีของสิทธิการเช่ามีดงันี ้                    หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันท่ี 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 

สิทธิการเช่า 4,405.90 4,377.04 อายสุญัญาเช่า 2,012.67 1,984.70 

รวม 4,405.90 4,377.04  2,012.67 1,984.70 

 

บริษัทใช้นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัค่าความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ืองการ

รวมธรุกิจ โดยการเปรียบเทียบต้นทนุการซือ้เงินลงทนุกบัมลูค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีกําหนดได้ ณ วนัท่ีเกิดรายการ อนัมีผล

ทําให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าสุทธิของทรัพย์สินถาวรรวมการปรับมูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

6,092.15 ล้านบาท และ 6,605.32 ล้านบาท ตามลําดบั  
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4.2  ท่ีดนิและโครงการระหว่างการพัฒนาของบริษัท และบริษัทย่อย 

กลุ่มบริษัทมีท่ีดนิและโครงการระหวา่งการพฒันา เพ่ือจะใช้เป็นทรัพย์สินหลกัในการประกอบกิจการ ดงันี ้

 

บริษัท 

ขนาด

ท่ีดนิ 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินระหว่าง

พฒันา 

มลูคา่ทางบญัชี  

(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 

2560 

ณ 31 ธ.ค. 

2559 

บริษัทย่อย        

บจก. สมยุ บีช  

เรสซเิด้นท์ 

15-1-35 เกาะสมยุ  

จ.สรุาษฎร์ธานี          

เป็นเจ้าของ ท่ีดนิและอาคาร

ระหวา่งก่อสร้าง 

93.89 - -ไม่มี- 

บจก. ภเูก็ต บีช 

คลบั โอนเนอร์ 

0-1-24 เกาะสมยุ  

จ.สรุาษฎร์ธานี          

เป็นเจ้าของ ท่ีดนิและอาคาร

ระหวา่งก่อสร้าง 

6.92 - -ไม่มี- 

บจก. เอ็มเอชจี  

โฮลดิง้ 

0-1-05 เกาะสมยุ  

จ.สรุาษฎร์ธานี          

เป็นเจ้าของ ท่ีดนิและอาคาร

ระหวา่งก่อสร้าง 

3.52 - -ไม่มี- 

 

4.3  ทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตนท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

ทรัพย์สินท่ีไม่มีตวัตนท่ีสําคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีดงันี ้                  หน่วย : ล้านบาท 

ทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน ราคาทุน ณ วันท่ี 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 

ต้นทนุการพฒันาแฟรนไชส์ 166.93 166.04 1-3 ปี 2.89 3.10 

คา่ลิขสิทธ์ิ 222.29 199.80 3-20 ปี 76.23 66.09 

คา่ความนิยม 9,168.65 8,195.03 - 8,776.85 7,649.45 

เคร่ืองหมายการค้า 5,581.91 5,670.45 - 5,581.91 5,670.45 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,668.20 1,281.04 3-10 ปี 587.23 436.50 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งตดิตัง้ 229.61 300.91 - 229.61 300.91 

สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ 4,700.18 4,569.30 40 ปี 3,907.68 3,867.98 

ทรัพย์สินทางปัญญา 601.05 585.17 - 502.42 489.01 

รวม 22,338.82 20,967.74  19,664.82 18,483.50 

 

4.4  นโยบายการลงทุน 

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 

ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เป็นจํานวนรวม 8,846  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.1 ของสินทรัพย์รวม ทัง้นี ้

บริษัทมีนโยบายลงทนุผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีสนบัสนุนให้บริษัทสามารถ

พฒันารูปแบบสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการในระดบัท่ีสมบรูณ์ เหนือความพงึพอใจ

ของลกูค้า 

สําหรับการกํากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือร่วมดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นอกจากนี ้บริษัทยงัมอบหมายให้ตวัแทนของบริษัทในฐานะ

ผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามนโยบายและหลกัการของบริษัท  



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 

  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัท

ย่อย ท่ีมีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 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.minor.com  

 

ทุนเรือนหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ทุนจดทะเบียน :  

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

ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชําระแล้ว 

4,618,914,291 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,618,914,291 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  

 

นายทะเบียนหลักทรัพย์  

นายทะเบียนหุ้นสามัญ  

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  

นายทะเบียนหุ้นกู้  MINT ครัง้ท่ี 1/2554 

ครัง้ท่ี 1/2555 ชดุท่ี 2 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ 

อาคารสํานกังานใหญ่ พหลโยธิน ชัน้ท่ี 11 
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เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

นายทะเบียนหุ้นกู้  MINT ครัง้ท่ี 2/2554 ชดุท่ี 1 และชดุท่ี 2 ครัง้ท่ี 1/2560 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 

นายทะเบียนหุ้นกู้  MINT ครัง้ท่ี 1/2557 

ครัง้ท่ี 1/2558 ชดุท่ี 1 และชดุท่ี 2 

ครัง้ท่ี 1/2559 ชดุท่ี 1 และชดุท่ี 2 

ครัง้ท่ี 1/2560 ชดุท่ี 1 และชดุท่ี 2 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (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 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 หน้า 85  
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ไมเนอร์ ฟู้ด 
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ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

 
7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 4,621.83 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,621.83 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นท่ีออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว 4,618.91 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,618.91 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

 
 
หลักทรัพย์อ่ืน 

 หุ้นกู้  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีหุ้นกู้ ท่ีบริษัทยงัไม่ได้ไถ่ถอน จํานวน 12 รุ่น มียอดหนีค้งค้างรวมจํานวน 25,134 ล้านบาท 

ประเภทหุ้นกู้ มลูคา่ที่ออก 

(ล้านบาท) 

อาย ุ ครบกําหนดไถ่

ถอน 

อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละตอ่ปี) 

ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

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  

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 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,000 7 ปี 27 กนัยายน 

2567 

2.91 1,000 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,000 15 ปี 27 กนัยายน 

2575 

3.93 1,000 

หุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

*1,634 10 ปี 19 กรกฏาคม   

2570 

4.60 *1,634 

หมายเหต ุ: * หุ้นกู้ ระบช่ืุอผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มลูคา่ 50,000,000 USD อตัราแลกเปล่ียน วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560  

USD 32.6809  เป็นจํานวนเงิน 1,634,045,000 บาท 
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7.2  ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื สัดส่วน 

1. กลุม่นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค1 1,539,518,188 33% 

1.1 นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 149,601,794 3% 

1.2 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากดั 727,767,680 16% 

1.3 นางแค๊ทลนี แอนน์ ไฮเน็ค 5,200 0% 

1.4 มลูนิธิไฮเน็ค 630,031 0% 

1.5 Zall Holdings Limited 617,396,500 13% 

1.6 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จํากดั 44,116,983 1% 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 381,317,353 8% 

3. นายนิต ิโอสถานเุคราะห์ 365,954,851 8% 

4. UBS AG Singapore Branch 248,821,349 5% 

5. State Street Bank Europe Limited 122,815,421 3% 

6. Chase Nominees Limited 101,289,894 2% 

7. สาํนกังานประกนัสงัคม 94,551,959 2% 

8. บญัชีบริหารกิจการ 90,058,715 2% 

9. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd. 74,348,800 2% 

10. Bank of Singapore Limited 44,537,460 1% 

  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั

หมายเหต:ุ  

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

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

²  รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากดั มีดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบกับจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมด 

1. บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั 33,750 37.50 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลวู๊ด ไฮเน็ค 26,250 29.17 

3. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค 15,200 16.89 

4. นายเดวิด วิลเล่ียม ไฮเน็ค 14,800 16.44 

รวม 90,000 100.00 

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

จะไม่มีสทิธิในการออกเสียงในท่ีประชมุของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เว้นแตก่รณีการใช้สทิธิออกเสียงเพ่ือลงมตเิก่ียวกบัการเพิกถอน

หุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ทําให้จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึง่จะมีผลให้สทิธิ

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

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดประจําปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อยดงันี ้

1) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศกัยภาพการเตบิโตของผลการดําเนินงาน

แผนการลงทนุ การขยายงาน ข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถงึความจําเป็นและความ

เหมาะสมในอนาคต เพ่ือสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กําหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ี

แน่นอนในแตล่ะปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจงึพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลกั 

ในปี 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาของปี 2559 ในรูปของเงินสด ในอตัรา 0.35 บาทตอ่

หุ้น คดิเป็นร้อยละ 23.40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม หากไม่นบัรวมผลกําไรจากรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว อตัราการจ่ายเงิน

ปันผลท่ีคํานวณจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 33.69 

2) ประวตักิารจ่ายเงินปันผล

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น 0.38 0.88 0.94 1.04 1.00 1.60 1.50 1.22 

เงินปันผลตอ่หุ้น (หุ้นสามญั) 0.15 0.25 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.40 

อตัราการจ่ายเงินปันผล1 (ร้อยละ) 39.49 28.39 32.00 33.50 35.002 21.893 23.404 32.815 

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 2560 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 และให้นําเสนอขอ

ความเหน็ชอบตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัท่ี 3 เมษายน 2561
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียง 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 10 ทา่น มีกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารจํานวน 6 ทา่น ซึง่มีสดัส่วน

เกินกวา่กึง่หนึง่ของคณะกรรมการทัง้หมด โดยสามารถแยกโครงสร้างคณะกรรมการได้ดงันี ้

• กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 6 ทา่น (คดิเป็นร้อยละ 60 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัท)  

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 4 ทา่น (คดิเป็นร้อยละ 40 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัท)  

• กรรมการอิสระ 4 ทา่น (คดิเป็นร้อยละ 40 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัท) 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวลิเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

3. นายจรัมพร โชตกิเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

4. นางกอบกาญจน์ วฒันวรางกลู* กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นางสาวสวุภา เจริญย่ิง 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

6. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

7. นายธีรพงศ์ จนัศริิ กรรมการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

8. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี กรรมการ 

9. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

10. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ 

*แต่งตัง้เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2561 แทนนายพาที สารสิน ซ่ึงลาออกจากตําแหน่ง มีผลตัง้แต่วนัที ่9 มกราคม 2561 

 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้แก่ นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ และนางจฑุาทพิ อดลุพนัธุ์ 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

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

กรรมการสองในส่ีคนเป็นผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 
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ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  

1. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตักิารอย่างใดอย่างหนึ่งแทน

กรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน

เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ๆได้ คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้กรรมการคนหนึง่เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ือ

ปฏิบัติกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ให้คณะกรรมการมอบอํานาจแก่ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการเหน็เป็นการจําเป็นและสมควร ต้องรับผิดชอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการ 

2. กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราของบริษัทจึงจะผูกพนับริษัท โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจ

กําหนดรายช่ือกรรมการซึง่มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

3. คณะกรรมการมีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคมุและตดัสินใจในการดําเนินงานของบริษัท รวมทัง้การ

ลงทนุในธุรกิจใหม่ เว้นแตเ่ร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสญัญาท่ีทํากับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้

เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

5. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน

ในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน

หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพ่ือ

ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

6. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้  

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีบริหารจดัการและพฒันาการทํางานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และทําหน้าท่ี

ประธานในคณะกรรมการบริษัทในทกุๆ ด้านท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินการของคณะกรรมการ ซึง่ประกอบไปด้วย: 

1. กํากบั ตดิตาม และดแูลให้มัน่ใจได้วา่ การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลตุาม

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร 
2. ดแูลให้มัน่ใจว่า กรรมการทกุคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3. วางแผนและจดัการกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจดัเตรียมและการดําเนินการประชมุ การดแูล

ข้อมลูสําหรับการประชมุให้ถงึมือกรรมการบริษัททกุท่านให้ตรงเวลา กําหนดวาระการประชมุ และดแูลให้การประชมุ

เป็นไปอย่างเหมาะสม 
4. จดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเดน็สําคญักนัอย่าง

รอบคอบโดยทัว่กนั การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจท่ีรอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 
5. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และระหวา่งคณะกรรมการ

และฝ่ายจดัการ 
6. เป็นประธานในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น 

หากในวาระใดท่ีประธานกรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะไม่สามารถออกเสียงในวาระดงักล่าว และเพ่ือเป็น

การถ่วงดลุอํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการและอํานาจและหน้าท่ีระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ คณะกรรมการได้

แตง่ตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบให้มีส่วนร่วมในการกําหนดวาระการประชมุในการประชมุคณะกรรมการ 
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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

อํานาจหน้าท่ี และการมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบคุคลอ่ืนทําหน้าท่ีแทน โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบ

อํานาจในการอนมุตัติามสายงานและมลูคา่ของรายการซึง่ได้กําหนดไว้อย่างชดัเจน  

 นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2548 ซึง่ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนมุตัินโยบายใน

การมอบอํานาจของคณะกรรมการ และนโยบายเก่ียวกบัการอนมุตัริายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงันี ้

 คณะกรรมการจะไม่อนุมัติการมอบอํานาจให้กับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลใด ๆ ท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัทหรือบริษัทย่อย  

(1) เข้าทํารายการ อนมุตัิ หรือตดัสินใจในการเข้าทํารายการ ซึง่รวมถึงการแต่งตัง้ผู้ รับมอบอํานาจช่วง ซึง่เป็นบุคคลท่ีมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตอ่รายการดงักล่าว หรือ  

(2) มีความขดัแย้งส่วนตวั ตอ่รายการดงักล่าว หรือ  

(3) เข้าทํารายการซึง่ไม่ใช่รายการท่ีมีลกัษณะธุรกรรมปกตกิบับคุคลใด ๆ เว้นแตร่ายการดงักล่าวมีเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่บริษัท  
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โครงสร้างภายในบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 
 

8.3 เลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาวสรัญญา สุนทรส 

รายละเอียดข้อมลูเลขานกุารบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารระดบัสงูเป็นรายบคุคล ซึง่ได้แก่ ประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินและผู้บริหารอ่ืน และยงัมีหน้าท่ีในการกําหนดหรืออนมุตัิ

คา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูด้วย คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในส่วนท่ี

เก่ียวกบัเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดเป็นประจําปีละครัง้ โดยการประเมินนีจ้ะเป็นปัจจยัท่ีใช้ในการกําหนดค่าตอบแทน

ประจําปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึง่รวมถงึเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินประสิทธิผลของโครงการคา่ตอบแทนโดยรวมของผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอและรายงาน

ตอ่คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเตมิได้เผยแพร่อยู่ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนด คา่ตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท) 

 

ในปี 2560 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดงันี ้

(1) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) คา่ตอบแทนกรรมการ   

 

 

 

 

 
          

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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 กรรมการ เข้าประชุม

คณะกรรม

การ (ครัง้) 

ประเภทของ

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรม

การบริษัท 

คณะกรรม

การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

กําหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรม

การสรรหา

และกํากับ

ดูแลกิจการ 

ค่าตอบแทน

กรรมการอ่ืน

จากบริษัท

ย่อย 

รวม 

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

 และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* :1/8       

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 

   ค่าประชมุประจํา

ไตรมาส 

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

 และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* :1/8 ค่าประชมุครัง้อ่ืนๆ 100,000 - 25,000 50,000 - 175,000 

3 นายจรัมพร โชติกเสถียร 5/6 รวมค่าตอบแทน 675,000 205,000 125,000 125,000 - 1,130,000 

   ค่าตอบแทนรายปี - 125,000 100,000 100,000 - 325,000 

   ค่าประชมุประจํา

ไตรมาส 

600,000 80,000   - 680,000 

 แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 4 เมษายน 2560 ค่าประชมุครัง้อ่ืนๆ 75,000 - 25,000 25,000 - 125,000 

3 นายพาที สารสิน 6/8 รวมค่าตอบแทน 975,000 285,000 - - - 1,260,000 

   ค่าตอบแทนรายปี - 125,000 - - - 125,000 

   ค่าประชมุประจํา

ไตรมาส 

900,000 160,000 - - - 1,060,000 

 ลาออกมีผลตัง้แต่วนัที่ 9 มกราคม 2518 คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ 75,000 - - - - 75,000 

4 นางสาวสวุภา เจริญย่ิง 8/8 รวมค่าตอบแทน 1,300,000 285,000 125,000 200,000 - 1,910,000 

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

   ค่าประชมุประจํา

ไตรมาส 

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

   ค่าประชมุครัง้อ่ืนๆ 100,000 - 25,000 50,000 - 175,000 

5 นายอานิล ธาดาน่ี 7/8 รวมค่าตอบแทน 1,275,000 - 125,000 150,000 180,000 1,730,000 

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

   ค่าประชมุประจํา

ไตรมาส 

1,200,000 - - - - 1,200,000 

 และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* :2/8 ค่าประชมุครัง้อ่ืนๆ 75,000 - 25,000 50,000 - 150,000 

6 นายธีรพงศ์ จนัศิริ 5/8 รวมค่าตอบแทน 400,000 - 125,000 - - 525,000 

   ค่าตอบแทนรายปี - - 100,000 - - 100,000 

   ค่าประชมุประจํา

ไตรมาส 

300,000 - - - - 300,000 

 และการร่วมประชมุทางโทรศพัท์* :1/8 คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ 100,000 - 25,000 - - 125,000 

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

8 นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรัจ 

ราชากาเรีย 

8/8 ค่าตอบแทนรายปี 200,000 - - - 419,889** 619,889 

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

          
* การประชมุทางโทรศพัท์ไม่นบัรวมเป็นองค์ประชมุ 

* ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากดั (มหาชน) เม่ือวนัที่ 20 มีนาคม 2560 
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(ข) คา่ตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 

  ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 มีจํานวน 235 ล้านบาท และ 105 ล้านบาท ตามลําดบั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นผลประโยชน์ระยะ

สัน้ ซึง่ได้แก่ เงินเดือน โบนสั และสวสัดกิารอ่ืน 

 

(ค) คา่ตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยงัได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพกัหรือใช้บริ

การโรงแรมในเครือของบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ มลูคา่ 25,000 บาท/ปี/โรงแรม 

(ง) คา่ตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

- กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหาร 7 ราย จํานวน 4.76 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 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีจํานวนพนกังานรวมทัง้สิน้ 66,016 คน โดยบริษัทจ่ายผลประโยชน์

ตอบแทนพนกังานประกอบด้วย เงินเดือน คา่แรง คา่พฒันาพนกังาน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ รวมทัง้สิน้ 15,342 ล้านบาท 
 โรงแรม ร้านอาหาร จดัจําหน่าย อ่ืนๆ 

รวม 24,117 39,442 2,128 329 

พนกังานประจํา 86% 39% 65% 94% 

พนกังานชัว่คราว 14% 61% 35% 6% 

หมายเหต:ุ  จํานวนพนกังานทัง้หมด รวมถงึพนกังานของโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารและแฟรนไชส์ 

 

นโยบายการพฒันาพนกังาน 

 บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการฝึกอบรมทกัษะ พฒันาความสามารถ และการเรียนรู้ในทกุระดบัของ

พนกังานอย่างตอ่เน่ือง บริษัทเน้นการเล่ือนตําแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพ่ือให้พนกังานได้รับการพฒันาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัสําหรับการเตบิโตของธุรกิจอย่างมัน่คงและแข็งแกร่ง ซึง่นโยบายการพฒันาอบรมดงักล่าว

สอดคล้องกบัลกัษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้องกบัการให้คําปรึกษาจากท่ีปรึกษา

ภายนอกองค์กร 



บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 หน้า 103 

9. การกํากับดูแลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัปัจจยั

หนึง่ท่ีจะทําให้บริษัทบรรลถุงึเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและสร้างการเตบิโตให้บริษัทอย่างยัง่ยืนในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ทัง้นี ้ คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีทกุปี เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง ซึง่อาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย 

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) เพ่ือ

สร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานท่ีดีของพนกังานทกุระดบัชัน้ รวมถงึเพ่ือเป็นข้อมลูให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้

เสีย นกัลงทนุและผู้สนใจอ่ืนๆ และเพ่ือเป็นการกําหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทได้กําหนดให้พนกังานทกุคนเซน็รับทราบถงึจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมนิเทศก่อนการเร่ิมทํางาน และในระหวา่งปี บริษัทมี

การอบรม ทบทวนระเบียบปฏิบตัิให้กบัพนกังานทกุคนทางออนไลน์ รวมถงึการทําแบบทดสอบภายหลงัการอบรม และจะมีการ

ตดิตามการปฏิบตัติามจรรยาบรรณผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน 

ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกํากบัดแูลกิจการ 

โดยมีการปรับปรุงให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัสากล นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชมุและ

รับทราบหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ท่ีออกโดย

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือเป็นหลกัปฏิบตัใิห้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึง่เป็นผู้ นําหรือ

ผู้ รับผิดชอบสงูสดุขององค์กรนําไปปรับใช้ในการกํากบัดแูลกิจการ โดยในเบือ้งต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการ

นํา CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท เพ่ือการสร้างคณุคา่แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

บริษัทได้รับผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการในระดบัดีเลิศตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 5 จากผลสํารวจการกํากบัดแูลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนประจําปี 2560 ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

อนึง่ การกํากบัดแูลกิจการของบริษัทในปี 2560 แบง่ตาม 5 หมวดหลกั มีรายละเอียดท่ีสําคญัปรากฎในรายงานประจําปี 2560 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

  โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทัง้หมด  4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียง 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายจรัมพร โชตกิเสถียร   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นางกอบกาญจน์ วฒันวรางกรู*  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นางสาวสวุภา เจริญย่ิง   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

* แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 18 มกราคม 2561 แทนนายพาที สารสิน ที่ได้ลาออกจากตําแหน่ง 

 

 กรรมการตรวจสอบทกุท่านมีความรู้และความเช่ียวชาญด้านบญัชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ประชมุร่วมกบัผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ เพ่ือพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจําปี และงบการเงินสอบ

ทานรายไตรมาส รวมถงึพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทเก่ียวกบัการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และ

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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2. ประชมุร่วมกบัผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระเทา่ท่ีเห็นสมควรเพ่ือพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูด้านผลการ

ดําเนินงานตอ่สาธารณะ รวมถงึแนวทางการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและผลการดําเนินงานตอ่นกัวเิคราะห์และสถาบนัจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ 

3. คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เลือกกลบัเข้ามาใหม่และเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระเพ่ือให้ดําเนินการตรวจสอบบญัชี 

ระบบควบคมุ และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการคดัเลือก ประเมินผล 

พิจารณาค่าตอบแทน รวมถงึดแูลควบคมุงานท่ีเก่ียวกบับญัชีของบริษัทมหาชน ซึง่ได้แก่ วตัถุประสงค์ในการจดัเตรียม หรือการ

นําเสนอรายงานการตรวจสอบ หรือการดําเนินงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบด้านอ่ืนๆ นอกจากนี ้ ยงัดแูลการรับบริการด้านอ่ืนของ

บริษัท (รวมถงึมตท่ีิเก่ียวกบัรายงาน ทางการเงิน ซึง่มีความเห็นแตกต่างกนัระหวา่งผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชี ทัง้นี ้ผู้ตรวจสอบ

บญัชีอิสระและบริษัทท่ีให้บริการด้านบญัชีทกุๆ บริษัท จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมี

อํานาจในการอนมุตัเิง่ือนไข และคา่บริการเบือ้งต้นสําหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการด้านอ่ืนท่ีเสนอโดยผู้ตรวจสอบบญัชี

อิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบ

บญัชีอิสระของบริษัท รวมถงึคา่บริการตรวจสอบในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น  

4. ประชมุร่วมกบัผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระเทา่ท่ีเห็นสมควร ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา หรือข้อจํากดัในการ

ตรวจสอบ และการดําเนินการของฝ่ายบริหารตอ่ปัญหาหรือข้อจํากดันัน้ๆ และการประเมินความเส่ียงของบริษัท รวมถงึนโยบายการ

บริหารความเส่ียงซึง่รวมถงึผลกระทบจากความเส่ียงด้านการเงินของบริษัทท่ีมีนยัสําคญั และมาตรการของฝ่ายบริหารในการ

ควบคมุ และลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว  

5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบญัชี หลกัเกณฑ์ และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของมาตรฐาน

บญัชี หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตั ิ รวมถงึการตดัสินใจด้านบญัชีท่ีสําคญั ท่ีส่งผลกระทบตอ่งบการเงินซึง่รวมถงึทางเลือก ความ

สมเหต ุสมผลของการตดัสินใจดงักล่าว  

6. สอบทานและอนมุตัิการทํางานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึง่รวมถงึ  

• วตัถปุระสงค์ อํานาจ และสายการบงัคบับญัชา  

• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานด้านบคุคลากรประจําปี และ  

• การแตง่ตัง้ การกําหนดคา่ตอบแทน รวมถงึการหมนุเวียนผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน  

7. สอบทานร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเหน็สมควร เพ่ือพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคมุภายในด้านการเงิน รวมถงึผลการตรวจสอบ

ภายใน  

8. สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบด้วยแนวทางการตรวจสอบ

ภายในของบริษัท ตรวจสอบบญัชี ความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบญัชี และประเดน็สําคญัท่ีได้ถกูนําเสนอในช่วงเวลา 5 ปีท่ี

ผ่านมา ไม่วา่จะเป็นประเดน็จากบริษัทตรวจสอบบญัชีเร่ืองการตรวจสอบการควบคมุภายใน ผลการสอบทานการควบคมุภายใน 

ผลการสอบทาน เม่ือเทียบเคียงกบักลุ่มอตุสาหกรรม หรือประเดน็ท่ีร้องขอโดยหน่วยงานราชการ หรือข้อร้องขออ่ืน หรือข้อสงัเกตท่ี

เก่ียวกบั การตรวจสอบซึง่ดําเนินการโดยบริษัท ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขัน้ตอนตามท่ีบริษัทตรวจสอบบญัชี

ได้ตรวจ พบตามท่ีได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี ้ เพ่ือสอบทานความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบ

ทาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ตรวจสอบบญัชีกบับริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

9. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

10. กําหนดนโยบายในการว่าจ้างพนกังานหรือพนกังานท่ีเคยเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระของบริษัท 

11. สอบทานและตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวข้องกบัความสุจริตของผู้บริหาร ซึง่รวมถงึรายการท่ีมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ หรือรายการใดท่ีเก่ียวข้องกบัจรรยาบรรณธุรกิจท่ีได้กําหนดไว้ในนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดงักล่าวรวมถงึการ

สอบทานระบบ ตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ การดําเนินการสอบทานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนดัประชมุกบัท่ีปรึกษา

ทัว่ไปและเจ้าหน้าท่ีหรือพนกังานของบริษัทตามท่ีเห็นสมควร  
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12. กําหนดและควบคมุขัน้ตอนการรับเร่ืองดแูล และดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกบับญัชี การควบคมุภายใน 

หรือการตรวจสอบบญัชี รวมถงึเก็บรักษาข้อมลูท่ีได้รับเป็นความลบัและไม่ระบช่ืุอพนกังานของบริษัทท่ีแจ้งข้อร้องเรียน ท่ีเก่ียวกบั

ข้อสงสยัด้านบญัชีหรือการตรวจสอบบญัชี  

13. ดําเนินการแก้ไขความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู  

14. สอบทานและอนมุตัิ หรือให้สตัยาบรรณรายการระหว่างบริษัทกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง ซึง่เป็นรายการท่ีถกูกําหนดให้

เปิดเผยข้อมลูตาม กฎเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. 

15. จดัเตรียมและนําเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปีของบริษัท โดยรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

• ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท  

• ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  

• ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

• ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี  

• ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

• จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น  

• ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร  

• รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

16. รายงานเหตกุารณ์ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทต่อ

คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้ 

• รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

• การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน  

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ของบริษัท  

17. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงในเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.mimor.com) 

9.2.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

 ปัจจบุนั คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้

1. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม   ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
2. นายอานิล ธาดาน่ี    กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นายจรัมพร โชตกิเสถียร   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
4. นางสาวสวุภา เจริญย่ิง   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
5. นายธีรพงศ์ จนัศริิ    กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

1. ร่วมกบัคณะกรรมการบริษัทในการพฒันาและพิจารณาผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ซึง่รวมถงึ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และดแูลการพฒันาแผนผู้ สืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดบัสงู  

2. ทบทวนและอนมุตัเิป้าหมายและวตัถปุระสงค์ประจําปีของบริษัทเพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในส่วนท่ีเก่ียวกบัเป้าหมายและ
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วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด โดยการประเมินในครัง้นีจ้ะเป็นปัจจยัท่ีใช้ในการกําหนดคา่ตอบแทนประจําปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ซึง่รวมถงึเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น  

3. ทบทวนและอนมุตัขิัน้ตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจําปีของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทตามการ

แนะนําเบือ้งต้นของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจะประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงูของ

บริษัท และจะพิจารณาอนมุตัผิลตอบแทนประจําปีของผู้บริหารระดบัสงู ซึง่รวมถงึเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ใน

รูปแบบ ท่ีเป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น นอกจากนี ้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะดแูลการตดัสนิใจของผู้บริหารในส่วนท่ีเก่ียวกบัผล 

การดําเนินงานและคา่ตอบแทนของพนกังานบริษัท  

4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีอยู่ในรูปแบบของหุ้น และแผนคา่ตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหุ้น รวมถงึให้คําแนะนํา

ในการปรับปรุง แผนคา่ตอบแทนดงักล่าวตอ่คณะกรรมการบริษัทตามท่ีเหน็สมควร โดยคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้

ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารแผนคา่ตอบแทนดงักล่าว  

5. ดําเนินการร่วมกนัอย่างตอ่เน่ืองกบัผู้บริหารของบริษัท ในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผู้บริหาร การพิจารณาข้อมลู

จากความเห็น ของพนกังาน และการพิจารณาผลของขัน้ตอนในการประเมนิผู้บริหารประจําปี 

6. ทบทวนและประสานงานกบัผู้บริหารในการพิจารณาและวเิคราะห์คา่ตอบแทนของบริษัท และนําเสนอคําแนะนําตอ่

คณะกรรมการบริษัท  

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนท่ีแสดงในเวบ็ไซต์ของ

บริษัท (www.minor.com) 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 ปัจจบุนั คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. นางสาวสวุภา เจริญย่ิง   ประธานกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 
2. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม  กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 
3. นายอานิล ธาดาน่ี   กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 
4. นายจรัมพร โชตกิเสถียร   กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ  

1.  สรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท และคดัเลือกเพ่ือนําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

อนมุตั ิ ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะคดัเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสตัย์ทัง้ใน

ด้านส่วนตวั และด้านการทํางาน เป็นบคุคลท่ีมีความสามารถและมีการตดัสินใจท่ีดีเลิศ อีกทัง้เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีจะ

ปฏิบตัหิน้าท่ี ร่วมกบักรรมการบริษัทท่านอ่ืนๆ ทัง้นี ้เพ่ือผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ ถือหุ้น  

2.  กําหนดหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการในการพิจารณาอนมุตั ิโดยทบทวน

หลกัเกณฑ์ การสรรหาดงักล่าวเป็นระยะๆ  

3.  พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชดุย่อยและให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมี

คณุวฒุแิละประสบการณ์เพ่ือดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยและประธานคณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะคณะ โดยทกุปี

คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะพิจารณาและเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือ

ทดแทนตําแหน่งท่ีวา่งลงตามความจําเป็น  

4.  กําหนดและให้คําแนะนําคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการสรร

หาและกํากบัดแูลกิจการจะพิจารณาหรือแนะนําเพิ่มเตมิแก้ไขนโยบายดงักล่าวทกุปีหรือตามความจําเป็น  

5.  กําหนดและให้คําแนะนําเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทํางานประจําปีของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะดแูลการประเมินประจําปีดงักล่าว  

6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจําปี และแนะนําให้มีการเปล่ียนแปลงได้ตามเห็นสมควร  
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 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเตมิได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการท่ีแสดงในเว็บไซต์ของ

บริษัท (www.minor.com) 

9.2.4 คณะกรรมการกํากับโครงการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หวัหน้าของแตล่ะหน่วยธุรกิจ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบคุคล ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนกลาง ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหาร

ความเส่ียง คณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียงขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกํากบัโครงการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการกํากบัโครงการ (Steering Committee) รับผิดชอบในการสอบทานการดําเนินงานโดยรวมของการบริหาร

ความเส่ียงของทัง้กลุ่มบริษัทเพ่ือให้มัน่ใจวา่ความเส่ียงท่ีสําคญัได้รับการบริหารจดัการเพ่ือลดทอนความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่ง

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

ดําเนินการดงันี ้

(1) กรรมการอิสระ 

นิยามความเป็นอิสระ  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึง่เข้มกว่าข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยบุคคลท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทต้องมี คณุสมบตัดิงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจําหรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ  

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส 

พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้

ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจ ควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัท

หรือคู่สัญญามีภาระหนี ้ท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่

ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใด จะตํ่ากวา่ ทั ้งนี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าว ให้เป็นไปตามวธีิ การคํานวณม ูลคา่

ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน

โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

http://www.minor.com/
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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

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 

หลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม ่คณะกรรมการจะพิจารณาถงึคณุสมบตั ิความรู้ความสามารถในการทํางาน ทกัษะ 

ท่ีจําเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ และให้มีความสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือกําหนดคณุสมบตัขิอง

กรรมการท่ีต้องการสรรหา และใช้ฐานข้อมลูกรรมการ เช่น สมาคมกรรมการไทย เป็นต้น หรือบริษัทท่ีปรึกษาแล้วแตก่รณี เป็นแหล่ง

ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะพิจารณาคดัเลือกเบือ้งต้น และนําเสนอช่ือตอ่

คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ 

นอกจากนี ้ในแตล่ะปี คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะสรรหาบคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ จากการครบ

วาระออกจากตําแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากการเสนอบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการโดยผู้ ถือหุ้นด้วย การ

นําเสนอช่ือตอ่คณะกรรมการโดยผู้ ถือหุ้นจะขึน้อยู่กบัคณุสมบตัขิองผู้ถกูเสนอช่ือ ซึง่ต้องเป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ี

ดีของบริษัท พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ในขณะท่ีคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาผู้บริหารระดบัสงูสดุของบริษัท รายละเอียดหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนบนเวบ็ไซต์ของบริษัท

(www.minor.com) 

 แผนสืบทอดงาน 

 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีในการพฒันาและพิจารณาผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ซึง่

รวมถงึประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และดแูลการพฒันาแผนผู้ สืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดบัสงู และนําเสนอตอ่คณะกรรมการ 

เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิโดยคณะกรรมการจะพิจารณาอนมุตัแิผนสืบทอดตําแหน่งดงักล่าวทกุปี 

 

9.4 การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในการกํากบัดแูลการดําเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เพ่ือเป็นตวัแทน

ของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้น เพ่ือเป็นตวัแทนในการกําหนด

นโยบายและดําเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกบันโยบายหลกัของบริษัท และเพ่ือประโยชน์สูงสดุของ

บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ การส่งตวัแทนของบริษัทเพ่ือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ เป็นขอบเขต

อํานาจของฝ่ายจัดการ กรรมการหรือผู้ บริหารท่ีเป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี เพ่ือรักษา



บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 หน้า 109 

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท และรายงานตรงตอ่ฝ่ายจดัการ หากเม่ือมีการขออนมุตัใินเร่ืองท่ีสําคญั จะต้องรายงานตอ่คณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือขออนมุตั ิ

บริษัทยังมีนโยบายในการใช้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเร่ืองรายการได้มาและจําหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ครอบคลมุทกุๆ บริษัทในกลุ่ม รวมถงึกํากบัดแูลการ

บนัทกึบญัชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถรวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนัตามกําหนดเวลา 

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 2560 บริษัทได้แตง่ตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์สเอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

โดยบริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนค่าสอบบญัชีในส่วนของบริษัทจํานวน 2.23 ล้านบาท และบริษัทย่อยจํานวน 65.83 ล้านบาท ไม่มี 

คา่ตอบแทนสําหรับคา่บริการอ่ืนๆ 

 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ  

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ โดยจดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงและตรวจสอบ 

เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความ

ซ่ือสตัย์และความถูกต้องชอบธรรม ทัง้นี ้ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายช่ือบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็น

แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต ซึง่เป็นความร่วมมือกนัระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

หอการค้านานาชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 

2558 บริษัทได้ย่ืนขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัฯิ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทจุริตและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ซึง่เป็นสิ่งยืนยัน

และสนบัสนนุความมุ่งมัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ 

ในระหว่างปี 2560 แผนกทรัพยากรบุคคลได้พฒันาและจัดอบรมหลกัปฏิบตัิทางจริยธรรมและการต่อต้านทุจริตคอร์รัป

ชนัในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-training) ให้กบัพนกังานของกลุ่มบริษัทขึน้ เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจและรับทราบ

หลกัปฏิบตัทิางจริยธรรมประจําปี รวมถงึมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัหลงัจากการอบรม

แล้ว ซึง่พนกังานทกุคนสามารถผ่านการทดสอบดงักล่าว 

บริษัทยงัใช้ช่องทางการรายงานเบาะแสของพนกังานและการแจ้งข้อร้องเรียนในการกํากบัดแูลและตดิตามการทจุริตคอร์

รัปชนัและรายงานสรุปเป็นรายไตรมาสตอ่คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชนัท่ีแสดงบนเว็บไซต์ของ

บริษัท (www.minor.com) 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

รากฐานความสําเร็จของไมเนอร์ ใน 32 ประเทศ เป็นผลมาจากความพยายาม และจะยังคงได้รับการขับเคล่ือนด้วย

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็นเลิศ องค์ประกอบท่ีสําคญั ในการสร้างความสําเร็จในอนาคต คือ แนวทางการพัฒนาอย่าง

ยัง่ยืน และความรับผิดชอบตอ่สงัคมของเรา 

ตลอดเวลาท่ีผ่านมา ไมเนอร์ยดึมัน่เจตนารมย์ในการเป็นผู้ ให้ เราเร่ิมจากการดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ซึง่

ได้ขยายผลเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามเราได้ตระหนกัว่าการท่ีจะพฒันาค่านิยม

และความมุ่งมัน่ในการเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบ เราต้องขยายขอบเขตไปมากกว่าการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นครัง้

คราวและมุ่งสู่ความยั่งยืน เราต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมูลค่าและ

คุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้ มีส่วนได้เสียของเรา ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พันธมิตรของบริษัท ชุมชนและสงัคม

ส่วนรวม 

ดังนัน้ตัง้แต่ปี 2554 ไมเนอร์ได้พัฒนากลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยปัจจัยสําคัญในการกําหนด

ทิศทางความยัง่ยืนได้แก่ วิสยัทศัน์ คา่นิยมและกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้เสีย เราประเมิน

ประเดน็สําคญัตอ่ทัง้องค์กรและผู้ มีส่วนได้เสีย และได้นํามากําหนดเป็นแนวทางสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืนของไมเนอร์ 

ไมเนอร์ได้พฒันาการวางแผนกลยุทธ์ห้าปีท่ีได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมการวางแผนกลยุทธ์

ประจําปี และความก้าวหน้าตามแผนดังกล่าวจะถูกทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส กลยุทธ์นีเ้ป็น

เคร่ืองมือในการขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุวิสยัทศัน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการแปลงแรงบนัดาลใจไปสู่การลงมือปฏิบตัิ 

คณะกรรมการการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน ได้รับการจดัตัง้ โดยมีประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบคุคลเป็นประธาน คณะกรรมการ

นีมี้การประชมุทกุเดือนเพ่ือหารือเก่ียวกบัแผนงานและทบทวนความคืบหน้าของโครงการการพฒันาอย่างยัง่ยืน ฝ่ายการพฒันาเพ่ือ

ความยัง่ยืน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปรับปรุงและดําเนินแผนกลยุทธ์ห้าปีของการพฒันาอย่างยัง่ยืนโดยหารือกบัผู้บริหารระดบัสูง

ของทกุหน่วยธุรกิจ และทํางานอย่างใกล้ชิดกบัหน่วยธุรกิจต่างๆ ในการปลูกฝังความยัง่ยืนให้อยู่ในกระบวนการการทํางาน และ

ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการด้านความยัง่ยืนต่างๆ รวมทัง้ส่ือสารความคืบหน้าของการดําเนินการ รายละเอียด

จดัแสดงไว้ในหวัข้อโครงสร้างการกํากบัดแูลการพฒันาอย่างยัง่ยืนของไมเนอร์ ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 หน้า 112  

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทศัน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ท่ีมุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพและการ

ดําเนินงานในระยะยาวด้วยการพฒันาอย่างยัง่ยืน เราได้ระบุยุทธศาสตร์หลกัสามประการซึง่เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีสําคญัได้แก่ (1) 

การพฒันาแผนด้านกําลงัคนท่ีมีความสามารถอย่างยัง่ยืน (2) การมุ่งมัน่สู่การบริหารการจดัซือ้จดัจ้างอย่างยัง่ยืน (3) การบริหาร

จดัการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนรัุกษ์ธรรมชาติ และยุทธศาสตร์เสริมอีกสองประการ คือ (1) การส่งเสริมการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีและการสร้างวฒันธรรมในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และ (2) การปลูกฝังและส่งเสริมให้การพฒันาอย่าง

ยัง่ยืนเป็นส่วนหนึง่ของการดําเนินงานขององค์กร 

รายงานฉบับนีเ้ป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจําปีฉบับท่ีหก ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

(มหาชน) และรอบระยะการรายงานตามรอบปีบญัชี 2560 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และเป็นรายงาน

ฉบบัท่ีส่ี ท่ีจดัทําให้สอดคล้องกับแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (Global 

Reporting Initiative หรือ GRI) รุ่นท่ี 4 (GRI G4 ปัจจัยสําคญัได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย  และการกําหนดประเด็น

สําคญั และได้ทบทวนลําดบัความสําคญัของผู้ มีส่วนได้เสียและความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้เสียเหล่านัน้ด้วย รายละเอียดของการ

มีส่วนร่วมกบัผู้ มีส่วนได้เสีย ซึง่มีการระบถุงึผู้ มีส่วนได้เสีย วธีิการมีส่วนร่วม ความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้เสีย และการตอบสนองผู้ มี

ส่วนได้เสียเหล่านัน้ รายละเอียดการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย ได้จดัแสดงไว้ในในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 หน้า 100-

106 ในปี 2560 เราได้มีการปรับประเด็นสําคญัด้านความยัง่ยืนท่ีมีนยัสําคญัตอ่บริษัทและผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ 8 ประเดน็ โดยได้ผนวก



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2  หน้า 111 

 

ประเดน็ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกนั และเพิ่มประเดน็การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ รายละเอียดปรากฏในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

2560 หน้า 107 

เราประเมินความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อธุรกิจของเราซึ่งได้แก่ ความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ ความเส่ียงด้าน

ปฏิบัติการ ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีหรือความเส่ียงด้าน

สิ่งแวดล้อม โดยมีการทําแผนการจดัการปัจจัยความเส่ียง (Risk Map) กําหนดแนวปฏิบตัิเพ่ือรองรับปัจจยัความเส่ียงต่างๆ และ

การตรวจสอบการปฏิบตั ิเราได้จดัทํากระบวนการจบัคู่และบริหารความเส่ียง รายละเอียดปรากฏในรายงานการประจําปี 2560 

หน้า 306-310 และ 328 เราภูมิใจท่ีได้เป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยเพ่ือเป็นแนวร่วมปฏิบตัิในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย รายละเอียดความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นําเสนอใน

รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 และในเวบ็ไซต์ http://www.minor.com 

(1) การกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงความสําคญัของการกํากับดแูลกิจการท่ีดี ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัปัจจัย

หนึ่งท่ีจะทําให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว คณะกรรมการ

บริษัทได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับผู้ มีส่วนได้

เสียของบริษัท รายละเอียดปรากฏใน หวัข้อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในรายงานประจําปี 2560 หน้า 313-328 และ ในรายงานการ

พฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 หน้า 94-98 และในเวบ็ไซด์ของบริษัท  

- การปฏิบัตต่ิอพนักงาน: 

บริษัทถือว่าพนักงานเป็ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การ

พัฒนาศกัยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทํางาน บริษัทจัดให้มีการอบรมและ

พัฒนาด้านวิชาชีพด้วยมาตรฐานระดับสูง รายละเอียดจัดแสดงไว้ในหวัข้อ โครงการพัฒนาบุคลากรในรายงานการ

พฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 หน้า 117-118  

- การปฏิบัตต่ิอลูกค้า  

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะพัฒนาคณุภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการพฒันามาตรฐานความปลอดภยัของสินค้า

และบริการ เพ่ือความปลอดภัยและความพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทให้ความสําคญักับการนําเสนอผลิตภัณฑ์และ

บริการท่ีสร้างความพงึพอใจ 100% ให้กบัลกูค้า 

- การปฏิบัตต่ิอคู่ค้า: 

บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีให้ประโยชน์สงูสุดกบัทกุภาคส่วน บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัติอ่คูค้่าอย่างเสมอภาค

และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน บริษัทเลือกสรรคู่ค้าท่ีมีช่ือเสียงท่ีดี มี

มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณ มีความเป็นมืออาชีพ คํานงึถึงสวสัดิภาพของพนกังาน และมี

นโยบายตอ่ต้านการทจุริต โดยคู่ค้าท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมจะต้องลงนามในหลกัปฏิบตัสํิาหรับคู่ค้าของบริษัท เพ่ือสร้าง

ความมัน่ใจวา่คูค้่าจะมีความเข้าใจอย่างเหมาะสมเก่ียวกบัจดุมุ่งหมายทางธุรกิจซึง่เป็นไปในทางเดียวกนั 

- การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น: 

ผู้ ถือหุ้นต้องได้รับสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สร้างความ

เจริญเตบิโตและผลตอบแทนทท่ีดีให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างตอ่เน่ืองในระยะยาว 

 

http://www.minor.com/
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- การปฏิบัตต่ิอเจ้าหนี:้ 

บริษัทจะปฏิบตัิต่อเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม โดยจะปฏิบตัิตามเง่ือนไข ข้อกําหนดของสญัญาและพันธะทางการเงินอย่าง

เคร่งครัด 

- การปฏิบัตต่ิอคู่แข่ง:   

บริษัทจะปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนบัสนนุนโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ทําลายช่ือเสียงของ

คูแ่ข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึง่มลูความจริง 

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

 เราได้กําหนดนโยบายต่อต้านการทจุริต และคอร์รัปชนั ซึง่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทดําเนินธุรกิจ

โดยยึดมัน่ในการต่อต้านการทจุริตทกุรูปแบบ จดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงและตรวจสอบเพ่ือป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริตและประพฤตไิม่ชอบทกุรูปแบบ ตลอดจนสนบัสนนุการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่ในความซ่ือสตัย์และความถกูต้องชอบ

ธรรม รายละเอียด คําจํากดัความการทุจริตคอร์รัปชัน การกําหนดความรับผิดชอบ ช่องทางการส่ือสาร โดยระบุข้อควรปฏิบัติ

เบือ้งต้น ในการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนั  ครอบคลุมประเด็นการรับของขวญั การเลีย้งรับรอง การสนบัสนนุทางการเมือง การ

บริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท http://www.minor.com/Sustain/Corruption.php และในหัวข้อการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี นโยบายและการปฏิบตัด้ิานการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั และความซ่ือสตัย์และความถกูต้องชอบธรรม 

ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 หน้า 94-98  

 ทัง้นี ้นบัตัง้แต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายช่ือบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนว

ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

หอการค้านานาชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย ในการแสดงเจตนารมณ์ในการ

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ จากการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ดงักล่าว บริษัทมีพนัธะผกูพนัในการประเมินความเส่ียง

ท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตภายในบริษัท รวมถงึการนํานโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและแผนการกํากบัดแูลไปปฏิบตั ิเพ่ือป้องกนัและ

ติดตามความเส่ียงจากการทุจริต ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการ

ทจุริต  บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมฯ ดงักล่าวอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 

ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย ได้พฒันาการอบรมเร่ืองระเบียบปฏิบตัขิองบริษัทสําหรับพนกังาน การตอ่ต้านทจุริต

และคอร์รัปชนัขึน้ในรูปแบบออนไลน์แอนิเมชัน่ โดยพนกังานประจํา และพนกังานชัว่คราวมากกว่า 16,000 คน จากสํานกังานใหญ่ 

ไมเนอร์ ฟู้ ดและ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ ได้ผ่านการอบรม 100% ขณะท่ีพนกังานของไมเนอร์ โฮเทลส์จะเร่ิมอบรมในต้นปี 2561 

นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนกังาน กําหนดให้พนกังานท่ีต้องการแจ้งข้อร้องเรียนเร่ืองการปฏิบตัิผิดจรรยาบรรณได้รับ

การคุ้ มครอง โดยสามารถส่งเร่ืองมาได้สองช่องทาง ได้แก่ทางอีเมล whistleblower@minor.com ซึ่งอีเมลจะถูกส่งตรงไปท่ี

เลขานกุารของคณะทํางาน หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียง และหวัหน้าฝ่ายเลขานกุารบริษัท หรือทางการส่ง

ไปรษณีย์โดยตรงไปยงัคณะทํางานรับข้อร้องเรียน เพ่ือทําการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและเป็นความลบัสงูสดุ โดยใช้กระบวนการ

ท่ีเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้ ร้องเรียนจะไม่ถูกก่อกวน หรือถกูมุ่งร้ายจากผู้ ท่ีอาจมีผลกระทบจากเร่ืองท่ีถูก

ร้องเรียนหรือชีเ้บาะแส ข้อร้องเรียนจะถกูนําเสนอตอ่กรรมการบริษัททกุไตรมาส 

การส่งข้อร้องเรียน ปรากฏอยู่บนเว็ปไซต์ของบริษัทท่ี http://www.minor.com/Sustain/Complaint.php ทัง้นี ้บริษัทได้

กล่าวถงึเร่ืองการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมไว้ในเวป็ไซต์ของบริษัทภายใต้หวัข้อดงักล่าวตอ่ไปนี ้

http://www.minor.com/Sustain/Corruption.php%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
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- แนวทางกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Guideline) ในหัวข้อท่ี 9. จริยธรรมและความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ข้อ 10. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ข้อ 20 ข้อพึงปฏิบตัิทางจริยธรรม สามารถดรูายละเอียดได้จาก 

http://www.minor.com/Sustain/Guidelines.php บริษัทและบริษัทในเครือคาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติและ

สนบัสนนุให้เกิดมาตรฐานด้านจริยธรรมและความถกูต้อง 

- รายละเอียดของระเบียบวา่ด้วยจริยธรรมท่ีสําคญัท่ีพนกังานควรปฏิบตั ิสามารถดไูด้จาก 

http://www.minor.com/Sustain/Conduct.php 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

สําหรับธุรกิจของบริษัทท่ีเติบโตและก้าวขยายไปในระดับสากล บริษัทได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนใน

ท้องถ่ินท่ีบริษัทดําเนินการอยู่ ซึง่ถือเป็น ปัจจยัสําคญัต่อความสําเร็จอย่างยัง่ยืนของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทยึดมัน่ในการปฏิบตัิตตอ่ผู้ มี

ส่วนได้เสียทกุภาคส่วน ด้วยความเคารพต่อสิทธิมนษุยชนและความต่างในเชิงวฒันธรรมอนัหลากหลาย บริษัทมีพนัธสญัญาท่ีจะ

ปฏิบตัิต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมและให้เกียรติต่อกัน พนักงานจะได้รับสิทธิของการทํางานในสถานท่ีทํางานท่ีมี

สภาพแวดล้อมท่ีดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา การกระทําในแง่ของสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้าง ทัง้นี ้การปฏิบตัิใดๆของ

บริษัทจะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานของบุคคลและชุมชน อาทิ การไม่ละเมิดทรัพย์สิน สิทธิทางปัญญา สิทธิในการ

แสดงความคิดเห็น การปฏิบตัิท่ีเท่าเทียม ไม่พิจารณาถึงความแตกต่างด้านเพศ ศาสนา เชือ้ชาติ และความคิดเห็นทางการเมือง

และการละเมิดสิทธิทางเพศ ในด้านการคดัเลือกคู่ค้า บริษัทจะพิจารณาคู่ค้าของบริษัทท่ีมีการดําเนินธุรกิจท่ีคํานึงถึงหลักสิทธิ

มนษุยชนในการดําเนินกิจการ ในปี 2560 เราได้จดัทําและเผยแพร่นโยบายสิทธิมนษุยชนขององค์กร ซึง่นโยบายนีเ้ราได้ปรับใช้โดย

อ้างองิจากหลกัปฏิบตัขิองสหประชาชาติวา่ด้วยการดําเนินธุรกิจและสิทธิมนษุยชน สิทธิเดก็และหลกัปฏิบตัทิางธุรกิจขององค์การยู

นิเซฟ ข้อตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิองค์การช่วยเหลือเดก็ รวมทัง้ระเบียบปฏิบตัริะดบัประเทศและสากลท่ีเก่ียวข้อง รายละเอียด

อยู่ในรายงานประจําปี 2560 ในหวัข้อสิทธิมนษุยชน หน้า 319   

จากการท่ีเราประกอบธุรกิจท่ีหลากหลายและมีการดําเนินงานอยู่ทัว่โลก พนกังานของเรามาจากหลายประเทศและเชือ้

ชาติ มีพืน้ฐานท่ีแตกต่างกนั  พนกังานชายและหญิงทกุคนได้รับค่าตอบแทนเท่าเทียมกนั และได้รับโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ 

และการเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทให้สิทธิพนักงานในการแสดงความคิดเห็นรวมทัง้สิทธิตามกฎหมายต่างๆ 

รายละเอียดปรากฏในหวัข้อ การจ้างงานอย่างรับผดิชอบ ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 หน้า 39-41  

ไมเนอร์เช่ือมัน่วา่การให้โอกาสแก่ผู้พิการในการสร้างอาชีพ จะทําให้เขาเหล่านัน้ สามารถดแูลตวัเองและครอบครัวได้ ใน

ประเทศไทย ไมเนอร์จ้างงานผู้ พิการมากกว่า 70 คนเข้ามาทํางานโดยตรงในธุรกิจของเรา นอกจากนีเ้รายังได้ร่วมมือกับมูลนิธิ

นวตักรรมทางสงัคม ในการจ้างงานผู้พิการอีก 179 คน เพ่ือทํางานในชุมชนของตนเอง รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนา

อย่างยัง่ยืน 2560 หน้า 36-38  

บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท และกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงสิทธิในการแสดงความ

คิดเห็น มีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และหากมีกรณีท่ีเกิดความขัดแย้ง บริษัทมีนโยบายรับข้อ

ร้องเรียนจากพนกังาน โดยแยกรายละเอียดดงันี ้

- หวัข้อระเบียบปฏิบตั ิ ข้อ 1. เช่ือฟังและปฏิบตัติามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถงึกฎหมายและระเบียบตา่งๆ 

ท่ีเก่ียวกบัสิ่งเสพตดิ ความมัน่คงตอ่สถานการณ์ของบริษัทและตอ่ประเทศ ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สิทธิมนษุยชน กฎหมาย

ท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม ตลาดหลกัทรัพย์ ภาษีอากร และความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ข้อ 2. ปฏิบตัิ

ตอ่พนกังานด้วยความเสมอภาค ยตุธิรรมและให้เกียรต ิ พนกังานจะได้รับสิทธิของการทํางานในสถานทํางานท่ีมี

สภาพแวดล้อมท่ีดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทํา รวมทัง้การละเมิดสิทธิทางเพศ ข้อ 4. ปฏิบตัติอ่ลกูค้า 

แขก ผู้ประกอบการและหุ้นส่วนในการดําเนินธุรกิจอย่างซ่ือสตัย์และยตุิธรรม (http://www.minor.com/Sustain/Conduct.php) 

http://www.minor.com/Sustain/Conduct.php
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- นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนกังาน บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานซึง่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของบริษัท โดย

พยายามให้ความเช่ือมั่นกบัพนกังานทุกคนในองค์กร ผ่านการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในการทํางาน บนหลกัความยุติธรรม ให้

ผลตอบแทนท่ีสมควร การพฒันาและการฝึกอบรม นอกเหนือจากการทํางานประจําวนัแล้ว เพ่ือเป็นการพฒันาบรรษัทภิบาลท่ี

ดี ยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมและพฤติกรรมในองค์กร บริษัทได้มีการกําหนดในระเบียบปฏิบัติของบริษัท ในการ

สนบัสนนุให้พนกังานแจ้งพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรม ชีเ้บาะแส แจ้งข้อร้องเรียน เร่ืองทจุริต (ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองท่ีขดัต่อกฎหมาย

หรือไม่ก็ตาม) ไปยังคณะทํางานรับข้อร้องเรียน เพ่ือการสืบสวนและตรวจสอบ โดยผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ชีเ้บาะแสจะได้รับการ

คุ้มครองจากบริษัท (http://www.minor.com/Sustain/Whistle.php) 

(4) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  

ความสําเร็จและการพัฒนาอย่างยัง่ยืนของไมเนอร์ ถูกขบัเคล่ือนโดยพนักงานกว่า 66,000 คนของเราท่ีร่วมกันบริการ

ลูกค้ามากกว่า 220 ล้านคนต่อปี ใน 32 ประเทศทัว่โลก ดงันัน้ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์จึงอาจนับว่าเป็นค่านิยมท่ีสําคญัท่ีสุด

ของเราเพราะเราเช่ือวา่ คนมีศกัยภาพเพิ่มขึน้ได้จากการศกึษา การเรียนรู้ท่ีไม่มีวนัสิน้สดุ และการพฒันาท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงให้

เกิดผลกระทบทางบวกทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ในองค์กรของเราและในชุมชนและประเทศท่ีเราดําเนินธุรกิจ 

บริษัทจึงมุ่งมัน่ในการปฏิบตัติ่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองของโอกาสทางอาชีพ คา่จ้างแรงงาน ค่าตอบแทนการฝึกอบรม 

ค่ารักษาพยาบาล สวสัดิการต่างๆ เงินช่วยเหลือบุตร-ธิดาของพนกังาน การเตรียมความพร้อมหลงัเกษียณ และสภาพแวดล้อมท่ีดี

ในการทํางาน บริษัทยงัเช่ือมัน่ด้วยว่า บุคลากรไม่เพียงแตเ่ป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสุดของบริษัทเท่านัน้ หากยงัเป็นทรัพยากรท่ีมี

คณุคา่ตอ่ครอบครัวและชมุชนของเขาเหล่านัน้ด้วย ความสําเร็จของบริษัท ความยัง่ยืนของชมุชนและความสามารถทางการแข่งขนั

ทางภาคเศรษฐกิจของบริษัท ซึง่ในท้ายท่ีสุดคือความแข็งแกร่งของประเทศชาติ ล้วนขึน้อยู่กบัคณุภาพของทรัพยากรบุคคลทัง้สิน้ 

ดงันัน้ นอกจากนโยบายการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทัง้ของบริษัทเองและ

สําหรับสงัคมอีกด้วย 

- ระเบียบปฏิบัติ ข้อ 2. ปฏิบตัิต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมและให้เกียรติ พนักงานจะได้รับสิทธิของการ

ทํางานในสถานท่ีทํางานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทํา รวมทัง้การละเมิดสิทธิ

ทางเพศ (http://www.minor.com/Sustain/Conduct.php)  

- เว็บไซต์ของบริษัทหวัข้อ การพฒันาสู่ความยัง่ยืน นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนกังาน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการ

แจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน กระบวนการดําเนินการหลงัได้รับข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 

โดยมีรายละเอียดใน http://www.minor.com/Sustain/Whistle.php      

- บริษัทมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างพนักงาน และส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสานความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานของ

บริษัทในทุกประเทศทั่วโลก โดยใช้อี เมล และส่ือสังคมออนไลน์ เ ช่น เฟสบุ๊ ค Anantara Careers Facebook 

https://www.facebook.com/Anantara.Careers) หรือ ไมเนอร์ Yammer หรือ Minor for Society ซึ่งเป็นช่องทางการ

ส่ือสารระหวา่งพนกังานของไมเนอร์ทัว่โลก 

- โครงการพฒันาบุคลากร ท่ีหลากหลาย ตัง้แต่ระดบัรากหญ้า พนกังาน และผู้บริหารศกัยภาพสูงและผู้ นํา ปรากฏอยู่ใน

รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 หน้า 24-43  

- เรามีการกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานอย่างเหมาะสมตามความสามารถและประสบการณ์ และเป็นไป

ตามมาตรฐานท่ีใกล้เคียงกับบริษัทอ่ืนๆ จากการประเมินของเราอัตราค่าจ้างสําหรับพนักงานระดบัแรกเข้าของเราใน

ประเทศไทยจะอยู่ระหว่างระดบัท่ีเทียบเท่ากบัอตัราค่าจ้างขัน้ต่ําของประเทศ ท่ีเดือนละ 9,000 บาท ไปจนถึงระดบัท่ีสูง

กวา่อตัราคา่จ้างขัน้ต่ําของประเทศมากกว่าร้อยละ 30 ขึน้อยู่กบัประเภทของธุรกิจ ลกัษณะงาน และท่ีตัง้ของหน่วยธุรกิจ

รายละเอียดปรากฏในหวัข้อ การจ้างงานอย่างรับผดิชอบ ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 หน้า 39-43 

http://www.minor.com/Sustain/Whistle.php
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- การตอบสนองต่อความคาดหวงัของพนักงาน รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

การจดัสภาพแวดล้อมท่ีดีในการทํางาน การให่ส่วนลดจากโรงแรม ร้านอาหาร และการซือ้สินค้าไลฟ์สไตล์ การส่งเสริม

ความเป็นอยูท่ี่ดี และการจดัรถรับส่งฟรี  พนกังานของเรา ร้อยละ 59 มีอายนุ้อยกวา่  30 ปี และถือเป็นพนกังานส่วนใหญ่

ของระดบัปฏิบตักิารของในทัง้ 3 ธุรกิจหลกัของไมเนอร์ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า

ไลฟ์สไตล์ การพฒันาเดก็และเยาวชนเพ่ือเติมเต็มแผนพฒนากําลงัคนในระดบัปฏิบตักิารให้ยัง่ยืน จงึเป็นหนึง่ในกลยุทธ์

ด้านความยัง่ยืนของไมเนอร์ โครงการพฒันาท่ีหลากหลายปรากฏในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 หน้า 23-25  

- สดัส่วนของพนกังานตามประเภท การจ้างงาน สญัชาติ ระดบัของพนกังาน เพศ และอายุ และอตัราการเกิดอบุตัิเหตใุน

การดําเนินธุรกิจ ได้ถกูรวบรวมและเผยแพร่ในรางานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 หน้า 114-119  

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

ไมเนอร์มุ่งมัน่ในการเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลูกค้า ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการท่ีดีท่ีสุด และสร้างความพึง

พอใจให้ลูกค้า 100% บริษัทให้ความสําคญัเร่ืองความปลอดภัยของอาหารและสินค้าท่ีจําหน่ายโดยการพยายามตรวจสอบไปถึง

แหล่งผลิตวตัถดุบิและสินค้าว่ามีความปลอดภยั ตลอดหว่งโซค่ณุค่า  คูค้่าของเราทกุคนต้องลงนามในระเบียบปฏิบตัสํิาหรับคูค้่า  ซึง่

กําหนดมาตรฐานขัน้ตํ่าและข้อกําหนดท่ีคู่ค้าจะต้องปฏิบตัิตามเม่ือทําธุรกิจกบัไมเนอร์ ระเบียบปฏิบตัิสําหรับคู่ค้าถูกเผยแพร่บนเว็บ

ไซด์ ซึง่ครอบคลมุ การปฏิบตัติามกฎหมาย หลกัจริยธรรม หลกัปฏิบตัด้ิานแรงงาน ความปลอดภยัและชีวอนามยั และการจดัการด้าน

สิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏในหวัช้อการเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลูกค้า ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560  หน้า 59-63  

บริษัทยงัคํานึงถึงการเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้ลูกค้า โดยเน้นความปลอดภยัของอาหาร และการตรวจสอบย้อนกลบั

ได้ของอาหารรวมถงึการดแูลสขุภาพท่ีดีของลูกค้าผ่านโครงการต่างๆ เช่น สขุสมดลุ โดยอนนัตรา คือแนวคดิในการสร้างสขุภาพท่ีดี ท่ี

ริเร่ิมในปี 2557 โดยปัจจบุนัโรงแรมในเครืออนนัตรา 24 แหง่ในประเทศไทย อินโดนีเซีย มลัดีฟส์ ตะวนัออกกลาง และศรีลงักาได้เสนอ

โปรแกรมนีใ้ห้กับแขกท่ีเข้าพักโดยแขกจะได้รับประสบการณ์ในการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการดูแลสุขภาพ 3 ด้าน 

รายละเอียดปรากฏในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 หน้า 59-63 ไมเนอร์เปิดโอกาสให้ลูกค้าของเรา ได้มีส่วนร่วมในการคืน

กําไรกลบัสู่สงัคม ผ่านผลิตภณัฑ์และบริการของแตล่ะแบรนด์ ด้วยการจดักิจกรรมทางการตลาด และรับรองความปลอดภยัของข้อมลู

ลกูค้า รายละเอียดปรากฏในรานงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 หน้า 62-63 

- ไมเนอร์ใส่ใจในสิ่งท่ีลูกค้ารับประทาน เดอะ พิซซา่ คอมปะนี  ซซิซ์เลอร์ และไทย เอ็กซ์เพรส ให้บริการผลิตพณัฑ์ท่ีไม่เติม

ผงชูรส  กาแฟของร้านเดอะ คอฟฟ่ี คลบั เป็นกาแฟท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน UTZ ซึง่เป็นมาตรฐานท่ีรับรองว่าเป็น

กาแฟท่ีปลูกอย่างมีความรับผิดชอบ ทําให้ชาวไร่มีรายได้ท่ีดีและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม  สุขสมดุล โดยอนันตรา คือ

แนวคดิในการสร้างสขุภาพท่ีดี ท่ีโดยโรงแรมในเครืออนนัตรา โดยแขกจะได้รับประสบการณ์ในการเสริมสร้างความรู้และ

ทกัษะด้านการดแูลสขุภาพ รายละเอียดในรายงานการพฒันอย่างยัง่ยืน 2560 หน้า 48, 58 และ 61  

- การสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้า ถูกสร้างขึน้มาเพ่ือให้แขกได้สมัผสักับวฒันธรรมมรดกและความงามตาม

ธรรมชาต ิในพืน้ท่ีโรงแรมของเราตัง้อยู่ เอเลวาน่าในแอฟริกา ส่งเสริมความสมัพนัธ์กบัชุมชนท้องถ่ิน ตวัอย่างกิจกรรม 

เช่น ตอร์ติลิส แคมป์ มีกิจกรรมเดินป่ากบัชาวพืน้เมืองมาไซ ซึง่คุ้นเคยกบัพืน้ท่ีตัง้แต่วยัเด็ก เลวา ซาฟารี แคมป์จดัให้มี

การเย่ียมชมและอดุหนนุชาวบ้านผู้ผลิตหตัถกรรมพืน้บ้าน ซึง่ตัง้รกรากอยู่บริเวณแซมบรุุ อรุชา คอฟฟ่ี ลอดจ์ จดักิจกรรม 

Bean-to-Cup ด้วยการเย่ียมชมไร่กาแฟ โดยมีบคุลากรของโรงแรมท่ีมีความเช่ียวชาญด้านกาแฟเป็นผู้ นํา 

- ลกูค้าสามารถ แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะผ่านเวบ็ไซต์ของเรา http://www.minor.com/Sustain/Complaint.php. 
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(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

การท่ีไมเนอร์เป็นผู้ประกอบการระดบัโลกท่ีมีโรงแรม 158 แหง่ และร้านอาหารมากกวา่ 2,000 ร้าน ใน 32 ประเทศทัว่โลก 

เราจงึตระหนกัถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในการดําเนินกิจการของเรา เรามุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบและสร้างความยัง่ยืนในทกุพืน้ท่ี 

เท่าท่ีเราจะทําได้ ตัง้แต่การออกแบบ การก่อสร้าง การปรับปรุง และการดําเนินงานของโรงแรม ร้านอาหาร จดุจดัจําหน่ายของเรา 

และโรงงานของเรา การสร้างโรงแรมท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางพืน้ท่ีท่ีมีภูมิทศัน์ท่ีงดงามและบริสุทธ์ิ เร่ิมจากการคดัเลือกสถานท่ีตัง้อย่าง

ระมดัระวงัเพ่ือลดผลกระทบตอ่พืชพรรณในบริเวณนัน้ การออกแบบอย่างพิถีพิถนัในการใช้วสัดแุละหตัถกรรมท้องถ่ินในโครงสร้าง 

การใช้ต้นไม้หรือพืชท้องถ่ินในบริเวณโรงแรม รวมถึงระบบท่ีสนบัสนนุการจดัการนํา้ พลงังาน ของเสีย และความปลอดภยัอย่างมี

ประสิทธิภาพ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีเหล่านีเ้ป็นแรงดงึดดูสําคญัท่ีทําให้ลกูค้าต้องการมาพกัท่ีโรงแรมของ

เรา โดยไมเนอร์ โฮเทลส์ ให้ความสนับสนุนการอนรัุกษ์ช้าง เต่า สตัว์ป่า และท่ีอยู่อาศยัของสัตว์เหล่านัน้เป็นพิเศษ รายละเอียด

เก่ียวกับความพยายามของเราในการจัดการผลกระทบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ท่ีหน้า 66-87 และ 120-131 ของรายงานการ

พฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 

- ไมเนอร์ โฮเทลส์ลดการใช้พลงังานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อแขกท่ีเข้าพกัลง 8% และ 11% ตามลําดบั 

เม่ือเทียบกบัปี 2559 

- ไมเนอร์ โฮเทลส์ลดการใช้นํา้ตอ่แขกท่ีเข้าพกัลง 14% เม่ือเทียบกบัปี 2559 

- 86% ของเสียท่ีนํามาใช้ซํา้ รีไซเคลิ หรือดงึกลบัคืนในโรงงานนวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง 

- ทีมพฒันาโครงการ ของไมเนอร์ ฟู้ ด ได้ติดตัง้ระบบรีไซเคลินํา้ในระบบทําความเย็นของเคร่ืองท่ีใช้ทําบิงซูของสเวนเซน่ส์ 

ในตอนเร่ิมต้นนัน้ระบบถูกออกแบบให้ปล่อยนํา้ทิง้โดยตรงหลังผ่านระบบทําความเย็น แต่ภายหลังการติดตัง้ระบบรี

ไซเคลิ สเวนเซน่ส์สามารถหลีกเล่ียงการใช้นํา้เพ่ิมเตมิได้มากกวา่ 390 ล้านลิตรตอ่ปี 

- ไมเนอร์ โฮเทลส์ ทวีปเอเซีย ประกาศนโยบายไม่ใช้หลอดพลาสติก เพ่ือหยุดการใช้หลอดพลาสติกในวนัท่ี 1 ธันวาคม 

2560 เป็นต้นไป หลอดจะเสิร์ฟให้เม่ือมีการร้องขอจากลกูค้าเท่านัน้ (ยกเว้นเคร่ืองดื่มท่ีจําเป็นต้องใช้หลอด) ตัง้แตว่นัท่ี 1 

มกราคม 2561 เป็นต้นไป จะใช้หลอดท่ีสามารถนํากลบัมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายได้ 

- อนันตรา สามเหล่ียมทองคํา มีโครงการท่ีจะกําจัดขวดนํา้พลาสติกท่ีใช้ได้เพียงครัง้เดียวทัง้หมดออกจากระบบของ

โรงแรม โดยแต่เดิมโรงแรมมีการดําเนินงานตามมาตรฐานแบรนด์อนนัตราในการใช้ขวดแก้วบริการให้กบัแขก นอกจาก

ในพืน้ท่ีท่ีไม่ปลอดภยัในการใช้ขวดแก้ว เช่น บริเวณรอบสระนํา้ ห้องออกกําลงักาย และในรถรับส่งของโรงแรม ต่อมาใน

เดือนตลุาคม 2560 อนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา จึงตดัสินใจนําขวดโลหะท่ีสามารถเติมได้มาให้บริการกบัลูกค้า แทนท่ี

ขวดพลาสติกท่ีใช้ได้เพียงครัง้ ระหว่างเดือนตลุาคมถึงธันวาคม 2560 โรงแรมได้มอบขวดนํา้ให้แก่ลูกค้าไปแล้ว 1,005 

ขวด และคาดวา่จะสามารถกําจดัขวดพลาสตกิได้มากกว่า 15,000 ขวดในปี 2561 

- ไมเนอร์ก่อตัง้มลูนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่น ขึน้ในจงัหวดัเชียงราย โดยมีภารกิจหลกั 3 ด้าน คือ การส่งเสริมความ

เป็นอยู่ท่ีดีของช้างบ้าน การปกป้องช้างป่า และการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์รายละเอียดเก่ียวกับภาระกิจของ

มลูนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่น อยู่ท่ีหน้า 74-80 ของรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 

- มูลนิธิเพ่ือการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ในจังหวดัภูเก็ต เป็นโครงการท่ีสนับสนุนการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองและสตัว์

ทะเลอ่ืนๆ หนึง่ในภาระกิจหลกัของมลูนิธิฯ คือ การสนบัสนนุศนูย์วจิยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนั

ดามนัและกองทพัเรือ ในการเก็บรวบรวมไข่เต่าทะเลจากหาดต่างๆ นํามาฟักและปล่อยเต่ากลบัลงทะเลอย่างปลอดภยั 

รายละเอียดเก่ียวกบัภาระกิจของมูลนิธิเพ่ือการอนรัุกษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาวอยู่ท่ีหน้า 81-83 ของรายงานการพัฒนา

อย่างยัง่ยืน 2560 
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- การมีส่วนร่วมในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ การปกป้องสตัว์ใกล้สญูพนัธ์ตามบญัชีแดงขององค์การ

ระหว่างประเทศ (IUCN) จํานวน 70 ชนิด รายช่ือโรงแรมท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือบริเวณท่ีมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสงูและผลกระทบท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผลกระทบของโครงการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของไมเนอร์ โฮ

เทลส์ รายละเอียดเก่ียวกบัการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ปรากฏในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 หน้า 

126-131  

- การปกป้องผืนป่าท่ีอุดมสมบรูณ์และเป็นแนวเช่ือมตอ่ป่าช่วงย้ายถ่ินฐานของสตัว์ป่าในเทือกเขาบรรทดั การอนรัุกษ์สตัว์

ป่าในแอฟริกา และการอนรัุกษ์ปะการังในมลัดีฟส์และประเทศไทย ทําให้มีส่วนช่วยอนรัุกษ์สัตว์ท่ีใกล้สูญพันธุ์และถูก

คุกคามจํานวน 70 ชนิด เรามีความยินดีในการรายงานว่า ในปี 2560 จํานวนสัตว์ท่ีเราได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มี

จํานวนมากขึน้ ซึง่มาจากสิ่งมีชีวิตท่ีถูกค้นพบใหม่ในเทือกเขาบรรทดัและในแอฟริกา และมาจากรายงานของสิ่งมีชีวติท่ี

ได้รับการอนรัุกษ์ภายใต้ความพยายามของเราในการอนรัุกษ์ปะการัง 

โรงแรม 51 แห่ง เป็นสมาชิกประกาศนียบตัรในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม Green Growth 2050 และโรงแรม 32 แห่งได้รับ

ประกาศนียบตัรระดบัทอง รายช่ือของโรงแรมดงักล่าวระบอุยู่ท่ีหน้า 133 ของรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

ไมเนอร์มุ่งมัน่ ท่ีจะช่วยสร้างโลกท่ีประชากรอยู่ร่วมกนัอย่างสามคัคี สําหรับเราการเป็นส่วนหนึง่ของชุมชนมาพร้อมกับ

ความรับผิดชอบในการดแูลคนอ่ืนๆ ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน เราเช่ือวา่การสนบัสนนุและส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบตอ่

สงัคมให้แก่พนกังานและพนัธมิตรของเรานัน้ จะทําให้เราสามารถท่ีจะพัฒนาบุคลากรและผู้ นําในอนาคตท่ีไม่เพียงแต่เป็นเลิศใน

การบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ แต่ยงัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เราเร่ิมปลูกฝังแนวคิดความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมให้แก่บุคลากรตัง้แต่วนัปฐมนิเทศ ซึง่พนกังานใหม่จะได้รับทราบถงึวธีิการและแนวทางสู่การพฒันาอย่างยั่งยืน 

รวมถงึโครงการตา่งๆ ของไมเนอร์ โดยเราสนบัสนนุให้พนกังานเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพ่ือให้มีส่วนร่วมกบัองค์กรและกิจกรรมต่างๆ 

ท่ีจะสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการทํางานกับไมเนอร์ รายละเอียดในการร่วมพัฒนา

ชมุชนหรือสงัคมของบริษัท มีการแสดงไว้ในหลายส่วนของรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 หน้า 88-93 อาทเิช่น 

- พนกังานของเรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาท่ีหลากหลาย เป็นจํานวนชัว่โมงกิจกรรมจิตอาสา มากกวา่ 52,000 ชัว่โมง  

- Minor Founder’s Day คือ “วนัทําดีด้วยจิตอาสา” ของบริษัทซึง่จดัขึน้ในวนัท่ี 4 มิถุนายนของทกุปี เป็นวนัท่ีพนกังานทัว่

โลกร่วมกนัอทุศิเวลาและความพยายามในการทําความดีตลอดทัง้วนั ในปี 2560 มีพนกังานจิตอาสาทัง้สิน้ 4,868 คน ใน 

21 ประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเป็นเวลา 22,757 ชัว่โมง   

- โครงการ Soap for Hope โดย อนันตรา หัวหิน ร่วมมือกับคู่ค้า (ซีลแอร์) ในการบริจาคสบู่ท่ีใช้แล้วเพ่ือนํามาผ่าน

กระบวนการรีไซเคลิให้นํากลบัมาใช้ใหม่ได้ สบูใ่ช้แล้วกว่า 160 กิโลกรัม นํามารีไซเคลิเป็นสบูก้่อนใหม ่400 ก้อน บริจาค

ให้แก่ชมุชนท่ีอาศยับริเวณเทือกเขาป่าละอ ู

- ทิโวลี โมฟาร์เรจ์ เซาเปาลูรับดแูลจตุรัส Alexandre Gusmao ท่ีอยู่บริเวณข้างโรงแรมโดยการปรับภูมิทศัน์และดแูลให้

สวยงามอยู่เสมอ ด้วยเงินจํานวน 10,000 เรียลบราซิล เพ่ือใช้ในการปรับภูมิทศัน์ แสงสว่างและติดตัง้กล้องวงจรปิดซึ่ง

ช่วยเพิ่มความปลอดภยัและความเป็นอยู่ท่ีดีของชมุชน 
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(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มี

ส่วนได้เสีย 

กลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัท มีการนํานวตักรรมด้านตา่งๆ ซึง่บริษัทได้นํามาใช้ให้เหมาะสมกบัธุรกิจ อาทเิช่น 

- หน่วยงานพฒันาโครงการของไมเนอร์ ฟู้ ด ยงัคงใช้นวตักรรมการใช้ส่วนประกอบสําเร็จรูปในการสร้างร้านใหม่ โดยผลิต

ส่วนประกอบตา่งๆ ก่อนท่ีโรงงาน และนํามาประกอบบนสถานท่ีจริงด้วยเวลาท่ีรวดเร็ว นอกเหนือจากการลดเวลาในการ

ก่อสร้าง วิธีการนีย้งัช่วยลดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดต้นทนุ และลดการรบกวนผู้ ให้เช่าพืน้ท่ี ใน

ปี 2560 เราได้สร้างร้านเบอร์เกอร์ คงิ 6 ร้าน และร้านเบร็ดทอล์ค 12 ร้าน ด้วยวธีินี ้รวมทัง้ปรับปรุงร้านเดอะ พิซซา่ คอม

ปะนีอีก 46 ร้าน ร้านสเวนเซ่นส์ 7 ร้าน และแดร่ี ควีน 4 ร้าน ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทนุลงมากกว่า 40 ล้าน

บาท รายละเอียดในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2560 หน้า 68  

- หน่วยงานพัฒนาโครงการ ของไมเนอร์ ได้ติดตัง้ระบบรีไซเคิลนํา้ในระบบทําความเย็นของเคร่ืองท่ีใช้ทําบิงซูของสเวน

เซน่ส์ในตอนเร่ิมต้นนัน้ระบบถูกออกแบบให้ปล่อยนํา้ทิง้โดยตรง หลงัผ่านระบบทําความเย็น แตภ่ายหลงัการตดิตัง้ระบบ

รีไซเคลิ สเวนเซน่ส์สามารถหลีกเล่ียงการใช้นํา้เพิม่เติมได้มากกว่า 390 ล้านลิตรตอ่ปี รายละเอียดในรายงานการพฒันา

อย่างยัง่ยืนปี 2560 หน้า 68 

- Cardamom Tented Camp เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ ไมเนอร์ YAANA Ventures และ Wildlife 

Alliance โดยรายได้ส่วนหนึ่งนําไปสนับสนุนกิจกรรมของ Wildlife Alliance เพ่ือช่วยปกป้องผืนป่า 18,000 เฮกตาร์ให้

เป็นท่ีอยู่อาศยัและแนวเช่ือมตอ่ป่าช่วงย้ายถ่ินฐานของสตัว์ป่าไปยงัเทือกเขาบรรทดัให้รอดพ้นจากผู้ตดัไม้ทําลายป่าและ

ขุดทราย ด้วยสโลแกนท่ีว่า “การเยือนของคณุช่วยรักษาป่าให้คงอยู่” Cardamom Tented Camp มีเต้นท์แบบซาฟารีท่ี

สะดวกสบายจํานวน 9 เต้นท์ และจดักิจกรรมท่ีสร้างประสบการณ์ด้านการอนรัุกษ์ในอุทยานแห่งชาติโพทมุสาคร ให้กบั

แขกท่ีมาเยือน เช่น การเดินป่ากับผู้พิทกัษ์ป่าตามร่องรอยของเส้นทางการตัดไม้ในอดีต รายละเอียดในรายงานการ

พฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2560 หน้า 76 

- ตัง้แต่ปี 2555 มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่น สนับสนุนเงินทุนในการวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือบําบดัเดก็ออทสิตกิและเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ ผ่านการร่วมทํากิจกรรมกบัช้าง ผู้ปกครอง

ของเด็กเหล่านีส้ามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับข้อแนะนําในการจัดการกับพฤติกรรมท่ีหลากหลายของเด็กเหล่านี ้

กิจกรรมประกอบด้วย 9 ฐาน เช่น การให้อาหารช้าง การอาบนํา้กบัช้าง และการข่ีช้าง โครงการนีย้งัช่วยให้ความรู้ด้าน

การบําบดัด้วยช้างกบันกับําบดั สตัวแพทย์ และนกัเรียน ตัง้แต่ปี 2559 มีผู้ ได้ประโยชน์จากโครงการนีม้ากกว่า 350 คน 

ทัง้นีผู้้ปกครองมีความพงึพอใจตอ่พฒันาการของเดก็ ในขณะท่ีผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกบักิจกรรมเหล่านี ้ 

รายละเอียดในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2560 หน้า 79  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

11.1  ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 2 เมื่อวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 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 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความมีอิสระของฝ่าย

ตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัท รวมถงึเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะสาํหรับการพิจารณาแตง่ตัง้หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

กลุม่บริษัท โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้นายตอ่พงษ์ เหมอืดชยัภมู ิ ดํารงตําแหนง่

หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมปีระสบการณ์และความชํานาญในการปฏิบติงานทัง้ด้าน

การสอบบญัชีและการตรวจสอบภายใน รวมทัง้การบริหารความเสีย่ง ในองค์กรทัง้ในและตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ การพิจารณาและอนมุตั ิ แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ดาํรงตําแหนง่หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในของ

บริษัทจะต้องได้รับความห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิของผู้ดํารงตาํแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบ

ภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 

 

 

 

 

 

 

  



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 120 

 

12. รายการระหว่างกัน 

 

12.1 รายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

 

รายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

1. บจก. เอ็มเจ็ท 

ความสมัพนัธ์ :มี

กรรมการร่วมกบับริษัท 

 

 

บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเชา่เคร่ืองบินใน

ลกัษณะที่เป็นการเชา่เหมาลํา (Charter 

Flight) ให้แก่บริษัทและบริษัทยอ่ย โดย

บนัทกึเป็น ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ แบง่ตามบริษัท 

ดงันี ้

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

- บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

- บจก. หวัหิน รีซอร์ท  

- บจก. ราชดําริ เรสซิเด้นซ์  

 

 

 

 

 

 

14.29 

0.77 

1.30 

1.00 

บริษัทและบริษัทยอ่ย เชา่เคร่ืองบินเหมาลํา

ให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้เดินทางไปประชมุ/

ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการตาม

ราคาตลาดและเง่ือนไขการค้าปกติ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ 

บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอตัราคา่บริการราย

เดือน ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่

บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.82 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชีและด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

2. บจก. ซีเลค เซอร์วิส 

พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ :  มี

กรรมการร่วมกนั และมี 

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ 

ฟู้ ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 

51 

 

 

บริษัทยอ่ยจําหน่ายสินค้าให้กบั บจก. ซีเลค 

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ซึ่งบนัทกึเป็นรายได้จาก

การขาย แยกตามบริษัท ดงันี ้

- บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว   

- บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)   

- บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

จํากดั 

- บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย)  

 

 

 

 

21.78 

21.94 

159.41 

0.18 

1.11 

 

บริษัทยอ่ยจําหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค 

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ตามราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าตามปกติ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

ให้บริการด้านการบริหารจดัการและด้าน

การเงินแก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ซึง่รับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

4.78 เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ  ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทยอ่ย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ บจก. 

ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยรับรู้เป็นรายได้

เงนิปันผล 

25.50 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุ้น ซึง่เป็นการ

ลงทนุประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

ได้ดอกเบีย้รับ จากการให้ บจก. ซีเลค 

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ กู้ยืมเงินตามสญัญา 

 

0.38 เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

3. บจก.ไม้ขาว เวเคชัน่ 

วิลลา่ 

ความสมัพนัธ์ : เป็น

กิจการร่วมค้าซึง่ บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นร้อยละ 50

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัทยอ่ย คือ บจก.ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป ให้บริการด้านบญัชีแก่ บจก. ไม้ขาว 

เวเคชัน่ วิลลา่ โดยคิดคา่บริการตามลกัษณะ

และปริมาณงาน 

0.49 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชี เพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 

มีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผลแล้ว 

 

4. Eutopia Private 

Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 และมี

กรรมการร่วมกนั 

บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหาร

โรงแรมแก่ Eutopia Private Holding 

Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

176.39 เน่ืองจาก Lodging Management  

(Labuan)  Limited มีผู้ที่มีความเช่ียวชาญ

ในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

มีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Eutopia 

Private Holding Limited โดยคิดอตัราตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

 

0.74 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มี

บคุลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผลแล้ว 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Eutopia 

Private Holding Limited โดยคิดอตัราคา่

บริหารจดัการตามมาตรฐานสากลและ

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

4.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้

มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 122 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทยอ่ย คือ RGR International Limited 

ให้บริการด้านการบริหารแก่ Eutopia Private 

Holding Limited โดยคิดอตัราคา่บริหาร

จดัการตามมาตรฐานสากลและใกล้เคยีงกบั

ราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

26.23 เน่ืองจาก RGR International Limited มี

ความเช่ียวชาญในการบริหารงาน และเพ่ือ

เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ MSpa Ventures Limited 

ให้บริการด้านการจดัการสปาแก่ Eutopia 

Private Holding Limited โดยคิดอตัราคา่

บริหารจดัการตามมาตรฐานสากลและ

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

18.22 เน่ืองจาก MSpa Ventures Limited มีความ

เช่ียวชาญด้านการบริหารสปา และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้

มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ RGR International Limited 

ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ Eutopia 

Private Holding Limited โดยรับรู้เป็น

รายได้เงนิปันผล 

 

87.55 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุ้น ซึง่เป็นการ

ลงทนุประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บจก. ไมเนอร์ ซพัพลาย เชน โซลชูัน่ส์ 

จําหน่ายสินค้าให้กบั Eutopia Private 

Holding Limited ซึง่รับรู้เป็น รายได้จาก

การขาย 

 

1.89 บริษัทยอ่ยจําหน่ายสินค้าตามราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าตามปกติซึง่ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

5. MHG Deep Blue 

Financing 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50  

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบริหารจดัการเงินแก ่MHG 

Deep Blue Financing โดยรับรู้เป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

 

22.11 การบริการจดัการทางการเงินเป็นไปตาม

สญัญา ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้

มีความสมเหตสุมผล 

6. O Plus E Holding 

Private Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50  

 

บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Mauritius) Limited ให้ O Plus E Holding 

Private Limited กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดย

คิดอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้นกําหนด

ร่วมกนั และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

804.46 

47.22 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทยอ่ย คือ Minor Hotel Group MEA 

DMCC ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ 

O Plus E Holding Private Limited โดยรับรู้

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

 

39.84 เน่ืองจาก Lodging Management 

(Mauritius) Limited มีความเช่ียวชาญใน

การบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

มีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ O Plus 

E Holding Private Limited โดยคิดอตัราคา่

บริหารจดัการตามมาตรฐานสากล และ

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

 

1.76 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้

มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

 

7. Harbour View 

Corporation Limited  

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 30.39 และมี

กรรมการร่วมกนั 

 

 

 

 

บริษัทยอ่ย คือ RGR International Limited 

ให้ Harbour View Corporation Limited  

กู้ยืมเงนิตามตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยคิด

อตัราดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั

และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

107.38 

  4.72 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Harbour 

View Corporation Limited โดยรับรู้เป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

4.82 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้

มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

8. Tanzania Tourism 

and Hospitality 

Investment Limited  

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บริษัทยอ่ย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้  Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment 

Limited  กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั และ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

             - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

259.74 

13.57 

9. Zanzibar Tourism 

and Hospitality 

Investment Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

บริษัทยอ่ย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้  Zanzibar 

Tourism and Hospitality Investment 

Limited  กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั และ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.40 

   0.51 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

 

 

10. Rocky Hill 

Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

 

บริษัทยอ่ย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้  Rocky Hill 

Limited  กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั และ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.85 

  4.46 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

11. Sand River Eco 

Camp Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

 

บริษัทยอ่ย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้  Sand River Eco 

Camp Limited  กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดย

คิดอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้นกําหนด

ร่วมกนั และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.95 

2.99 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

12. Elewana Afrika 

Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

บริษัทยอ่ย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้ Elewana Afrika  

Limited  กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั และ

 

 

 

 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

 

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

             - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

236.09 

15.06 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการตรวจสอบภายในแก่ Elewana 

Afrika  Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่า

ตรวจสอบภายใน 

0.22 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านตรวจสอบภายใน และเพ่ือ

เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

13. Harbour 

Residence Oaks 

Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : บริษัท

ยอ่ย คือ Oaks Hotel 

& Resort Limited ถือ

หุ้น Harbour 

Residence Oaks 

Ltd. ร้อยละ 50 

 

บริษัทยอ่ย คือ Oaks Hotel & Resort 

Limited ให้ Harbour Residence Oaks 

Ltd. กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั และ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

             - เงินกู้ยืม 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

19.41 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ Oaks Hotel & Resort 

Limited ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ 

Harbour Residence Oaks Ltd.โดยรับรู้

เป็นรายได้เงนิปันผล 

 

13.55 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุ้น ซึง่เป็นการ

ลงทนุประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

 

14. บจก. ซมูา่ 

กรุงเทพ 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 51 และมี

กรรมการร่วมกนั 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิง้ ให้  

บจก. ซมูา่ กรุงเทพ กู้ยืมเงนิตามสญัญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้นกําหนด

ร่วมกนั และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

 

63.54 เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 126 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชีแก่ บจก. ซมูา่ กรุงเทพ 

โดยคิดคา่บริการตามลกัษณะและปริมาณ

งาน  

0.12 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชี เพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 

มีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บจก. ไมเนอร์ ซพัพลาย เชน โซลชูัน่ส์ 

จําหน่ายสินค้าให้กบั บจก. ซมูา่ กรุงเทพ ซึง่

รับรู้เป็น รายได้จากการขาย 

 

1.03 บริษัทยอ่ยจําหน่ายสินค้าตามราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าตามปกติ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

15. Arabian Spa 

(Dubai) (LLC) 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 49 และมี

กรรมการร่วมกนั 

 

บริษัทยอ่ย คือ MSpa Ventures Limited 

ให้บริการด้านการบริหารจดัการด้านสปาแก่ 

Arabian Spa (Dubai) (LLC) โดยรับรู้เป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

5.67 เน่ืองจาก MSpa Ventures Limited มีความ

เช่ียวชาญด้านการบริหารสปา และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ รายการที่เกิดขึน้

มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

16.  บจก. ศรีพฒัน์ 

การ์เด้น 

ความสมัพนัธ์ : มี 

บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ 

(ไทย) เป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ ซึง่ถือหุ้นในบริษัท 

เป็นสดัสว่นร้อยละ 

16.53  จงึมีผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ร่วมกนั และมี

กรรมการร่วมกนั 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. แมริ่มเทอเรซ รีซอร์ท  

เชา่ที่ดินของ บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น เพ่ือใช้

ประกอบการโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ รีซอร์ท 

เชียงใหม ่โดยบนัทกึเป็นค่าเช่า 

 

27.20 การเชา่ที่ดินเพ่ือปลกูสร้างโรงแรม และ

ดําเนินกิจการโรงแรม เป็นรายการค้า

ตามปกติ  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้

เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชี ด้านการจดัการภาษี 

ด้านการเงินแก่ บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น โดย

คิดอตัราคา่บริการตามลกัษณะและปริมาณ

งาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.27 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชี ด้านการจดัการภาษี

และด้านการเงิน และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 

มีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 127 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

17.  บจก. ภเูก็ต เวส

เซล โฮลดิง้ 

ความสมัพนัธ์ : มี

กรรมการร่วมกนั 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ 

บจก. ภเูก็ต เวสเซล โฮลดิง้ โดยคิดอตัรา

คา่บริการ ตามลกัษณะและปริมาณงาน  

0.04 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชีและด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

18. บจก. ไมเนอร์ โฮ

ลดิง้ (ไทย) 

ความสมัพนัธ์ : เป็นผู้

ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้น 

ร้อยละ 16.50 และมี

กรรมการร่วมกนั 

 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ 

บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) โดยคิดอตัรา

คา่บริการ ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่

บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

0.48 

 

เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮ

ลดิง้ (ไทย) ซึง่บนัทกึเป็น รายได้ค่าเช่า 

 

0.08 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซ่ิง ซึง่

เป็นบคุคลภายนอกในปริมาณมาก ทาํให้ได้

ต้นทนุการเชา่ที่ตํ่ากวา่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

19.  บมจ. เอส แอนด์ 

พี ซินดิเคท  

ความสมัพนัธ์ : บริษัท

ถือหุ้นร้อยละ 35.70 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล รับเงินปัน

ผลจากการลงทนุใน บมจ. เอส แอนด์ พี 

ซินดิเคท โดยบนัทกึเป็นรายได้เงนิปันผล

รับ 

134.82 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุ้น เป็นการ

ลงทนุประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย ซือ้ผลิตภณัฑ์จาก บมจ. เอส 

แอนด์ พี ซินดิเคท ซึง่เป็นผู้ผลิตและจําหนา่ย

ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี และอาหารสําเร็จรูปแช่

แข็ง บริษัทบนัทกึเป็นรายการซือ้สินค้า 

แบง่แยกตามรายบริษัท ดงันี ้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

- บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) 

- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที  

- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว  

- บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย)  

 

 

 

 

 

26.90 

52.71 

3.64 

27.33 

0.31 

เป็นการซือ้สินค้าตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การค้าปกต ิ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้

เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท  

ให้บริการแก่ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

โดยคิดอตัราคา่บริการ ตามลกัษณะและ

ปริมาณงานซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

 

6.12 เป็นการซือ้สินค้าหรือรับบริการตามราคา

ตลาดและเง่ือนไขการค้าปกติ  ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 

20. บจก. ไมเนอร์ แอร์

คราฟ โฮลดิง้ 

ความสมัพนัธ์ :มีผู้ ถือ

หุ้นร่วมกบับริษัท 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบญัชีและด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ไม

เนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ โดยคิดอตัรา

คา่บริการตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่

บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

0.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

โซลชูัน่ส์ มีความเช่ียวชาญด้านบญัชี และ 

ด้านการจดัการเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์

คราฟ โฮลดิง้ โดยคิดอตัราคา่บริการราย

เดือน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าเช่า 

 

0.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซ่ิง ซึง่

เป็นบคุคลภายนอก ในปริมาณมาก ทาํให้มี

ต้นทนุการเชา่ที่ตํ่ากวา่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  

 

21. บจก. เอ็มเจ็ท เมน

เทนแนนซ์ 

ความสมัพนัธ์ :มี

กรรมการและผู้ ถือหุ้น

ร่วมกบับริษัท 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์  

โดยคิดอตัราคา่บริการ ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

0.39 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

22. บจก. เอ็มดีเจ็ท  

ความสมัพนัธ์ :มี

กรรมการและผู้ ถือหุ้น

ร่วมกบับริษัท 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ 

บจก. เอ็มดีเจ็ท โดยคิดอตัราคา่บริการราย

เดือน ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่

บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชี  และด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่มกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
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(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

23. บจก. มายเซล 

ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

ความสมัพนัธ์ : บริษัท

ยอ่ย คือ บมจ. ไมเนอร์ 

คอร์ปอเรชัน่ ถือหุ้น 

บจก. ไทยเซล ดอท ซี

โอ ดอท ทีเอช ใน

สดัสว่นร้อยละ 50.1 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่

ให้บริการด้านการจดัการแก่ บจก. มายเซล 

ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช โดยคิดอตัราคา่บริการ 

ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

 

2.70 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านการจดัการ และเพ่ือเป็นการ

ใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

24. บมจ. ไทยยเูน่ียน 

กรุ๊ป และบริษัทยอ่ย 

ความสมัพนัธ์ : มี

กรรมการร่วมกบับริษัท 

บริษัทยอ่ยและบริษัทที่เก่ียวข้องกนั ซือ้

ผลิตภณัฑ์จาก บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป และ

บริษัทยอ่ย ซึง่เป็นผู้ผลิตและจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแชแ่ข็ง บริษัทบนัทกึ

เป็นรายการซือ้สินค้า แบง่แยกตามราย

บริษัท ดงันี ้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที  

- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว 

- บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

- บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง 

- บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) 

- บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) 

 

 

 

 

 

 

25.33 

39.60 

7.38 

3.95 

2.44 

7.76 

0.13 

 

เป็นการซือ้สินค้าตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การค้าปกต ิ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้

เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล และ

เป็นไปเพ่ือประโยน์สงูสดุของบริษัท 

25.  บจก. อินชวัร์เอ็กซ์

เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ 

โบรกเกอร์ส 

ความสมัพนัธ์ : มี

กรรมการร่วมกบับริษัท 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และบริษัท

ยอ่ย จา่ยค่าประกันภัยให้ บจก. อินชวัร์

เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส ราคา

ประกนัภยัดงักลา่วเป็นอตัราทีใ่กล้เคียงกบั

ราคาตลาด 

 

22.91 เน่ืองจาก บจก. อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อิน

ชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส มีความเช่ียวชาญใน

ธุรกิจประกนัภยั และยงัเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

26. บจก. บีทีเอ็ม (ไทย

แลนด์)  

ความสมัพนัธ์ : บริษัท

ยอ่ย คือ บมจ. เดอะ 

ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถือ

บริษัทยอ่ยจําหน่ายสินค้าให้กบั บจก. บีที

เอ็ม (ไทยแลนด์) ซึง่บนัทกึเป็นรายได้จาก

การขาย  

6.89 

 

 

 

บริษัทยอ่ยจําหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. บีที

เอ็ม (ไทยแลนด์) ด้วยเง่ือนไขการค้า

ตามปกติและราคาตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

หุ้น บจก. บีทีเอ็ม (ไทย

แลนด์) ร้อยละ 50 

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 

 บริษัทยอ่ย ซือ้ผลิตภณัฑ์จาก บจก. บทีีเอ็ม 

 (ไทยแลนด์) ซึง่เป็นผู้ผลิตและจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี บริษัทบนัทกึเป็นรายการ

ซือ้สินค้า  

0.07 

 

 

เป็นการซือ้สินค้าตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การค้าปกต ิ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้

เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล และ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้

คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บริการด้านการตรวจสอบภายใน 

และบริการด้านการบริหารจดัการแก่ บจก. บี

ทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิดอตัราคา่บริการ 

ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

0.59                                                                                                                                                               เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในกาให้คาํปรึกษาด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

การบริหาร และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปให้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทย

แลนด์) โดยคิดอตัราคา่บริการรายเดอืน ซึง่

บนัทกึเป็นรายได้ค่าเช่า 

 

0.16 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปเป็นผู้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซ่ิง ซึง่

เป็นบคุคลภายนอก ในปริมาณมาก ทาํให้มี

ต้นทนุการเชา่ที่ตํ่ากวา่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล  

 

บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เชา่พืน้ที่อาคาร

จาก  บริษัทยอ่ย คือ บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท 

จํากดั โดยมีกําหนดอตัราคา่เชา่ที่ใกล้เคียง

กบัราคาตลาด โดยมีกําหนดระยะเวลาที่

ชดัเจน และบนัทกึเป็นค่าเช่า 

 

2.04 สญัญาเชา่เป็นการให้เชา่ตามอตัราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกติ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 

บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เชา่พืน้ที่จาก  

บริษัทยอ่ย คือ บจก. รอยลั การ์เด้น พลาซา่ 

จํากดั โดยมีกําหนดอตัราคา่เชา่ที่ใกล้เคียง

กบัราคาตลาด โดยมีกําหนดระยะเวลาที่

ชดัเจน และบนัทกึเป็นค่าเช่า 

 

2.24 สญัญาเชา่เป็นการให้เชา่ตามอตัราคาตลาด 

และเง่ือนไขการค้าปกติ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

27. MHG Signity 

Asset Holding 

(Mauritius) Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บริษัทยอ่ย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) Limited ให้ MHG Signity 

Asset Holding (Mauritius) Limited. กู้ยืม

เงนิตามสญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามที่

ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั และอ้างอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

             - เงินกู้ยืม 

             - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.92 

9.33 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

28. Per Aquum 

Management JLT 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้บริการ

ด้านการบริหารจดัการแก่ Per Aquum 

Management JLT โดยคิดอตัราคา่บริหาร

จดัการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกบั

ราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

 

0.14 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

มีความเช่ียวชาญในการบริหารงาน และเพ่ือ

เป็นการใช้เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกนั

ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

 

 บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Mauritius) Limited  ได้เงนิปันผลรับ จาก

การถือหุ้นของ Per Aquum Management 

JLT และบนัทกึเป็นเงินปันผลรับ 

 

7.33 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุ้น เป็นการ

ลงทนุประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Mauritius) Limited  ได้ดอกเบีย้รับจาก

การให้ Per Aquum Management JLT กู้ยืม

เงินตามสญัญา 

 

0.13 เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

29. Per Aquum 

Maldives Private 

Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้บริการ

ด้านการบริหารจดัการแก่ Per Aquum 

Maldives Private Limited. โดยคิดอตัราคา่

บริหารจดัการตามมาตรฐานสากล และ

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

0.14 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

มีความเช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และ

เพ่ือเป็นการใช้เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 132 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Mauritius) ได้ดอกเบีย้รับจากการให้ Per 

Aquum Maldives Private Limite กู้ยืมเงิน

ตามสญัญา 

 

1.89 เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

30. Indigo Bay SA 

Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 25 

 

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการ

บริหารโรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited 

โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.74 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็น

การใช้เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัท 

 

 บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการจดัการด้านการ

บริหารโรงแรม และด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ 

Indigo Bay SA Limited โดยรับรู้เป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

6.22 เน่ืองจาก Lodging Management 

(Labuan) Limited มีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และการ

จดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล 

   

31. Rani Minor 

Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 25 

 

บริษัทยอ่ย คือ MHG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. ให้ Rani Minor 

Holding Limited กู้ยืมเงนิตามสญัญา  

245.90 เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญา ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 

32. Cabo Delgado 

Hoteis & Resorts, 

Lda. 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Cabo 

Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยรับรู้

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

2.06 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้

มีความสมเหตสุมผล  



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 133 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 25 

 

บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหาร

โรงแรม และการจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Cabo 

Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยรับรู้

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

3.76 เน่ืองจาก Lodging Management 

(Labuan) Limited มีผู้ที่มีความเช่ียวชาญใน

การบริหารโรงแรม และการจดัการเก่ียวกบั

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

 

33. Elewana Afrika 

(T) Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บริษัทยอ่ย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้ Elewana Afrika 

(T) Limited  กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยคิด

อตัราดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั 

และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.41 

2.25 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

34. บจก. เอ็มเอชจี 

เอ็นพาร์ค ดีเวลอป

เม้นท์  

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ บจก. 

เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ โดยคิด

อตัราคา่บริหารจดัการตามมาตรฐานสากล

และใกล้เคยีงกบัราคาตลาดซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

0.08 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้

มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. หวัหิน รีซอร์ท จํากดั ให้ 

บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์  

กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้

ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั และอ้างอิงจาก

อตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้

สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.48 

5.11 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเอชจี 

เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ โดยคดิอตัรา

คา่บริการรายเดือน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่า

เช่า 

 

0.01 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปเป็นผู้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซ่ิง ซึง่

เป็นบคุคลภายนอก ในปริมาณมาก ทาํให้มี

ต้นทนุการเชา่ที่ตํ่ากวา่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล  

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชี โดยคิดคา่บริการตาม

ลกัษณะและปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอชจี 

เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

0.12 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มี

บคุลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านบญัชี ด้าน

การจดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษา

และการจดัการ  และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผลแล้ว 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านเคร่ืองหมายการค้าแก่ บจก.

เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ซึง่บนัทกึ

เป็นรายได้ค่าลิขสิทธ์ิในการใช้

เคร่ืองหมายการค้า 

 

2.64 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นเจ้าของ

เคร่ืองหมายการค้ายี่ห้อ อนนัตรา ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท    

 

35. The Food Theory 

Group Pte. Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บริษัทยอ่ย คือ MFG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. ให้ The Food 

Theory Group Pte. Ltd. กู้ยืมเงนิตาม

สญัญา โดยคดิอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้น

กําหนดร่วมกนั และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้

ของธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

             - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.19 

0.12 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

36. Liwa Minor Food 

& Beverages LLC 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 49 

บริษัทยอ่ย คือ Primacy Investment 

Limited ให้ Liwa Minor Food & 

Beverages LLC กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดย

คิดอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้นกําหนด

ร่วมกนั และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่ว

 

 

 

 

 

 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 135 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 

 

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

             - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

120.13 

2.63 

37. บจก. พลหูลวง  

ความสมัพนัธ์ : มี

กรรมการร่วมกบับริษัท 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านบญัชี และจดัการเก่ียวกบั

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ 

บจก.  พลหูลวง โดยคิดอตัราคา่บริการราย

เดือน ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่

บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

0.09 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปมีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชีและด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

38. บจก. พีแคน เดอ

ลกุซ์ (ประเทศไทย)  

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 49.9 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านด้านบญัชี และจดัการเก่ียวกบั

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ 

บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) โดยคิด

อตัราค่าบริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

 

0.14 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชีและด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

 บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ ดีคิว จําหน่าย

สินค้าและผลิตภณัฑ์ให้กบั บจก. พีแคน เดอ

ลกุซ์ (ประเทศไทย) ซึง่บนัทกึเป็นรายได้จาก

การขาย  

 

7.03 

 

 

 

 

เป็นการขายสินค้าตามราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกติ  ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และมี

ความสมเหตสุมผล  

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านบญัชีแก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ์ 

(ประเทศไทย) โดยคิดอตัราค่าบริการราย

เดือน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าเช่าตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน 

 

0.54 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชี และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผลแล้ว 

 

บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) เชา่

อาคารจากบริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ แดร่ี 

โดยมีกําหนดอตัราคา่เชา่ทีใ่กล้เคียงกบัราคา

ตลาด โดยมีกําหนดระยะเวลาที่ชดัเจนและ

บนัทกึเป็นค่าเช่า 

3.29 สญัญาเชา่เป็นการให้เชา่ตามอตัราตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกติ  คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 136 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 

บริษัทยอ่ย ซือ้ผลิตภณัฑ์จาก บจก. พีแคน 

เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) ซึง่เป็นผู้ผลิตและ

จําหน่ายสว่นประกอบอาหาร บริษัทบนัทกึ

เป็นรายการซือ้สินค้า แบง่แยกตามราย

บริษัท ดงันี ้

- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว 

- บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) 

- บจก. ไมเนอร์ แดร่ี  

- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที  

 

 

 

 

 

 

37.95 

14.63 

33.38 

0.37 

เป็นการซือ้สินค้าตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การค้าปกต ิ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้

เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล และ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

39. บจก. เอ็มเอสซี 

ไทย คซีูน  

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 43.8 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเอสซี 

ไทย คซีูน โดยคิดอตัราค่าบริการรายเดือน 

ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าเช่า 

 

0.23 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซ่ิง ซึง่

เป็นบคุคลภายนอกในปรืมาณมาก ทาํให้มี

ต้นทนุการเชา่ตํากวา่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านบญัชี โดยคิดคา่บริการตาม

ลกัษณะและปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอสซี 

ไทย คซีูน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

0.26 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชี และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 

มีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บริษัทยอ่ย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

ได้ดอกเบีย้รับจากการให้ บจก. เอ็มเอสซี 

ไทย คซีูน กู้ยืมเงินตามสญัญา 

0.11 เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

40. บจก. จีไฟว์ เจ็ท 

ความสมัพนัธ์ :มี

กรรมการและผู้ ถือหุ้น

ร่วมกบับริษัท 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านด้านบญัชี และจดัการเก่ียวกบั

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศโดย

คิดคา่บริการตามลกัษณะและปริมาณงาน

0.03 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชีและด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 137 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

แก่ บจก. จีไฟว์ส์ เจ็ท ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว 

 

41. MHG Lesotho 

(Proprietary) Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 46.9 และมี

กรรมการร่วมกนั 

 

MHG International Holding (Mauritius) 

Limited ให้บริการด้านการบริหารจดัการ แก่ 

MHG Lesotho (Proprietary) Limited โดย

คิดอตัราคา่บริหารจดัการตาม

มาตรฐานสากล และใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

19.54 เน่ืองจาก MHG International Holding 

(Mauritius) Limited มีความเช่ียวชาญและ

ในการบริหารงาน และเพ่ือเป็นการใช้เพ่ือให้

เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

 

บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหาร

โรงแรม และการจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ MHG 

Lesotho (Proprietary) Limited ซึง่บนัทกึ

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.46 

 

เน่ืองจาก Lodging Management 

(Labuan) Limited มีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ในการบริหารและเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพ่ือเป็น

การใช้เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

 

บริษัทยอ่ย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) Limited ให้ MHG Lesotho 

(Proprietary) Limited กู้ยืมเงนิตามสญัญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้นกําหนด

ร่วมกนัและอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ทีช่ดัเจน 

             - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

28.70 

3.27 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม

แก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited 

ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

2.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็น

การใช้เพ่ือให้เกิดการร่วมกนัใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 138 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

42. Serendib Hotels 

PCL 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 25 และมี

กรรมการร่วมกนั 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการค้านการบริหารโรงแรมแก ่

Serendib Hotels PLC โดยรับรู้เป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ ซึ่งมีการคิดอตัรา

คา่บริการตามมาตรฐานสากลและอิงกบั

ราคาตลาด 

1.20 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็น

การใช้เพ่ือให้เกิดการร่วมกนัใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรมและสมเหตสุมผล 

43. PH Resorts 

(Private) Limited 

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 49.9 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม ด้าน

การตลาด และด้านการตรวจสอบภายในแก่ 

PH Resorts (Private) Ltd โดยรับรู้เป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ ซึง่เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและอิงกบัราคาตลาด 

 1.63 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหาร

โรงแรม และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

 

บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหาร

โรงแรมแก่ PH Resorts (Private) Ltd และ

รับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ ซึง่เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและอิงกบัราคาตลาด 

 

12.54 เน่ืองจาก Lodging Management 

(Labuan) Limited มีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพ่ือ

เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้

มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการด้านการตลาด 

แก่ PH Resorts (Private) Ltd โดยคิด

คา่บริการตามต้นทนุที่เกิดขึน้จริง ซึง่เป็น

อตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 

 

2.56 เน่ืองจาก Lodging Management 

(Labuan) Limited มีความเช่ียวชาญด้าน

การตลาด เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผลแล้ว 

44. Bodhi Hotel 

Resort Pvt. Ltd. 

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 25 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบริหารเทคนิค อาทิ การ

ออกแบบโรงแรม และการออกแบบและ

ตกแตง่ภายใน และคาํปรึกษาแก ่Bodhi 

Hotel Resort Pvt. Ltd. โดยคิดคา่บริการ

ตามอตัราสว่นของงานที่ทําเสร็จตามสญัญา 

 

 

2.24 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้านและประสบการณ์ใน

การบริหารบริการด้านเทคนิคโรงแรม และ

คําปรึกษา และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลเป็นไป

เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 139 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

45. บจก. นายณ์ 

แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลล

อปเม้นท์  

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 40 

 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. รอยลั การ์เด้น พลาซา่ 

ให้ บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอป

เม้นท์ กู้ยืมเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั และ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

             - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

33.20 

1.06 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการจดัการ ด้านการบริหารโรงแรม 

บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ 

โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

2.25 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหาร

โรงแรม และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

46. Rani Minor 

Holding II Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 49 

 

บริษัทยอ่ย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) Limited ให้ Rani Minor 

Holding II Limited กู้ยืมเงนิตามสญัญา  

2,923.20 เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญา ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

47. PT. WIKA Realty 

Minor Development 

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บริษัทยอ่ย คือ MHG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd ให้ PT. WIKA Realty 

Minor Development กู้ยืมเงนิตามสัญญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้นกําหนด

ร่วมกนั และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

 

126.27 เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการจดัการ ด้านการบริหารจดัการแก ่

PT. WIKA Realty Minor Development 

โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

3.18 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ

บริหารงาน และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2 หน้า 140 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

48. บจก. อวาดีนะ 

ฮิลส์  

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 49.99 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ราชดําริ เรสซิเด้นซ์ ให้ 

บจก. อวาดีนะ ฮิลส์ กู้ยืมเงนิตามสัญญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้นกําหนด

ร่วมกนัและอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ทีช่ดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

364.50 

10.57 

 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้ บจก. 

อวาดีนะ ฮิลส์  กู้ยืมเงนิตามสัญญา โดยคิด

อตัราดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั 

และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 

0.10 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. อวาดี

นะ ฮิลส์ โดยคิดอตัราคา่บริการรายเดอืน 

ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

8.14 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 

มีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 

49.  บจก. ลายนั บาง

เทา ดีเวลลอปเม้นท์ 

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้ บจก. 

ลายนั บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ กู้ยืมเงนิ

ตามสัญญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือ

หุ้นกําหนดร่วมกนัและอ้างอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้สญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

              - เงินกู้ยืม 

             - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.00 

0.06 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศแก่ บจก. ลายนั บางเทา ดีเวลล

อปเม้นท์ โดยคิดอตัราคา่บริการรายเดอืน 

ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

0.37 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชีและด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล

แล้ว 

 

50. บจก. ลายนั ฮิลล์ 

เรสซิเดนท์ 

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้ บจก. 

ลายนั ฮิลล์ เรสซิเดนท์ กู้ยืมเงนิตามสัญญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้นกําหนด

ร่วมกนั และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ทีช่ดัเจน 

              - เงินกู้ยืม 

             - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

45.00 

0.06 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศแก่ บจก. ลายนั ฮิลล์ เรสซิเดนท์ 

โดยคิดอตัราคา่บริการรายเดอืน ตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

0.37 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชีและด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

51. บจก. เอชแอนด์เอ 

พาร์ค  

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้ บจก. 

เอชแอนด์เอ พาร์ค กู้ยืมเงนิตามสัญญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้นกําหนด

ร่วมกนั และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

              - เงินกู้ยืม 

             - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

192.28 

1.40 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

52. Plexus Maldives 

(Pvt) Ltd. 

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้ Plexus 

Maldives (Pvt) Ltd. กู้ยืมเงนิตามสัญญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้นกําหนด

ร่วมกนัและอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ทีช่ดัเจน 

              - เงินกู้ยืม 

             - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

117.65 

   2.71 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบริหารเทคนิค ซึง่บนัทกึ

เป็น รายได้คา่บริการจดัการ 

 

 

5.69 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้านและประสบการณ์ใน

การบริหารบริการด้านเทคนิคโรงแรม และ

คําปรึกษา และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลเป็นไป

เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 

53. บมจ. คริสเตียนี

และนีลเส็น (ไทย) และ

บริษัทยอ่ย 

ความสมัพนัธ์ : มี

กรรมการร่วมกบับริษัท 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) ก่อสร้าง

โรงแรมให้กบับริษัทยอ่ย โดยคํานวณค่า

ก่อสร้างตามสญัญา 

 

 

5.73 การให้บริการก่อสร้างเป็นไปตามเง่ือนไขทาง

ธุรกิจปกติ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้

มีความสมเหตสุมผล 

 

 

ขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จะเป็นผู้ประเมินรายการดงักล่าวในขัน้ต้น โดยจะจดัหาข้อมลูและทําการวเิคราะห์ว่า รายการดงักล่าว

เป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท และมีราคายตุธิรรมหรือไม่ เช่น การซือ้ทรัพย์สิน ฝ่ายการลงทนุจะต้องทําการ

วเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทนุ โดยอาจมีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกเพ่ือให้ความเห็นเพ่ิมเตมิ จากนัน้จงึนําเสนอตามขัน้ตอนและ

กระบวนการอนมุตั ิโดยผู้บริหารหรือกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนในการอนมุตัริายการดงักล่าว นอกจากนี ้กรรมการตรวจสอบจะ

ร่วมกนัดแูลรายการระหว่างกนัดงักล่าวด้วยวา่ จะเป็นรายการท่ีมีความจําเป็นและเป็นไปในราคาท่ียตุธิรรมหรือไม ่

 

ในกรณีท่ีขนาดของรายการมีสาระสําคญัและเป็นรายการตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทได้

ดําเนินการให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบตัติามประกาศท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ทัง้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีดําเนินการโดยบริษัทเองและการ

ดําเนินการของบริษัทย่อย  
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นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกนัดแูลรายการระหว่างกนัดงักล่าวท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตวา่จะเป็นรายการท่ีมีความ

จําเป็นและให้เป็นไปในราคาท่ียตุธิรรม ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการคดิราคาสําหรับการทํารายการระหว่างกนั ดงันี ้

 

 นโยบายการคิดราคา 

  

รายได้จากการขายและการซือ้สินค้า ราคาปกตท่ีิคิดกบับคุคลภายนอก 

รายได้จากการขายในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ราคาปกตท่ีิคิดกบับคุคลภายนอก 

รายได้ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิกบับคุคลภายนอก 

คา่สิทธิแฟรนไชส์ ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิกบับคุคลภายนอก 

รายได้ค่าบริการจดัการและรายได้อ่ืน ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิกบับคุคลภายนอก 

ดอกเบีย้รับ อตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้นและอตัราซึง่อิงจากอตัรา 

 ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ 

คา่เช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิโดยบุคคลภายนอก 

คา่บริการจดัการจ่าย ราคาท่ีตกลงกนัซึง่เป็นราคาต้นทนุบวกกบัค่าดําเนินการ 

คา่ลิขสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิโดยบุคคลภายนอก 

ดอกเบีย้จ่าย อตัราซึง่อิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ 

คา่บริการทางวชิาชีพ ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิโดยบุคคลภายนอก 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคดิโดยบุคคลภายนอก 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

 

 ปรับปรุงใหม่     

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4,002,801  4.07% 4,398,761  4.06% 5,336,159  4.51% 

เงินลงทนุระยะสัน้  - 0.00% - 0.00% 1,695,238  1.43% 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 2,678,112  2.72% 2,378,446  2.19% 2,777,446  2.34% 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 2,388,674  2.43% 2,762,634  2.55% 3,116,647  2.63% 

ที่ดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 7,506,997  7.63% 2,548,644  2.35% 1,886,564  1.59% 

ลกูหนีอ่ื้น 2,282,132  2.32% 3,695,671  3.41% 5,484,124  4.63% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 964,549  0.98% 1,247,135  1.15% 1,233,641  1.04% 

     รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 19,823,265  20.15% 17,031,291  15.70% 21,529,818  18.18% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

ลกูหนีก้ารค้าตามสญัญาระยะยาว 4,931,211  5.01% 3,693,584  3.41% 3,237,938  2.73% 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 5,152,960  5.24% 5,738,634  5.29% 6,174,383  5.21% 

เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย 3,531,420  3.59% 2,693,889  2.48%  3,542,425  2.99% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 5,417,530  5.51% 6,692,163  6.17% 7,087,166  5.98% 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 1,113,285  1.13% 24,766  0.02%  29,940  0.03% 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สทุธิ 100,028  0.10% 100,044  0.09% 67  0.00% 

ที่ดินและโครงการระหวา่งการพฒันา - 0.00% - 0.00% 104,444  0.09% 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 629,181  0.64% 923,036  0.85% 1,189,713  1.00% 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 35,013,837  35.59% 48,698,893  44.90% 51,271,864  43.29% 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 17,893,493  18.19% 18,483,497  17.04% 19,664,822  16.60% 

สิทธิการเชา่- สทุธิ 1,964,435  2.00% 1,984,700  1.83%  2,012,666  1.70% 

สินทรัพย์อ่ืน  2,810,909  2.86% 2,388,649  2.20%  2,598,307  2.19% 

     รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 78,558,290  79.85% 91,421,855  84.30% 96,913,736  81.82% 

รวมสินทรัพย์ 98,381,555 100.00% 108,453,146 100.00% 118,443,554 100.00% 

หนีสิ้นหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 

2,587,774  2.63% 1,123,538  1.04% 1,554,533  1.31% 

เจ้าหนีก้ารค้า 7,752,558  7.88% 7,575,457  6.99% 8,952,709  7.56% 

เงินกู้ ยืมระยะยาวสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี   1,504,787  1.53% 2,389,121  2.20% 1,757,932  1.48% 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 8,239  0.01% 8,443  0.01% 7,475  0.01% 

รายได้รับลว่งหน้าที่ถึงกําหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี    85,055  0.09% 142,560  0.13% 125,473  0.11% 

หุ้นกู้สว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี -    0.00% 4,300,000  3.96% 2,000,000  1.69% 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 338,129  0.34% 496,305  0.46% 325,609  0.27% 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1,284,521  1.31% 1,973,735  1.82% 1,878,957  1.59% 

      รวมหนีส้ินหมนุเวียน 13,579,857  13.80% 18,009,159  16.61% 16,602,688  14.02% 
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 ปรับปรุงใหม่     

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน       

เงินกู้ยืมระยะยาว  19,550,401  19.87% 20,498,862  18.90% 21,698,332  18.32% 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิ  22,270  0.02% 11,575  0.01% 10,265  0.01% 

หุ้นกู้  21,800,000  22.16% 21,500,000  19.82% 23,134,045  19.53% 

หนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 258,024  0.26% 222,771  0.21% 222,234  0.19% 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 6,459,846  6.57% 7,413,954  6.84% 6,755,061  5.70% 

     รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 48,090,541  48.88% 49,647,162  45.78% 51,819,938  43.75% 

รวมหนีส้ิน 61,670,398  62.68% 67,656,320  62.38% 68,422,626  57.77% 

สว่นของผู้ ถือหุ้น       

ทนุจดทะเบียน -  หุ้นสามญั 4,641,789  4.72% 4,621,828  4.26% 4,621,828  3.90% 

  ทนุที่ออกและชําระแล้ว - หุ้นสามญั 4,402,312  4.47% 4,410,368  4.07% 4,618,914  3.90% 

 สว่นเกินมลูคา่หุ้น -  หุ้นสามญั 7,354,673  7.48% 7,639,594  7.04% 15,014,610  12.68% 

  โดยบริษัทยอ่ยที่หมดอายแุล้ว 104,789  0.11% 104,789  0.10% 104,789  0.09% 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น  (1,664,205) (1.69)%  (2,407,887) (2.22)%  (3,936,391) (3.32)% 

กําไรสะสม       

    จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 464,179  0.47% 464,179  0.43% 464,179  0.39% 

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร  22,140,776  22.51% 27,190,682  25.07% 31,062,493  26.23% 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 32,802,523  33.34% 37,401,726  34.49% 47,328,594  39.96% 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 3,908,634  3.97% 3,395,101  3.13% 2,692,335  2.27% 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 36,711,157  37.32% 40,796,826  37.62% 50,020,928  42.23% 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 98,381,555 100.00% 108,453,146 100.00% 118,443,554 100.00% 

 

งบกาํไรขาดทุน 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได้       

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการที่เก่ียวข้อง 16,284,434 34.83% 21,371,382 37.91% 23,387,663 40.63% 

รายได้คา่เชา่จากกิจการศนูย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ 380,022 0.81% 363,716 0.65% 345,183 0.60% 

รายได้จากกิจการบนัเทิง 134,893 0.29% 113,311 0.20% 103,050 0.18% 

รายได้จากการขายในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 3,687,355 7.89% 3,137,819 5.57% 4,258,264 7.40% 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 16,667,070 35.64% 19,971,890 35.42% 20,016,222 34.77% 

รายได้จากการจดัจําหน่ายและการผลติสินค้า 3,420,558 7.32% 3,474,301 6.16% 4,054,865 7.04% 

รายได้จากการบริหารจดัการ 983,846 2.10% 1,102,820 1.96% 1,171,025 2.03% 

รายได้จากการให้สิทธิแฟรนชายส์ 786,870 1.68% 1,616,392 2.87% 1,664,742 2.89% 

    รายได้จากการประกอบธุรกิจรวม 42,345,047 90.56% 51,151,632 90.73% 55,001,015 95.54% 

เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน 11,668 0.02% 7,992 0.01% 38,849 0.07% 

ดอกเบีย้รับ 442,867 0.95% 480,261 0.85% 501,661 0.87% 

รายได้อ่ืน 3,960,695 8.47% 4,741,038 8.41% 2,027,900 3.52% 

     รวมรายได้ 46,760,276 100.00% 56,380,923 100.00% 57,569,425 100.00% 
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 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุโดยตรงของกิจการโรงแรม 8,825,122 18.87% 11,744,569 20.83% 12,500,810 21.71% 

ต้นทนุโดยตรงของการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 186,800 0.40% 249,641 0.44% 253,393 0.44% 

ต้นทนุโดยตรงของกิจการบนัเทิง 46,880 0.10% 44,834 0.08% 41,998 0.07% 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,216,028 2.60% 959,859 1.70% 1,091,159 1.90% 

ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 5,440,185 11.63% 6,545,209 11.61% 6,395,634 11.11% 

ต้นทนุขายการจดัจําหน่ายและการผลติสินค้า 2,066,389 4.42% 2,070,626 3.67% 2,363,440 4.11% 

     ต้นทนุในการประกอบธุรกิจรวม 17,781,404 38.03% 21,614,739 38.34% 22,646,434 39.34% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 21,386,274 45.74% 25,910,967 45.96% 27,833,482 48.35% 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี    (1,253,509) (2.68)% (591,855) (1.05)% (1,074,244) (1.87)% 

     รวมค่าใช้จ่าย 37,914,168 81.08% 46,933,851 83.24% 49,405,672 85.82% 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ 8,846,108 18.92% 9,447,072 16.76% 8,163,753 14.18% 

ดอกเบีย้จา่ย (1,300,941) (2.78)% (1,605,815) (2.85)% (1,756,739) (3.05)% 

ภาษีเงินได้ (410,788) (0.88)% (1,032,050) (1.83)% (787,072) (1.37)% 

กาํไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 7,134,379 15.26% 6,809,207 12.08% 5,619,942 9.76% 

(กําไร) สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - สทุธิ (94,214) (0.20)% (219,211) (0.39)% (204,545) (0.36)% 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 7,040,165 15.06% 6,589,996 11.69% 5,415,397 9.41% 

 

งบกระแสเงนิสด 

    ปรับปรุงใหม่   

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 2,499,268 6,494,054 6,480,368 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (13,271,877) (9,144,645) (11,584,129) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 9,293,713 3,003,186 6,155,871 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (1,478,896) 352,595 1,052,110 

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

กําไร (ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน 93,239 (26,145) -65725.574 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด 3,978,726 4,305,176 5,291,560 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

 ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560 

 ปรับปรุงใหม ่       

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.46  0.95  1.30 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.49  0.38  0.59 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.18  0.41  0.37 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า - รวม (เทา่) 5.34  5.91  6.31 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย - รวม (วนั) 67.46  60.88  57.05 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 6.79  7.18  6.47 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 53.00  50.17  55.68 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า - รวม (เทา่) 7.39  7.74  7.55 

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย - รวม (วนั) 48.70  46.54  47.71 

Cash cycle (days) 71.77  64.51  65.01 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)      

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 58.01%  57.74%  58.83% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 10.46%  8.25%  10.17% 

อตัรากําไรอ่ืน 9.44%  9.27%  4.46% 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 56.41%  153.97%  115.82% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 15.06%  11.69%  9.41% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 21.10%  17.00%  11.93% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.15%  6.37%  4.77% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 33.78%  24.94%  19.10% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.54  0.55  0.51 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)      

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.68  1.66  1.37 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เทา่) 3.24  5.69  5.14 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูผนั (เทา่) 0.09  0.14  0.18 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 21.89%  23.40%  32.81% 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ   

ภาพรวมธุรกิจ 

ผลการดาํเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2560 และปี 2560 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) รายงานผลประกอบการ โดยมีรายได้รวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 ใน   

ไตรมาส 4 ปี 2560 และร้อยละ 8 ในปี 2560 ในขณะท่ีกําไรสุทธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 ในไตรมาส 4 ปี 2560 และร้อยละ 18 ในปี 2560 เม่ือ

เทียบกับรายได้รวมและกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559 และปี 2559 ตามลําดบั ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทมีการบนัทึก

รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวตามมาตรฐานการบญัชีไทย ตามรายละเอียดในตารางหน้า 151 

เพ่ือเป็นการตอบแทนผู้ ถือหุ้น ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีจะเสนอการจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท ตอ่ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัใินวนัท่ี 3 เมษายน 2561 ตอ่ไป 

สําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 15,578 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 12 เม่ือเทียบกับ

รายได้จากการดําเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559 เน่ืองจากผลการดําเนินงานท่ีโดดเด่นของทัง้ 3 กลุ่มธุรกิจ ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม (“ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ”) มีรายได้เตบิโตในอตัราร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบัรายได้จากการดําเนินงานในไตรมาส 4 

ปี 2559 เน่ืองจากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของโรงแรมในประเทศไทยและกลุ่มโรงแรมภายใต้แบรนด์ทิโวลีในประเทศโปรตเุกสและ

บราซิล การพลิกฟื้นผลการดําเนินงานของโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์ รวมถึงรายได้ท่ีแข็งแกร่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรายได้ท่ี

เพิ่มขึน้จากการลงทนุในคอร์บิน แอนด์ คงิ ซึง่เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจร้านอาหารและบริหารโรงแรมใน สหราชอาณาจกัร ส่วนธุรกิจร้านอาหารมี

รายได้เติบโตในอตัราร้อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยและจีน ท้ายสุด 

ธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีรายได้เติบโตในอตัราร้อยละ 29 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการเติบโตของกลุ่มแบรนด์เดิม 

ผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของแบรนด์ใหม่ และการฟืน้ตวัของธุรกิจรับจ้างผลิต  

ในไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 54 ของรายได้รวม ธุรกิจร้านอาหารมีสัดส่วน

รายได้คดิเป็นร้อยละ 39 ขณะท่ีธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีสดัส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 7 

 

รายได้จาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ร้านอาหาร 6,053 5,621 8 

โรงแรมและอ่ืนๆ 8,352 7,872 6 

จดัจําหน่ายและผลิต 1,173 910 29 

รายได้รวม 15,578 14,403 8 

จากผลการดาํเนินงาน* 

ร้านอาหาร 6,053 5,621 8 

โรงแรมและอ่ืนๆ 8,352 7,344 14 

จดัจําหน่ายและผลิต 1,173 910 29 

รายได้รวม 15,578 13,875 12 

* รายได้จากผลการดาํเนินงานไมน่บัรวมรายการที่เกิดขึน้ครัง้เดียวตามรายละเอียดในตารางหน้า 151 

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 58,644 ล้านบาท เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัรายได้จากการดําเนินงานในปี 2559 การ

เติบโตดงักล่าวมีสาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ โดยเฉพาะจากการเติบโตของโรงแรมใน
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ประเทศไทยและกลุ่มโรงแรมภายใต้แบรนด์ทิโวลีในประเทศบราซิลและโปรตเุกส รายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากการเข้าซือ้กิจการ ซึง่รวมถึงการเพิ่ม

สดัส่วนเงินลงทนุในโรงแรม 2 แห่งในประเทศแซมเบียตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม ปี 2559 และการลงทนุในคอร์บนิ แอนด์ คิงในไตรมาส 4 ปี 

2560 รวมถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนีผ้ลการดําเนินงานท่ีโดดเด่นของธุรกิจจดัจําหน่ายยงัช่วยให้

รายได้รวมของกลุ่มเตบิโตขึน้ 

ในปี 2560 ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจร้านอาหารมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 53 และร้อยละ 40 ของรายได้รวม

ตามลําดบั ในขณะท่ีธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีสดัส่วนรายได้คดิเป็นร้อยละ 7  

รายได้จาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ร้านอาหาร 23,582 23,157 2 

โรงแรมและอ่ืนๆ 30,970 30,310 2 

จดัจําหน่ายและผลิต 4,091 3,505 17 

รายได้รวม 58,644 56,973 3 

จากผลการดาํเนินงาน* ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ร้านอาหาร 23,582 23,022 2 

โรงแรมและอ่ืนๆ 30,970 27,758 12 

จดัจําหน่ายและผลิต 4,091 3,505 17 

รายได้รวม 58,644 54,285 8 

* รายได้จากผลการดําเนินงานไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียวตามรายละเอียดในตารางหน้า 151 

ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีกําไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือม (EBITDA) จํานวน 3,435 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ในอตัรา     

ร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบั EBITDA จากการดําเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559 การเตบิโตดงักล่าวมีสาเหตมุาจากผลการดําเนินงานท่ีดีของทัง้ 

3 กลุ่มธุรกิจ ธุรกิจร้านอาหารมี EBITDA เพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและระบบการจัดซือ้และขนส่งของแบรนด์ริเวอร์ไซด์ในประเทศจีน EBITDA ของธุรกิจจัดจําหน่ายและ

รับจ้างผลิตเติบโตในอตัราร้อยละ 26 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากความสามารถในการทํากําไรท่ีสูงขึน้ของธุรกิจจัด

จําหน่าย ท้ายสุด ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มี EBITDA เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบั EBITDA จากการดําเนินงานในไตรมาส 4 ปี 

2559 ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากกําไรท่ีเพิ่มขึน้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งช่วยลดผลกระทบของอตัราการทํากําไรท่ีต่ําของกลุ่มโรงแรมใน

ประเทศโปรตเุกสในช่วงนอกฤดกูาลท่องเท่ียว ทัง้นี ้ด้วยการเติบโตของ EBITDA ท่ีช้ากว่าการเติบโตของรายได้ ส่งผลให้อตัราการทํากําไร 

EBITDA ลดลงเป็นร้อยละ 22.0 ในไตรมาส 4 ปี 2560 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2559 ซึง่มีอตัราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงาน

อยู่ท่ีร้อยละ 22.7  

ในไตรมาส 4 ปี 2560 ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจร้านอาหาร มีสัดส่วน EBITDA คิดเป็นร้อยละ 64 และร้อยละ 33 

ตามลําดบั ในขณะท่ีธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีสดัส่วน EBITDA อีกร้อยละ 3 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือม  (EBITDA) 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ร้านอาหาร 1,118 933 20 

โรงแรมและอ่ืนๆ 2,201 2,078 6 

จดัจําหน่ายและผลิต 115 91 26 
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กําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือม  (EBITDA) 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

รวม 3,435 3,102 11 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 22.0 21.5  

จากผลการดาํเนินงาน* ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ร้านอาหาร 1,118 933 20 

โรงแรมและอ่ืนๆ 2,201 2,132 3 

จดัจําหน่ายและผลิต 115 91 26 

รวม 3,435 3,156 9 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 22.0 22.7  

* EBITDA จากผลการดําเนินงานไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียวตามรายละเอียดในตารางหน้า 151 

 

ในปี 2560 บริษัทมี EBITDA จํานวน 12,274 ล้านบาท เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบั EBITDA จากการดําเนินงานในปี 

2559 อนัมีผลมาจากการเตบิโตอย่างแข็งแกร่งของทัง้ 3 กลุ่มธุรกิจ ส่งผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA ในปี 2560 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 20.9 

เม่ือเทียบกบัปี 2559 ซึง่มีอตัราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานอยู่ท่ีร้อยละ 20.7 

ในปี 2560 ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มีสดัส่วน EBITDA คิดเป็นร้อยละ 63 ของ EBITDA รวม ธุรกิจร้านอาหารมีสดัส่วน EBITDA 

คดิเป็นร้อยละ 35 และธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตอีกร้อยละ 2 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือม  (EBITDA) 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ร้านอาหาร 4,285 3,978 8 

โรงแรมและอ่ืนๆ 7,685 8,984 -14 

จดัจําหน่ายและผลิต 304 267 14 

รวม 12,274 13,229 -7 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 20.9 23.2  

จากผลการดาํเนินงาน*    

ร้านอาหาร 4,285 3,843 12 

โรงแรมและอ่ืนๆ 7,685 7,146 8 

จดัจําหน่ายและผลิต 304 267 14 

รวม 12,274 11,256 9 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 20.9 20.7  

* EBITDA จากผลการดําเนินงานไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียวตามรายละเอียดในตารางหน้า 151  

ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 1,611 ล้านบาท เตบิโตในอตัราร้อยละ 20 จากไตรมาส 4 ปี 2559 ซึง่มีกําไรสทุธิ

จากการดําเนินงานจํานวน 1,347 ล้านบาท ทัง้นี ้อตัราการเติบโตของกําไรสทุธิซึง่มากกว่าอตัราการเติบโตของ EBITDA มีสาเหตหุลกัมา

จากสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากการขาดทนุในการดําเนินงานในบางประเทศ ส่งผลให้อตัราการทํากําไรสทุธิสงูขึน้เป็นร้อยละ 10.3 ใน

ไตรมาส 4 ปี 2560 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2559 ซึง่มีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานอยู่ท่ีร้อยละ 9.7 
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ในปี 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 5,415 ล้านบาท เพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 18 เม่ือเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีกําไรสุทธิจากการ

ดําเนินงานจํานวน 4,576 ล้านบาท จากผลการดําเนินงานท่ีดีของทัง้ 3 กลุ่มธุรกิจ ส่งผลให้อตัราการทํากําไรสทุธิเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 9.2 ใน

ปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ซึง่มีอตัราการทํากําไรสทุธิจากการดําเนินงานอยู่ท่ีร้อยละ 8.4 

กําไรสุทธิ 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

กําไรสทุธิ 1,611 1,293 25 

อตัราการทํากําไรสทุธิ (ร้อยละ) 10.3 9.0  

จากผลการดาํเนินงาน*    

กําไรสทุธิ 1,611 1,347 20 

อตัราการทํากําไรสทุธิ (ร้อยละ) 10.3 9.7  

 ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ตามงบการเงนิ    

กําไรสทุธิ 5,415 6,590 -18 

อตัราการทํากําไรสทุธิ (ร้อยละ) 9.2 11.6  

จากผลการดาํเนินงาน*    

กําไรสทุธิ 5,415 4,576 18 

อตัราการทํากําไรสทุธิ (ร้อยละ) 9.2 8.4  

* กําไรจากผลการดําเนินงานไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียวตามรายละเอียดในตารางข้างล่าง  

 

 

รายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว 

ไตรมาส 
จาํนวน 

(ล้านบาท) 
รายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว 

ไตรมาส 4 

ปี 2559 

490 • กําไรจากการซือ้กลุม่โรงแรมในประเทศแซมเบียในราคาตํ่ากวา่มลูคา่ยตุิธรรม 

38 • กําไรจากการซือ้กลุม่โรงแรมทิโวลีในประเทศโปรตเุกสในราคาตํา่กวา่มลูคา่ยตุิธรรม 

-359 

• คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั (บนัทกึอยูใ่นรายการคา่ใช้จา่ยในการขาย

และบริหาร) ซึง่เป็นสว่นหนึ่งในมาตรการป้องกนัหนีเ้สียในอนาคต ซึง่อาจเกิดขึน้ได้จากลกูหนีก้ารค้า

ของโครงการเฟสแรก ซึง่ขายในระหวา่งปี 2553-2558 

-223 
• คา่ใช้จา่ยและประมาณการคา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องกบัการบริหารของกลุม่โอ๊คส์ (บนัทกึอยูใ่นรายการ

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร) 

ไตรมาส 3 

ปี 2559 

92 • กําไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทนุในโรงแรมโอ๊คส์บางแหง่ สทุธิด้วย; 

-136 

• คา่ใช้จา่ยการด้อยคา่ของสินทรัพย์ของโรงแรมโอ๊คส์บางแหง่ (บนัทกึอยูใ่นรายการคา่ใช้จา่ยในการขาย

และบริหาร ก่อนหกัภาษี) สง่ผลให้ไมมี่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน 

หลงัหกัภาษี ในไตรมาส 3 ปี 2559 

ไตรมาส 2  

ปี 2559 

136 • กําไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทนุในกลุม่เบร็ดทอล์ค ประเทศสิงคโปร์จาก “เงินลงทนุในหลกัทรัพย์

เผ่ือขาย” เป็น “เงินลงทนุในบริษัทร่วม” 

ไตรมาส 1 ปี 2559 1,932 • กําไรจากการเข้าซือ้กิจการของกลุม่โรงแรมทิโวลี โฮเทลส์ แอนด์  รีสอร์ท ในราคาตํา่กวา่มลูคา่ยตุธิรรม 
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พัฒนาการท่ีสําคัญในไตรมาส 4 ปี 2560 

 พัฒนาการ 

ร้านอาหาร • เปิดร้านอาหารสทุธิจํานวน 22 สาขา เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นร้านเดอะ 

พิซซ่า คอมปะนี, เบอร์เกอร์ คงิและแดร่ี ควีน ในประเทศไทย 

• รับโอนธุรกิจร้านอาหารภทัราจํานวน 4 สาขา และได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการพฒันาและบริหาร

ร้านอาหารภายใต้แบรนด์ภทัราและสดุาในสหราชอาณาจกัร 

• เปิดร้านเบอร์เกอร์ คงิและเดอะ คอฟฟ่ี คลบัสาขาแรกในประเทศเซเชลส์   

โรงแรมและอ่ืนๆ • เข้าลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 เพ่ือเข้าถือหุ้นและบริหารโรงแรมอวานี หวัหิน รีสอร์ท แอนด์ วลิ

ล่าส์ ซึง่มีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 196 ห้อง 

• เข้าลงทนุถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 74 ในคอร์บนิ แอนด์ คงิ จากสหราชอาณาจกัร ซึง่ดําเนินธุรกิจ

ร้านอาหารและเคร่ืองดื่มสไตล์ยโุรป (Brasserie) จํานวน 6 สาขา และบริหารโรงแรมระดบั 5 ดาว 

คือ โรงแรมเดอะ โบมอนต์ ในลอนดอน สหราชอาณาจกัร 

• เปิดโรงแรมอวานี บรอดบีช เรสซเิดนเซส ภายใต้สญัญาบริหารจดัการห้องชดุ (Management 

Letting Rights Contract) ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย 

• เปิดตวัแบรนด์อวานีเป็นครัง้แรกในประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยการรีแบรนด์โรงแรมเมโทร สวีท เป็น

โรงแรมอวานี เมโทรโพลิส โอ๊คแลนด์ เรสซเิดนเซส 

• โอนและบนัทกึการขายวลิล่าในโครงการด ิเอสเตท สมยุจํานวน 1 หลงั และคอมโดมิเนียมของ

โครงการอนนัตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท จํานวน 2 ยนิูต 

• เพิ่มห้องพกัจํานวน 7 ยนิูตในภเูก็ต เพ่ือรองรับสมาชิกของโครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั 

ไลฟ์สไตล์ • เปิดตวัโอวีเอส คดิส์ แบรนด์ฟาสต์แฟชัน่จากประเทศอิตาลี ในทา่อากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 

ในกรุงเทพฯ  

อ่ืนๆ • สิน้สดุระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั MINT-W5 รวม

เงินทนุท่ีได้รับจากการแปลงสภาพทัง้สิน้ 7.9 พนัล้านบาท 

• ได้รับการคดัเลือกเข้ากลุ่ม Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจําปี 2560 จาก

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 3 

 

ผลการดาํเนินงานจาํแนกรายธุรกจิ 

ธุรกิจร้านอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีสาขาร้านอาหารทัง้สิน้ 2,064 สาขา แบ่งเป็นสาขาท่ีบริษัทลงทุนเอง 1,072 สาขา คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 52 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส์ 992 สาขา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 48 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,341 สาขา 

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 65 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 723 สาขา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 35 ในประเทศออสเตรเลีย จีน อินเดีย ภูมิภาค

ตะวนัออกกลาง นิวซีแลนด์ เซเชลส์ สิงคโปร์ มลัดีฟส์ สหราชอาณาจกัร และประเทศอ่ืนๆ ในภมูิภาคเอเชีย  
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ร้านอาหารจาํแนกตามท่ีบริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์ 

จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2560 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

บริษัทลงทนุเอง 1,072 37 54 

-  ประเทศไทย 866 30 52 

-  ตา่งประเทศ 206 7 2 

สาขาแฟรนไชส์ 992 -15 14 

-  ประเทศไทย 475 8 17 

-  ตา่งประเทศ 517 -23 -3 

รวมสาขาร้านอาหาร 2,064 22 68 

ร้านอาหารจาํแนกตามแบรนด์ 

จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2560 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

เดอะ พิซซา่ คอมปะนี 447 18 56 

สเวนเซ่นส์ 328 0 -2 

ซซิซ์เลอร์ 66 3 6 

แดร่ี ควีน 447 10 11 

เบอร์เกอร์ คงิ 93 9 19 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 433 -25 -28 

ไทย เอ็กซ์เพรส 91 0 -6 

ริเวอร์ไซด์ 56 -1 -2 

เบร็ดทอล์ค 46 4 10 

อ่ืนๆ* 57 4 4 

รวมสาขาร้านอาหาร 2,064 22 68 

* อื่นๆ คือ ร้านอาหารในสนามบิน ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทร่วมทนุในสดัส่วนร้อยละ 51 บริษัท ซีเล็ค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์, ร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอยู่

ภายใต้บริษัทร่วมทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 บริษัท เดอะ ฟู้ ด เธียร่ี กรุ๊ป จํากดั และร้านอาหารในสหราชอาณาจกัรภายใต้แบรนด์ “แกรบบ์” และ “ภทัรา” 

ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร 

ในไตรมาส 4 ปี 2560 ยอดขายโดยรวมทกุสาขา (Total-System-Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส์ เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 

3.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการขยายสาขาเพ่ิมในอตัราร้อยละ 3 ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา การเตบิโตของยอดขายต่อ

ร้านเดมิ (Same-Store-Sales) ลดลงเล็กน้อยในอตัราร้อยละ 1.1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทา่มกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ี

ท้าทายในตลาดหลกัท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู ่

ในไตรมาส 4 ปี 2560 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมียอดขายโดยรวมทกุสาขาเติบโตในอตัราร้อยละ 7.2 เม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขาอย่างมีวินัยในอัตราร้อยละ 5 ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ช่วงไว้อาลัยของ

ประเทศไทยส่งผลกระทบเชิงลบต่อความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคตลอด 10 เดือนแรกของปี และทําให้ยอดขายตอ่ร้านเดิมของกลุ่มร้านอาหาร

ในประเทศไทยลดลงร้อยละ 1.0 ในไตรมาส 4 ปี 2560 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ตาม แบรนด์สเวนเซ่นส์,  ซิซซ์เลอร์ และเดอะ 

คอฟฟ่ี คลับ ประสบความสําเร็จในการพลิกฟื้นผลการดําเนินงาน แม้ว่าจะเผชิญกับสภาวะการบริโภคท่ีอ่อนตวั โดยมีการเติบโตของ

ยอดขายต่อร้านเดิมเป็นบวกในไตรมาส 4 ปี 2560 ยอดขายต่อร้านเดิมของสเวนเซ่นส์เติบโตอย่างโดดเด่นในอตัรามากกว่าร้อยละ 6 ใน

ไตรมาส 4 ปี 2560 จากความสําเร็จในออกผลิตภณัฑ์ใหม่ เช่น เมนไูอศกรีม บิงซู และเมนคูริสต์มาส  ช๊อคโกแลต โดม รวมถึงการเติบโต

อย่างต่อเน่ืองของกลุ่มลูกค้าเด็กและกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ ส่วนซิซซ์เลอร์มีการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิม
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เป็นครัง้แรกในรอบ 5 ไตรมาสท่ีผ่านมา จากความสําเร็จในการออกแคมเปญทางการตลาด ซึง่รวมถึงโปรโมชัน่สลดับาร์ ส่งผลให้จํานวน

ลูกค้าเพ่ิมขึน้ในอตัรามากกว่าร้อยละ 10 ในไตรมาส 4 ปี 2560 ท้ายสุด เดอะ คอฟฟ่ี คลบั มียอดขายต่อร้านเดิมเติบโตในอตัรามากกว่า

ร้อยละ 7 ในไตรมาส 4 ปี 2560 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองมาจากความพยายามของแบรนด์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีน่า

ตื่นเต้นอย่างต่อเน่ือง และการดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้แม้ว่าผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุ่มธุรกิจ

ร้านอาหารในประเทศไทยจะชะลอตวัลงเล็กน้อยในไตรมาส 4 ปี 2560 แต่ไมเนอร์ ฟู้ ดได้เร่ิมเห็นสญัญาณการฟืน้ตวัของยอดขายต่อร้าน

เดมิของทกุแบรนด์ในเดือนธันวาคม และคาดวา่ผลการดําเนินงานจะฟืน้ตวัอย่างตอ่เน่ืองในปี 2561 ด้วยสภาพเศรษฐกิจและแนวโน้มการ

บริโภคภายในประเทศท่ีปรับตวัดีขึน้  

ในไตรมาส 4 ปี 2560 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทกุสาขาเตบิโตร้อยละ 3.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน เน่ืองจากการขยายสาขาเพิ่มในอตัราร้อยละ 3 ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยอดขายตอ่ร้านเดิมลดลงร้อยละ 0.6 

ในไตรมาส 4 ปี 2560 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้แบรนด์ ริเวอร์ไซด์ ซึง่เป็นแบรนด์ท่ีมีสดัส่วนรายได้สงูสดุของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร

ในประเทศจีน ยงัคงมีอตัราการเตบิโตของยอดขายตอ่ร้านเดมิเป็นบวกอย่างตอ่เน่ือง แตซ่ซิซ์เลอร์และไทย เอ็กซ์เพรสมียอดขายตอ่ร้านเดิม

ลดลง เน่ืองจากยงัอยู่ในช่วงปรับปรุงเมนอูาหารและการดําเนินงาน ทําให้ยอดขายได้รับผลกระทบในระยะสัน้ แต่จะเป็นประโยชน์กบัแบ

รนด์ในระยะยาว โดยไมเนอร์ ฟู้ ด เช่ือว่าการปรับปรุงเมนอูาหารและรูปแบบร้านจะช่วยให้ทัง้ 2 แบรนด์ตอบสนองต่อความนิยมของคน

ท้องถ่ินได้ดีย่ิงขึน้ และจะทําให้ผลการดําเนินงานกลบัมาเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ริเวอร์ไซด์จะยงัคงเป็นแรงผลกัดนัหลกั

ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีน นอกจากนี ้กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนจะนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับปรุง

ประสบการณ์ของลกูค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและเสริมสร้างความสามารถในการทํากําไรให้แข็งแกร่ง 

กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียยังคงได้รับแรงกดดันจากสภาพตลาด ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมทุกสาขาและ

ยอดขายต่อร้านเดิมลดลงในไตรมาส 4 ปี 2560 ทัง้นี ้เพ่ือสร้างผลการดําเนินงานให้แข็งแกร่งขึน้ในระยะยาว กลุ่มธุรกิจร้านอาหารใน

ประเทศออสเตรเลียอยู่ในระหว่างปรับโครงสร้างธุรกิจร้านอาหารในเครือโดยให้ความสําคญักับแบรนด์หลกัมากย่ิงขึน้ ในไตรมาส 4 ปี 

2560 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียได้ขายเดอะ กรู๊ฟ เทรน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวีจีซี กรุ๊ป ซึ่งบริษัทได้เข้าซือ้กิจการในปี 

2557 ด้วยการขายร้านอาหารเดอะ กรู๊ฟ เทรน ซึง่เป็นสาขาแฟรนไชส์ทัง้หมดจํานวน 24 สาขา ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศ

ออสเตรเลียมีจํานวนสาขาลดลงร้อยละ 7 ในไตรมาส 4 ปี 2560 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน แม้ว่าผลการดําเนินงานในประเทศ

ออสเตรเลียจะอ่อนตวัลง แต่ผลการดําเนินงานในประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง แบรนด์เดอะ คอฟฟ่ี คลบั ในภูมิภาคตะวนัออกกลาง

และประเทศไทย ยงัคงมีการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมอย่างแข็งแกร่ง ทัง้นี ้กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียจะสร้างการ

เตบิโตด้วยการมุ่งขยายธุรกิจกาแฟ ในประเทศออสเตรเลีย บริษัทจะให้ความสําคญัในการปรับปรุงสินค้าและบริการของเดอะ คอฟฟ่ี คลบั

และการขยายธุรกิจเมล็ดคัว่กาแฟ ส่วนในตลาดต่างประเทศ บริษัทมีแผนท่ีจะขยายสาขาของเดอะ คอฟฟ่ี คลบั อย่างรวดเร็ว โดยคาดวา่

จะมีจํานวนสาขาเพ่ิมขึน้อีกกวา่สองเท่าภายในอีก 5 ปีข้างหน้า 

แม้วา่กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์จะมียอดขายตอ่ร้านลดลงในไตรมาส 4 ปี 2560 แตก่ารลดลงมีแนวโน้มท่ีดีขึน้เม่ือ

เทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา ด้วยยอดขายต่อร้านเดิมท่ีลดลงร้อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทัง้นี ้เน่ืองจากการชะลอตวัของการ

บริโภคภายในประเทศและการแข่งขนัท่ีรุนแรงในอตุสาหกรรมร้านอาหารยงัส่งผลกระทบเชิงลบตอ่ผลการดําเนินงานของกลุ่ม  ไมเนอร์ ฟู้ ด 

จึงได้เลือกปิดสาขาท่ีไม่ทํากําไรในปี 2560 ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์กลบัมามีกําไรอีกครัง้ในไตรมาส 4 ปี 2560 

แม้ว่ายอดขายโดยรวมทกุสาขาจะลดลง ทัง้นี ้ด้วยสภาพตลาดท่ีท้าทาย กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์จะยงัคงปรับโครงสร้าง

ธุรกิจร้านอาหารในเครือ โดยให้ความสําคัญในการเพิ่มยอดขายของร้านสาขาท่ีมีอยู่เดิม พิจารณาปิดสาขาท่ีไม่ทํากําไร และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้สูงสุด ในอนาคต ไมเนอร์ ฟู้ ดยงัคงเช่ือมัน่ในศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและแบรนด์ในประเทศ

สิงคโปร์ในระยะยาว โดยจะมองหาโอกาสในขยายแบรนด์ไทย เอ็กซ์เพรสในตา่งประเทศ เพ่ือสร้างผลกําไรอย่างยัง่ยืน 

ในปี 2560 ยอดขายโดยรวมทกุสาขาเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 5.1 เน่ืองมาจากกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยและจีน แม้ว่า

ความท้าทายทางเศรษฐกิจและการแข่งขนัในตลาดหลกัท่ีไมเนอร์ ฟู้ ดดําเนินธุรกิจอยู่จะสร้างความกดดนัให้กบัผลการดําเนินงานของกลุ่ม
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ธุรกิจร้านอาหารหลักของบริษัท แต่บริษัทสามารถลดแรงกดดนัได้บางส่วน ด้วยความแข็งแกร่งของกลุ่มแบรนด์ท่ีหลากหลาย และการ

ปฏิบตังิานท่ีเป็นเลิศ ส่งผลให้ยอดขายตอ่ร้านเดมิของบริษัทลดลงเพียงเล็กน้อยในอตัราร้อยละ 0.8 ในปี 2560 

ผลการดาํเนินงานธุรกิจร้านอาหาร 

(ร้อยละ) ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

อตัราเตบิโตของยอดขายตอ่ร้านเฉล่ีย 

Average Same-Store-Sales Growth (1.1) (0.9) (0.8) 1.3 

อตัราเตบิโตของยอดขายรวมเฉล่ีย Average 

Total-System-Sales  3.2 6.4 5.1 9.1 

หมายเหต:ุ การเติบโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายที่เป็นสกลุเงินท้องถ่ิน เพ่ือขจดัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 

ผลการดาํเนินงาน 

ในไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้รวมของธุรกิจร้านอาหารเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 8 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการ

เตบิโตของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยและจีน รวมถงึรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากการลงทนุเชิงกลยุทธ์ของไมเนอร์ ฟู้ ด เช่น ซีเล็ค เซอร์วิส 

พาร์ทเนอร์ ซึง่เป็นธุรกิจร้านอาหารในสนามบิน และเบร็ดทอล์ค ส่วนรายรับจากการให้สิทธิแฟรนไชส์ลดลงเล็กน้อย ในอตัราร้อยละ 1 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการอ่อนค่าของสกุลเงินออสเตรเลียในช่วงเวลาดงักล่าว ในไตรมาส 4 ปี 2560 EBITDA ของธุรกิจ

ร้านอาหารเติบโตในอตัราร้อยละ 20 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการจดัการระบบจดัซือ้และขนส่งท่ีมี

ประสิทธิภาพของแบรนด์ริเวอร์ไซด์ ในประเทศจีน และประสิทธิภาพในการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ 

ส่งผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 18.5 ในไตรมาส 4 ปี 2560 จากร้อยละ 16.6 ในไตรมาส 4 ปี 2559 

ในปี 2560 รายได้รวมของธุรกิจร้านอาหารเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัรายได้รวมจากการดําเนินงานในปี 2559 จาก

การเตบิโตของกลุม่ธรุกิจร้านอาหารในประเทศไทยและจีน ส่วน EBITDA ในปี 2560 เตบิโตในอตัราร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบั EBITDA จาก

การดําเนินงานในปี 2559 ซึง่สูงกว่าอตัราการเติบของรายได้ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากความสามารถในการทํากําไรท่ีดีขึน้ของกลุ่มธุรกิจ

ร้านอาหารในประเทศจีน และการเพิ่มขึน้ของส่วนแบง่กําไรจากการลงทนุเชิงกลยทุธ์ต่างๆ ส่งผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA เพิ่มขึน้เป็น

ร้อยละ 18.2 ในปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ซึง่มีอตัราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานอยู่ท่ีร้อยละ 16.7 

ผลการดาํเนินงาน* 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

รายได้จากการดําเนินงาน** 5,641 5,203 8% 

รายรับจากการให้แฟรนไชส์ 412 418 -1% 

รวมรายได้ 6,053 5,621 8% 

EBITDA 1,118 933 20% 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 18.5% 16.6%  

 ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

รายได้จากการดําเนินงาน** 21,918 21,405 2% 

รายรับจากการให้แฟรนไชส์ 1,665 1,616 3% 

รวมรายได้ 23,582 23,022 2% 

EBITDA 4,285 3,843 12% 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 18.2% 16.7%  

* รายได้และ EBITDA ในตารางข้างต้นไมน่บัรวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียวตามรายละเอียดในตารางหน้า 151 

** รวมสว่นแบ่งกําไรและรายได้อ่ืน  
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ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ธุรกิจโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีโรงแรมท่ีลงทนุเองจํานวน 70 แห่ง และมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีทท่ีรับจ้างบริหารอีก 88 แห่ง 

ใน 25 ประเทศ มีจํานวนห้องพกัทัง้สิน้ 20,209 ห้อง ซึง่เป็นห้องท่ีบริษัทลงทนุเอง 9,099 ห้อง และห้องท่ีบริษัทรับจ้างบริหารภายใต้แบรนด์

อนนัตรา อวานี โอ๊คส์ ทิโวลี เอเลวาน่า คอลเลคชัน่ และเดอะ โบมอนต์ จํานวน 11,110 ห้อง โดยเป็นห้องพกัในประเทศไทย 4,387 ห้อง 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 และเป็นห้องพักในต่างประเทศ 15,822 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78 ในประเทศออสเตรเลีย บอตสวานา 

บราซิล กมัพูชา จีน เคนยา นิวซีแลนด์ อินเดีย อินโดนีเซีย เลโซโท มาเลเซีย โมซมับิก นามิเบีย โอมาน โปรตเุกส กาตาร์ เซเชลส์ ศรีลงักา 

แทนซาเนีย มลัดีฟส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจกัร เวียดนาม และแซมเบีย 

ห้องพักจาํแนกตามท่ีบริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร 

จาํนวนห้องพัก ไตรมาส 4 ปี 2560 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

บริษัทลงทนุเอง* 9,099 196 195 

-  ประเทศไทย 2,692 196 185 

-  ตา่งประเทศ 6,407 0 10 

รับจ้างบริหาร 11,110 153 238 

-  ประเทศไทย 1,695 0 0 

-  ตา่งประเทศ 9,415 153 238 

รวมห้องพัก 20,209 349 433 

* จํานวนห้องพกัที่บริษัทลงทนุเองรวมโรงแรมที่บริษัทร่วมลงทนุ 

ห้องพักจาํแนกตามการลงทุน 

จาํนวนห้องพัก ไตรมาส 4 ปี 2560 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

ลงทนุเอง 7,039 0 -79 

ร่วมทนุ 2,060 196 274 

รับจ้างบริหาร 4,692 73 159 

MLR* 6,418 80 79 

รวมห้องพัก 20,209 349 433 

* การบริหารโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน 

ในไตรมาส 4 ปี 2560 กลุ่มโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง ซึง่มีสดัส่วนรายได้คดิเป็นร้อยละ 56 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและ

อ่ืนๆ มีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืน (Revenue per Available Room – RevPar) ของกลุ่มโรงแรมเดมิ (Organic) เพิ่มขึน้ร้อยละ 13 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน โรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองในประเทศไทยมีผลการดําเนินงานท่ีแขง็แกร่งอย่างตอ่เน่ือง ด้วยรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่

คืนเพิ่มขึน้ร้อยละ 13 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดัมีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องต่อคืน

เพ่ิมขึน้ในอตัรามากกว่าร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว และการ

บริหารจดัการการขายห้องพกัอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทในต่างประเทศ รายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนของโรงแรมเดมิ (Organic) ท่ีบริษัท

เป็นเจ้าของเองเพ่ิมขึน้อย่างแข็งแกร่งในอตัราร้อยละ 12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากผลการดําเนินงานท่ีดีของกลุ่มโรงแรมใน

ประเทศโปรตุเกส บราซิล และมัลดีฟส์ กลุ่มโรงแรมภายใต้แบรนด์ทิโวลีในประเทศโปรตุเกสมีรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนเติบโตในอตัรา

มากกว่าร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากค่าห้องเฉล่ียต่อคืนท่ีสูงขึน้ หลงัจากการปรับปรุงโรงแรม ซึง่เร่ิมดําเนินการตัง้แต่

ไตรมาส 4 ปี 2559 ส่วนโรงแรมทิโวลี 2 แห่งในประเทศบราซิลมีผลการดําเนินงานท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ด้วยรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนเพิ่มขึน้
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ร้อยละ 14 จากอัตราการเข้าพักและค่าห้องเฉล่ียต่อคืนท่ีสูงขึน้ จากสภาพเศรษฐกิจท่ีปรับตัวดีขึน้และความสําเร็จของการขายและ

การตลาดของบริษัท ท้ายสดุ โรงแรมในประเทศมลัดีฟส์มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้อย่างมีนยัสําคญัด้วย กลยทุธ์การตลาดแบบเจาะกลุ่มท่ี

มีประสิทธิภาพของบริษัท ประกอบกบัจํานวนนกัท่องเท่ียวจากยุโรปท่ีเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่งในช่วงฤดกูาลท่องเท่ียว ส่งผลให้รายได้เฉล่ีย

ต่อห้องต่อคืนเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทไม่มีการเปิดโรงแรมใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2560 

ส่งผลให้รายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองทัง้หมด (System-wide) เพิ่มขึน้ร้อยละ 13 จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อนเช่นกนั 

โอ๊คส์ ซึง่มีสดัส่วนรายได้คดิเป็นร้อยละ 19 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ในไตรมาส 4 ปี 2560 ยงัคงมีจํานวนแขกท่ีเข้า

พกัเพิ่มขึน้ ด้วยการเข้าพกัเฉล่ียในอตัราร้อยละ 80 ส่งผลให้รายได้เฉล่ียต่อห้องตอ่คืนในสกุลเงินออสเตรเลียเติบโตในอตัราร้อยละ 5 เม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และจากการอ่อนค่าของสกุลเงินออสเตรเลีย ส่งผลให้รายได้เฉล่ียต่อห้องตอ่คืนในสกุลเงินบาทของโอ๊คส์

อยู่ในระดบัท่ีใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรม มีสดัส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ในไตรมาส 4 ปี 

2560 โดยกลุ่มโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารมีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนของกลุ่มโรงแรมเดมิ (Organic) ลดลงในอตัราร้อยละ 5 ในไตรมาส 

4 ปี 2560 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากผลกระทบชั่วคราวจากการปะทขุองภูเขาไฟในเมืองบาหลี ประเทศ

อินโดนีเซีย และการขายเงินลงทนุในแบรนด์เปอร์ อควมัเม่ือต้นปีท่ีผ่านมา ซึง่รวมถงึสิทธิในการบริหารโรงแรมเปอร์ อควมัในประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์และมัลดีฟส์ โดยทัง้ 2 โรงแรมดงักล่าวมีค่าห้องเฉล่ียต่อคืนสูง ทัง้นี ้หากรวมโรงแรมใหม่ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการเติบโต 

รายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารทัง้หมด (System-wide) ลดลงในอัตราร้อยละ 9 ในไตรมาส 4 ปี 2560 เม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน   

สําหรับภาพรวมในไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) ทัง้หมดของบริษัทเติบโตใน

อตัราร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผลการดําเนินงานท่ีดีของโรงแรมทัง้ในประเทศไทยและตลาดหลกัในต่างประเทศ ซึง่รวมถึง

ประเทศโปรตเุกส บราซิล และมลัดีฟส์ หากรวมโรงแรมใหม่ รายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของโรงแรมทัง้หมด (System-wide) เติบโตในอตัรา

ร้อยละ 1 ในไตรมาส 4 ปี 2560 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

สําหรับในปี 2560 รายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) ทัง้หมดของบริษัทเติบโตในอัตราร้อยละ 1 

เน่ืองมาจากผลการดําเนินงานของโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถงึโอ๊คส์ ซึง่ช่วยลดผลกระทบจาก

ผลการดําเนินงานท่ีอ่อนตวัของกลุ่มโรงแรมภายใต้การรับจ้างบริหาร หากรวมโรงแรมใหม่ การเติบโตของรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของ

โรงแรมทัง้หมด (System-wide) อยู่ในระดบัท่ีใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของโรงแรมใหม่มี

ระดบัต่ํากวา่รายได้เฉล่ียตอ่ห้องตอ่คืนของโรงแรมเดมิของบริษัท 

ผลการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมจาํแนกตามการลงทุน 

(System-wide)                                                                                  อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 

 ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559** 

ลงทนุเอง 59 56 62 63 

ร่วมทนุ 53 49 49 44 

รับจ้างบริหาร 64 62 64 63 

MLR* 80 79 78 77 

เฉล่ีย 67 65 67 67 

คา่เฉล่ียของ MINT ในประเทศไทย 75 69 77 73 

คา่เฉล่ียอตุสาหกรรมในประเทศไทย*** 69 66 N/A N/A 
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ผลการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมจาํแนกตามการลงทุน 

(System-wide)                                                                                  ค่าห้องเฉล่ีย (บาท/คืน) 

 ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559** 

ลงทนุเอง 6,617 6,143 6,228 5,811 

ร่วมทนุ 9,032 10,603 9,336 11,176 

รับจ้างบริหาร 6,075 6,886 6,108 6,724 

MLR* 4,689 4,772 4,588 4,557 

เฉล่ีย 5,850 5,963 5,705 5,744 

คา่เฉล่ียของ MINT ในประเทศไทย 5,278 5,201 4,844 4,859 

คา่เฉล่ียอตุสาหกรรมในประเทศไทย*** 1,801 1,555 N/A N/A 

     

(System-wide)                                                                                   รายได้เฉล่ียต่อห้อง (บาท/คืน) 

 ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559** 

ลงทนุเอง 3,881 3,445 3,865 3,653 

ร่วมทนุ 4,801 5,154 4,577 4,955 

รับจ้างบริหาร 3,876 4,244 3,917 4,241 

MLR* 3,740 3,747 3,596 3,495 

เฉล่ีย 3,903 3,858 3,837 3,821 

คา่เฉล่ียของ MINT ในประเทศไทย 3,972 3,602 3,753 3,555 

คา่เฉล่ียอตุสาหกรรมในประเทศไทย*** 1,250 1,019 N/A N/A 

 

(Organic)                                                                                               อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 

 ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559** 

ลงทนุเอง 59 56 62 63 

ร่วมทนุ 56 49 51 44 

รับจ้างบริหาร 66 62 65 63 

MLR* 80 79 78 77 

เฉล่ีย 68 65 68 67 

คา่เฉล่ียของ MINT ในประเทศไทย 77 69 78 73 

     

(Organic)                                                                                                 ค่าห้องเฉล่ีย (บาท/คืน) 

 ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559** 

ลงทนุเอง 6,617 6,143 6,228 5,811 

ร่วมทนุ 9,680 10,603 9,628 11,176 

รับจ้างบริหาร 6,084 6,886 6,140 6,724 

MLR* 4,689 4,772 4,588 4,557 

เฉล่ีย 5,868 5,963 5,719 5,744 

คา่เฉล่ียของ MINT ในประเทศไทย 5,299 5,201 4,848 4,859 
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(Organic)                                                                                           รายได้เฉล่ียต่อห้อง (บาท/คืน) 

 ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559** 

ลงทนุเอง 3,881 3,445 3,865 3,653 

ร่วมทนุ 5,439 5,154 4,904 4,955 

รับจ้างบริหาร 4,031 4,244 4,007 4,241 

MLR* 3,740 3,747 3,596 3,495 

เฉล่ีย 3,973 3,858 3,875 3,821 

คา่เฉล่ียของ MINT ในประเทศไทย 4,061 3,602 3,774 3,555 

* การบริหารโรงแรมภายใต้สทิธิบริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

** ผลการดําเนินงานของโรงแรมท่ีลงทนุเองและร่วมทนุในปี 2559 ถกูปรับ หลงัจากมีการเพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นในโรงแรม 2 แหง่ในประเทศแซมเบีย ในเดือน

กรกฎาคม ปี 2559  

***  ข้อมลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรม 

ในไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้ของธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้องเติบโตในอัตราร้อยละ 9 เม่ือเทียบกับรายได้จากการ

ดําเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559 การเตบิโตดงักล่าวมีสาเหตหุลกัมาจากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของโรงแรมในประเทศไทยและกลุ่ม

โรงแรมภายใต้แบรนด์ทิโวลีในประเทศบราซิลและโปรตเุกส ผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ในประเทศมลัดีฟส์ และรายได้ส่วนเพิ่มจากคอร์บิน 

แอนด์ คิง ส่วนรายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 19 ในไตรมาส 4 ปี 2560 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

เน่ืองมาจากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารในประเทศไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมลัดีฟส์ ซึง่บริษัท

ได้รับค่าจ้างในการบริหารโรงแรม จากทัง้โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารและโรงแรมร่วมลงทุน รวมถึงรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของ

จํานวนห้องท่ีบริษัทรับจ้างบริหารในอตัราร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ในปี 2560 รายได้จากธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้องเติบโตในอตัราร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัรายได้จากการดําเนินงานในปี 

2559 เน่ืองจากผลการดําเนินงานท่ีดีของโรงแรมในประเทศไทยและกลุ่มโรงแรมภายใต้แบรนด์ทโิวลีในประเทศบราซลิและโปรตเุกส รายได้

ส่วนเพิ่มจากการเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นในโรงแรม 2 แห่งในประเทศแซมเบียในเดือนกรกฎาคมปี 2559 และรายได้ส่วนเพิ่มจากคอร์บิน 

แอนด์ คงิในไตรมาส 4 ปี 2560 ส่วนรายได้จากการรับจ้างบริหารในปี 2560 มีการเตบิโตในอตัราร้อยละ 6 เน่ืองมาจากผลการดําเนินงานท่ี

ดีของโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารในประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ รวมถงึรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของจํานวนห้องท่ีบริษัท

รับจ้างบริหารในอตัราร้อยละ 4 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

หนึ่งในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม คือ ธุรกิจศูนย์การค้าและบนัเทิง บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารศูนย์การค้า ซึ่ง

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

เวอร์ไซด์ พลาซ่า กรุงเทพฯ นอกจากนี ้บริษัทยังดําเนินธุรกิจบนัเทิงในเมืองพัทยา ซึ่งแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม คือ (1) พิพิธภัณฑ์ Ripley’s 

Believe It or Not! (2) โรงภาพยนตร์ 12 มิติ (3) โกดงัผีสิง (4) มหศัจรรย์เขาวงกต (5) พิพิธภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้ หลุยส์ ทสุโซด์ส แว็กซ์เวิร์ค (6) 

Ripley’s Scream in the Dark และ (7) Ripley’s The Vault ใน ไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้จากการดําเนินธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง

เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยู่ท่ี 112 ล้านบาท โดยมีสาเหตมุาจากการเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองของศนูย์การค้าริเวอร์

ไซด์ พลาซา่ กรุงเทพฯ และผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของศนูย์การค้ารอยลั การ์เด้น พลาซา่ พทัยา ด้วยจํานวนลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้ในช่วงฤดกูาล

ท่องเท่ียว สําหรับปี 2560 รายได้จากการดําเนินธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทิงลดลงในอตัราร้อยละ 5 อยู่ท่ี 473 ล้านบาท เน่ืองมาจากผล

การดําเนินงานท่ีอ่อนตวัของศูนย์การค้ารอยลั การ์เด้น พลาซ่า พทัยาในช่วง 9 เดือนแรกของปี และการชะลอตวัของผลการดําเนินงาน

ศนูย์การค้า Turtle Village ภเูก็ต ซึง่อยู่ในระหวา่งก่อสร้างศนูย์การค้าเฟส 2 
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อีกส่วนหนึง่ของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม ซึง่คดิเป็นสดัส่วนท่ีสําคญัของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องของ

บริษัท คือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่รวมถงึการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายและโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา สําหรับธุรกิจการ

พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือขาย บริษัทจะพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการดําเนินกิจการโรงแรมในพืน้ท่ีเดียวกัน บริษัทได้พัฒนา

โครงการแหง่แรกบนเกาะสมยุ ช่ือโครงการ ดเิอสเตท สมยุ ตัง้อยู่ตดิกบัโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ รีสอร์ท เกาะสมยุ โดยโครงการดงักล่าวมีบ้านพกั

ตากอากาศจํานวน 14 หลงั ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทได้มีการโอนและบนัทกึการขายวลิล่าในโครงการด ิเอสเตท สมยุไปจํานวน 1 หลงั 

รวมเป็นจํานวนท่ีขายไปแล้วทัง้สิน้ 12 หลัง นอกจากนี ้บริษัทมีโครงการท่ี 2 คือ โครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนเซส ซึ่งเป็นโครงการ

คอนโดมิเนียมระดบับนจํานวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกบัโรงแรมเดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ ปัจจุบนั บริษัทได้ปิดการขายคอนโดมิเนียม

ของโครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนเซสทัง้หมดแล้ว โครงการล่าสุด คือ โครงการลายนั เรสซิเดนเซส บาย อนนัตรา ในภูเก็ต มีบ้านพกัตาก

อากาศจํานวน 15 หลงั ตัง้อยู่ตดิกบัโรงแรมอนนัตรา ลายนั ภเูก็ต  รีสอร์ท จนถงึปัจจบุนั บริษัทได้บนัทกึการขายบ้านพกัตากอากาศท่ีภูเก็ต

ทัง้สิน้ 9 หลงั นอกจากนี ้บริษัทได้ร่วมลงทนุพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอนนัตรา เชียงใหม่ เซอร์วสิ 

สวีท ซึง่เป็นโครงการท่ีบริษัทลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 ร่วมกบับริษัท ย ูซติี ้จํากดั (มหาชน) ตัง้อยู่ตรงข้ามกบัโรงแรมอนนัตรา เชียงใหม่ รี

สอร์ท ประกอบด้วยคอมโดมิเนียมจํานวน 44 ยูนิต ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทได้มีการโอนและบนัทกึการขายคอมโดมิเนียมจํานวน 2 ยู

นิต รวมเป็นจํานวนท่ีขายไปแล้วทัง้สิน้ 31 ยนิูต ส่วนอีกหนึง่โครงการท่ีบริษัทร่วมลงทนุในต่างประเทศ คือ โครงการทอร์เรส รานี ในเมืองมา

ปโูต ประเทศโมซมับิก ซึง่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยประกอบด้วยห้องพกัคอนโดมิเนียมทัง้หมด 187 ห้อง ในขณะท่ีห้องพกัส่วนใหญ่ถูก

ปล่อยให้เช่า บริษัทจะขายห้องพักเพ้นท์เฮ้าส์ท่ีมีอยู่จํานวน 6 ห้อง โดยได้มีการโอนและบนัทึกยอดขายแล้วทัง้สิน้จํานวน 3 ห้องจนถึง

ปัจจุบนั นอกจากนี ้บริษัทยงัประกาศโครงการใหม่เพิ่มอีก 3 โครงการ ซึง่ได้แก่ โครงการอวาดินา ฮิลส์ บาย อนนัตรา ในภูเก็ต โครงกา

รอนนัตรา เดซารู ในประเทศมาเลเซีย และโครงการ อนันตรา อูบุด ในประเทศอินโดนิเซีย เพ่ือให้มีโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายอย่าง

ตอ่เน่ืองในอนาคต 

อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ คือ โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา ภายใต้แบรนด์ของบริษัท ช่ือ อนันตรา เวเคชัน่ 

คลบั ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2560 อนนัตรา เวเคชัน่ คลบัมีห้องพกัของโครงการเพ่ือรองรับการขายสิทธิในการเข้าพกัอาศยัจํานวนทัง้หมด 186 

ยูนิต ท่ีสมยุ ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ในประเทศไทย ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซีแลนด์ บาหลีในประเทศอินโดนีเซีย และซานย่าใน

ประเทศจีน ด้วยความสําเร็จในการเปล่ียนแปลงรูปแบบการขาย ส่งผลให้อนนัตรา เวเคชัน่ คลบัยงัคงมีรายได้เตบิโตอย่างโดดเด่นในอตัรา

ร้อยละ 28 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากจํานวนสมาชิกท่ีเพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 27 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน อยู่ท่ี 10,193 คน ณ สิน้ปี 2560  

โดยภาพรวม รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตร้อยละ 39 ในไตรมาส 4 ปี 2560 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เน่ืองจากรายได้จากการขายโครงการท่ีอยู่อาศยั และการเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองของรายได้ของอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั สําหรับปี 2560 รายได้

จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เตบิโตในอตัราร้อยละ 36 ด้วยเหตผุลเดียวกบัในไตรมาส 4 ปี 2560 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ 

ในไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้รวมของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 14 เม่ือเทียบกับรายได้รวมจากการ

ดําเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559 อันมีผลมาจากการเติบโตท่ีแข็งแกร่งของรายได้ของธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้องและธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการรวมงบการเงินของคอร์บิน แอนด์ คิง อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 4 ปี 2560  EBITDA มีการเติบโตในอตัราท่ีช้า

กวา่การเตบิโตของรายได้ ในอตัราร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบั EBITDA จากการดําเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559 เน่ืองจากความสามารถในการ

ทํากําไรท่ีต่ําของกลุ่มโรงแรมทิโวลีในประเทศโปรตุเกสในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว และการรวมงบการเงินของคอร์บิน แอนด์ คิง ซึ่งมี

ความสามารถในการทํากําไรท่ีต่ํากว่าความสามารถในการทํากําไรเฉล่ียของไมเนอร์ โฮเทลส์ ดงันัน้ อตัราการทํากําไร EBITDA ลดลงเป็น

ร้อยละ 26.4 ในไตรมาส 4 ปี 2560 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559 ซึง่มีอตัราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานอยู่ท่ีร้อยละ 

29.0 
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ในปี 2560 รายได้รวมของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 12 เม่ือเทียบกับรายได้รวมจากการดําเนินงานในปี 

2559 อนัมีผลมาจากการเติบโตของรายได้ของธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรม และรายได้จาก

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ส่วนในปี 2560  EBITDA มีการเติบโตในอตัราร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบั EBITDA จากการดําเนินงานในปี 2559 ซึง่ช้า

กวา่การเตบิโตของรายได้ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการปรับปรุงโรงแรม ซึง่ส่งผลให้ความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มโรงแรมในประเทศ

โปรตเุกสลดลง ดงันัน้ ในปี 2560 อตัราการทํากําไร EBITDA ลดลงเป็นร้อยละ 24.8 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ซึง่มีอตัราการทํากําไร EBITDA 

จากการดําเนินงานอยู่ท่ีร้อยละ 25.7 

โครงสร้างรายได้* 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง** 6,459 5,917 9 

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 328 277 19 

ธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทงิ 112 107 4 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 1,453 1,042 39 

รวมรายได้ 8,352 7,344 14 

EBITDA 2,201 2,132 3 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 26.4 29.0  

 ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง** 24,010 22,233 8 

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 1,171 1,103 6 

ธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทงิ 473 500 -5 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 5,316 3,922 36 

รวมรายได้ 30,970 27,758 12 

EBITDA 7,685 7,146 8 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 24.8 25.7  

* รายได้และ EBITDA ในตารางข้างต้นไมน่บัรวมรายการที่เกิดขึน้ครัง้เดียวตามรายละเอียดในตารางหน้า 151 

**     รวมสว่นแบง่กําไรและรายได้อ่ืน  

 

ธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีร้านค้าและจุดจําหน่ายจํานวนทัง้สิน้ 398 แห่ง เพิ่มขึน้ 71 แห่งจาก 327 แห่งในไตรมาส 4 ปี 

2559 จากจํานวนร้านค้าและจุดจําหน่ายทัง้หมด 398 แห่ง ร้อยละ 91 เป็นของกลุ่มแฟชัน่ ภายใต้แบรนด์เอสปรี, บอสสิน่ี, แก็ป, บานาน่า 

รีพบับลิค, บรูคส์ บราเธอร์ส, เอแตม, โอวีเอส, แรทลีย์, อเนลโล่, ชาร์ล แอนด์ คีธ และเพโดร ในขณะท่ีร้อยละ 9 เป็นของกลุ่มเคร่ืองใช้ใน

บ้านและครัวเรือน ภายใต้แบรนด์สวลิลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคลิส์ และโจเซฟ โจเซฟ 

จาํนวนสาขาและจุดจาํหน่ายของธุรกิจจัดจาํหน่าย 

จาํนวนสาขา/จุดจาํหน่าย ไตรมาส 4 ปี 2560 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

กลุ่มสินค้าแฟชัน่ 364 37 59 

กลุ่มเคร่ืองใช้ในบ้านและครัวเรือน 34 7 12 

รวม 398 44 71 

ในไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้จากธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตเติบโตอย่างมีนยัสําคญัในอตัราร้อยละ 29 เม่ือเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้รายได้จากธุรกิจจดัจําหน่ายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 32 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของ
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ทัง้กลุ่มสินค้าแฟชัน่และกลุ่มเคร่ืองใช้ในบ้านและครัวเรือน ส่วนรายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ือง ด้วย

การเตบิโตของรายได้ร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  เน่ืองจากลกูค้าหลกัประสบความสําเร็จในการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่และออก

แคมเปญส่งเสริมการขาย หลงัจากท่ีช่วงไว้อาลยัสิน้สดุลง EBITDA ของธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตเตบิโตในอตัราท่ีช้ากว่าการเติบโต

ของรายได้เล็กน้อย ในอตัราร้อยละ 26 ในไตรมาส 4 ปี 2560 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตมุาจากค่าแรงท่ีสูงขึน้ของ

ธุรกิจรับจ้างผลิตและความสามารถในการทํากําไรท่ียงัต่ําของแบรนด์ใหม่ ซึง่อยู่ในช่วงกําลงัเตบิโต ดงันัน้ อตัราการทํากําไร EBTIDA ของ

ธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตลดลงเล็กน้อยอยู่ท่ีร้อยละ 9.8 ในไตรมาส 4 ปี 2560 จากร้อยละ 10.0 ในไตรมาส 4 ปี 2559 

ในปี 2560 รายได้จากธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 17 ในขณะท่ี EBITDA เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 14 

การเติบโตของ EBITDA ซึ่งช้ากว่าการเติบโตของรายได้ มีสาเหตุมาจากความสามารถในการทํากําไรท่ีลดลงของธุรกิจรับจ้างผลิตและ

ความสามารถในการทํากําไรท่ียงัตํ่าของแบรนด์ใหม่ท่ีเพิ่งเปิดตวั ส่งผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA ลดลงเป็นร้อยละ 7.4 ในปี 2560 จาก

ร้อยละ 7.6 ในปี 2559 

รายได้ของธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ธุรกิจจดัจําหน่าย 904 685 32 

ธุรกิจรับจ้างผลิต 269 225 20 

รวมรายได้* 1,173 910 29 

EBITDA 115 91 26 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 9.8 10.0  

 ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

ธุรกิจจดัจําหน่าย 3,112 2,551 22 

ธุรกิจรับจ้างผลิต 979 954 3 

รวมรายได้* 4,091 3,505 17 

EBITDA 304 267 14 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 7.4 7.6  

*   รวมสว่นแบง่กําไรและรายได้อ่ืน 

 
งบดุลและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 118,444 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9,990 ล้านบาท จาก 108,453 ล้านบาท ณ สิน้ปี 

2559 การเพิม่ขึน้ดงักล่าวมีสาเหตหุลกัมาจาก:  

1. การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นจํานวน 2,187ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของยอดขายแบบผ่อนชําระ

ของอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั และการรวมงบการเงินของคอร์บนิ แอนด์ คงิ 

2. การเพิ่มขึน้สทุธิของเงินลงทนุของบริษัทจํานวน 2,844 ล้านบาท ซึง่รวมถงึการเพิ่มสดัส่วนการลงทนุในริเวอร์ไซด์ การแปลง

เงินให้กู้ เป็นทนุในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 ในแกรบบ์ ฟู้ ดในสหราชอาณาจกัร และการเพ่ิมขึน้ของเงินลงทนุในธุรกิจ

โรงแรมในทวีปแอฟริกา  

3. การเพิ่มขึน้ของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์จํานวน 2,573 ล้านบาท สว่นใหญ่เน่ืองมาจากการปรับปรุงโรงแรมของกลุ่มทิโวลี

และการลงทนุในคอร์บนิ แอนด์ คงิ 

บริษัทมีหนีส้ินรวม 68,423 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 เพ่ิมขึน้จํานวน 766 ล้านบาท จาก 67,656 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจาก (1) การเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจํานวน 1,377 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโรงแรมและการรวมงบ

การเงินของคอร์บนิ แอนด์ คงิ สทุธิด้วย (2) การลดลงของหุ้นกู้ จํานวน 666 ล้านบาท เน่ืองจากหุ้นกู้บางส่วนครบกําหนดไถ่ถอน  
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ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพ่ิมขึน้จํานวน 9,224 ล้านบาทจาก 40,797 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 เป็น 50,021 ล้านบาท ณ สิน้ปี 

2560 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) กําไรสุทธิในปี 2560 จํานวน 5,415 ล้านบาท (2) การเพ่ิมขึน้ของหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

สามัญจํานวน 7,584 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทในเดือน

พฤศจิกายนปี 2560 สุทธิด้วย (3) การลดลงของกําไรส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมจํานวน 696 ล้านบาท จากการเพ่ิม

สดัส่วนเงินลงทนุในริเวอร์ไซด์ ในประเทศจีน และธุรกิจโรงแรมในทวีปแอฟริกา และ (4) เงินปันผลจ่ายจํานวน 1,544 ล้านบาท  

สําหรับ 12 เดือนในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 6,480 ล้านบาท ลดลง 14 

ล้านบาทจากปีก่อน โดยมีสาเหตสุ่วนหนึ่งมาจาก (1) การเพิ่มขึน้ของกําไรก่อนหกัภาษีจากการดําเนินงาน (ไม่รวมกําไรท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้

เดียว) จํานวน 1,254 ล้านบาท สุทธิด้วยการเปล่ียนแปลงของรายการท่ีไม่ใช่เงินสด ได้แก่ (2) การเพิ่มขึน้ของส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุ

ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจํานวน 482 ล้านบาท (3) การลดลงของส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินจํานวน 221 ล้านบาท และ (4)  

การลดลงของการเปล่ียนแปลงสทุธิในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 373 ล้านบาท 

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทนุจํานวน 11,584 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือ

ขาย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าจํานวน 2,765 ล้านบาท และการลงทนุตามปกติของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และอ่ืนๆ จํานวน 5,913 

ล้านบาท  

บริษัทมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 6,156 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก (1) เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ ยืมจาก

สถาบนัการเงินระยะยาวจํานวน 1,367 ล้านบาท (2) เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญจํานวน 7,584

ล้านบาท สทุธิด้วย (3) เงินปันผลจ่ายจํานวน 1,544 ล้านบาท และ (4) การชําระเงินลงทนุในบริษัทย่อยจํานวน 1,183 ล้านบาท ส่วนใหญ่

มาจากการเพิ่มสดัส่วนการลงทนุในริเวอร์ไซด์ ประเทศจีน 

โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน การลงทนุ และการจดัหาเงิน ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ

ของบริษัทเพิ่มขึน้จํานวน 986 ล้านบาทในปี 2560 

 

การวเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ  

บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 57.5 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 58.8 ในปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากอตัราการทํา

กําไรท่ีดีขึน้ของทัง้ 3 กลุ่มธุรกิจ อตัรากําไรสทุธิตามการรายงานของบริษัทลดลงจากร้อยละ 11.6 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 9.2 ในปี 2560 ซึง่

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวในปี 2559 (ตามรายละเอียดในตาราง) หากไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้

เดียวดงักล่าว อตัรากําไรสุทธิจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้จากร้อยละ 8.4 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 9.2 ในปี 2560 เน่ืองจากความสามารถใน

การทํากําไรท่ีสงูขึน้ของทัง้ 3 กลุ่มธุรกิจ  

อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 17.0 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 11.9 ในปี 2560 เช่นเดียวกนั อตัราผลตอบแทนตอ่

สินทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 6.4 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 4.8 ในปี 2560 ซึง่อตัราส่วนทัง้ 2 ลดลงมาอยู่ในระดบัปกต ิเน่ืองจากกําไรสทุธิของปี 

2560 เป็นกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ในขณะท่ีกําไรสทุธิของปี 2559 รวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวตามรายละเอียดในตารางหน้า 
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ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียของบริษัทลดลงจาก 61 วนัในปี 2559 เป็น 58 วนัในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับปรุงรูปแบบ

การขายของอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั อตัราส่วนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อยอดลกูหนีก้ารค้าลดลงจากร้อยละ 6.3 ณ สิน้ปี 2559 เป็นร้อยละ 

5.5 ณ สิน้ปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากรูปแบบการขายใหม่ของ อนันตรา เวเคชั่น คลับ สินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย 

วตัถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสําเร็จรูปของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต ขณะท่ีธุรกิจโรงแรมมีสินค้า

คงเหลือคอ่นข้างน้อยเน่ืองจากลกัษณะของธุรกิจ โดยอายเุฉล่ียของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จาก 51 วนัในปี 2559 เป็น 56 วนัในปี 2560 ส่วน



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นที่ 2 หน้า 164 

ใหญ่เน่ืองมาจากการชะลอตวัของธุรกิจร้านอาหาร ทา่มกลางสภาพเศรษฐกิจท่ีท้าทาย อายเุฉล่ียของเจ้าหนีก้ารค้าเพิม่ขึน้จาก 47 วนัในปี 

2559 เป็น 48 วนัในปี 2560 ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าของธุรกิจโรงแรม 

อตัราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้จาก 0.9 เท่า ณ สิน้ปี 2559 เป็น 1.3 เท่า ณ สิน้ปี 2560 ส่วนใหญ่มา

จากการเพ่ิมขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ด้วยเงินท่ีได้รับจากการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นๆ จากการเตบิโตอย่างรวดเร็วของอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั และการลดลงของหุ้นกู้ส่วนท่ีถงึกําหนด

ชําระภายในหนึ่งปี เน่ืองจากครบกําหนดไถ่ถอน อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงจาก 1.2 เท่า ณ สิน้ปี 

2559 เป็น 1.0 เท่า ณ สิน้ปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของส่วนของหุ้นสามญั หลงัจากมีการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทในเดือนพฤศจิกายนปี 2560 รวมถงึผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีดีขึน้ตลอดปี 2560 ส่วนอตัราส่วนความสามารถ

ในการชําระดอกเบีย้ลดลงจาก 5.7 เท่าในปี 2559 เป็น 5.1 เท่าในปี 2560 เน่ืองจากต้นทนุทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้และการลดลงของกระแส

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

ความสามารถในการทาํกําไร 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 

อตัรากําไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 58.8 57.5 

อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ) 9.2 11.6 

อตัรากําไรสทุธิจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) 9.2 8.4 

ความมีประสิทธิภาพ 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 11.9 17.0 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 4.8 6.4 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 58 61 

อายเุฉล่ียของสินค้าคงเหลือ (วนั) 56 51 

อายเุฉล่ียของเจ้าหนีก้ารค้า (วนั) 48 47 

ความสามารถในการดาํรงสภาพคล่อง 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 

สินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียน (เทา่) 1.3 0.9 

ภาระหนีส้ินต่อทุน 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 

อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.0 1.2 

อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.9 1.1 

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เทา่) 5.1 5.7 

 

แนวโน้มในอนาคต 

ในปี 2560 บริษัทมีพฒันาการทางธุรกิจ ทัง้เชิงกลยทุธ์และการดําเนินงานตา่งๆ เพ่ือผลกัดนัการเตบิโตของรายได้ ความสามารถ

ในการทํากําไร และมลูคา่ของผู้ ถือหุ้นให้สงูขึน้ แม้วา่จะเผชิญกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีท้าทายในตลาดหลกัท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ สําหรับในปี 

2561 บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าธุรกิจจะมีแนวโน้มท่ีดีขึน้และมีผลกําไรท่ีดี ด้วยความแข็งแกร่งของกลยุทธ์การกระจายธุรกิจ กลุ่มแบรนด์ท่ี

แข็งแกร่ง การดําเนินธุรกิจอย่างมีระเบียบวินยั รวมถึงแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจโดยรวมท่ีมีแนวโน้มดีขึน้ โดยมีปัจจยัท่ีจะช่วยผลกัดนัการ

เตบิโตในปี 2561 ดงัตอ่ไปนี ้
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แนวโน้มการท่องเท่ียวท่ีดีจะช่วยผลักดันการเตบิโตของธุรกิจโรงแรมอย่างรวดเร็ว 

ฐานการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งระดบัสากลและความเป็นเลิศในการดําเนินงานจะช่วยให้ไมเนอร์ โฮเทลส์สามารถผลักดันการ

เตบิโตของผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร ด้วยแนวโน้มท่ีดีของอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวในตลาดหลกัท่ีบริษัทดําเนิน

ธุรกิจอยู่ รวมถงึนโยบายเชิงรุกของบริษัทในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางการจดัจําหน่าย การขายห้องพกัและการทําการตลาด 

ไมเนอร์ โฮเทลส์จึงคาดว่าจะสามารถเพิ่มอัตราการเข้าพัก ค่าห้องเฉล่ียต่อคืน และรายได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของโรงแรมท่ีบริษัทเป็น

เจ้าของเองให้สงูขึน้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

• ในประเทศไทย ไมเนอร์ โฮเทลส์มัน่ใจว่าการท่องเท่ียวของประเทศจะยงัคงได้รับความสนใจจากนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย

และชาวตา่งชาต ินอกจากนี ้ไมเนอร์ โฮเทลส์คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์อย่างสงู จากการเพิ่มขึน้ของจํานวนนกัทอ่งเท่ียว

ในระดบับน โดยเฉพาะจากการท่ีรัฐบาลให้ความสําคญัในการเพิ่มจํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีคณุภาพ 

• ในประเทศโปรตเุกส ไมเนอร์ โฮเทลส์คาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะยงัคงได้รับผลประโยชน์จากจํานวนนกัท่องเท่ียว

ชาวยโุรปท่ีเพิ่มสงูขึน้ เน่ืองจากมีความกงัวลเก่ียวกบัความไม่มัน่คงทางการเมืองของประเทศในแถบทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 

และได้หนัมาทอ่งเท่ียวในประเทศโปรตเุกสแทน นอกจากนี ้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี  2561 ไมเนอร์ โฮเทลส์จะได้รับประโยชน์

อย่างเตม็ท่ีจากการปรับปรุงโรงแรม ด้วยห้องพกัและการบริการท่ีดีขึน้ และคา่ห้องเฉล่ียตอ่คืนท่ีสงูขึน้ 

• ในประเทศบราซิลและแอฟริกา ไมเนอร์ โฮเทลส์คาดว่าผลการดําเนินงานจะมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ ด้วยสภาพเศรษฐกิจท่ีดีขึน้ 

จํานวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ และจํานวนโรงแรมเปิดใหม่ท่ียงัมีไม่มาก ทัง้นี ้ด้วยห้องพกัท่ีได้รับการปรับปรุงใหม่ ไมเนอร์ 

โฮเทลส์จงึมีความพร้อมท่ีจะดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวให้มาเข้าพกั และสร้างผลการดําเนินงานให้เตบิโตในตลาดทัง้ 2 แหง่ 

สําหรับการดําเนินงานของโอ๊คส์ ในประเทศออสเตรเลีย ไมเนอร์ โฮเทลส์คาดว่าอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียวจะเติบโตอย่างมัน่คง 

ด้วยการเติบโตของนกัท่องเท่ียวทัง้ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากจะเพิ่มห้องพกัภายใต้สิทธิบริหารจดัการห้องชุดแล้ว ไมเนอร์ โฮ

เทลส์ยงัคงมองหาโอกาสในการลงทนุเพ่ือการเติบโตอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้ไมเนอร์ โฮเทลส์ยงัมองหาโอกาสในการขยายแบรนด์โอ๊คส์

ในตา่งประเทศ โดยมีแผนเปิดโรงแรมโอ๊คส์ ในประเทศจีน เกาหลี เลบานอน และกาตาร์ 

สําหรับธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม แบรนด์ของไมเนอร์ โฮเทลส์ได้รับการยกย่องในด้านความโดดเด่นของห้องพักและ

ประสบการณ์ของแขก ทีมงานผู้บริหารมากด้วยประสบการณ์ และผลงานในอดีต ซึ่งบริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีเป็นเลิศให้กับ

เจ้าของโรงแรม ส่งผลให้ไมเนอร์ โฮเทลส์ประสบความสําเร็จในการลงนามในสญัญารับจ้างบริหารมากกว่า 40 สญัญา ซึง่จะทยอยเปิดใน

อีก 4 ปีข้างหน้า ทัง้นี ้ไมเนอร์ โฮเทลส์มีแผนท่ีจะเพิ่มโรงแรมภายใต้สัญญารับจ้างบริหารจาก 35 แห่งในปัจจุบนั เป็นมากกว่า 70 แห่ง

ภายในปี 2565 

สําหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ไมเนอร์ โฮเทลส์จะยงัผลกัดนัการขายโครงการท่ีอยู่อาศยัท่ีมีอยู่เดมิ และเร่ิมขายโครงการบ้านพกั

ตากอากาศหรูใหม่ ภายใต้ช่ือ อวาดินา ฮิลส์ บาย อนนัตรา ประกอบด้วยบ้านพกัตากอากาศจํานวน 16 หลงั ตัง้อยู่ติดกบัโครงการลายนั 

เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา ในเมืองภูเก็ต ในขณะเดียวกัน โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับจะยังคงขยายฐานสมาชิกและเพิ่มสถานท่ี

พกัผ่อนเพ่ือผลกัดนัการเตบิโตของผลการดําเนินงาน 

ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยและจีนจะช่วยผลักดันการเตบิโตของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 

ไมเนอร์ ฟู้ ดจะผลกัดนัการเติบโตของผลการดําเนินงาน ด้วยเครือข่ายแบรนด์ท่ีแข็งแกร่งและการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศ ไมเนอร์ 

ฟู้ ดคาดว่าประเทศไทยและจีนจะเป็นตลาดหลกัท่ีสร้างการเติบโตให้กบักลุ่มในปี 2561 ด้วยสภาพเศรษฐกิจท่ีปรับตวัดีขึน้และการเติบโต

ของชนชัน้กลาง  

• ในประเทศไทย ไมเนอร์ ฟู้ ดจะได้รับประโยชน์จากการบริโภคภายในประเทศท่ีปรับตวัดีขึน้ และแนวโน้มการเติบโตทาง

เศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง เน่ืองจากรายได้เกษตรกรท่ีสูงขึน้ การลงทนุพฒันาสาธารณูปโภคท่ีเพิ่มขึน้ และการฟืน้ตวัของการ

ลงทุนภาคเอกชน ทัง้นี ้ความเป็นผู้ นําในตลาดของแต่ละแบรนด์ของบริษัทจะช่วยให้บริษัทสามารถผลักดันผลการ
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ดําเนินงานให้เติบโต นอกจากการขยายสาขาอย่างมีระเบียบวินัยแล้ว แบรนด์แต่ละแบรนด์จะให้ความสําคัญในการ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของคณุลกัษณะหลกัของตนเอง ซึง่รวมถงึการพฒันาสินค้าและบริการใหม ่และการทําการตลาด

ท่ีเป็นเลิศ นอกจากนี ้ เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสําคญัในการสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ ซึ่งรวมถึงการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์และบริการใหม ่การวเิคราะห์พฤตกิรรมของลกูค้า และการสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลกูค้า 

• ในประเทศจีน ไมเนอร์ ฟู้ ดจะยงัขยายฐานธุรกิจเพ่ือสร้างผลกําไร ด้วยการขยายแบรนด์ริเวอร์ไซด์ ซึง่เป็นร้านอาหารจีนท่ีมี

เอกลกัษณ์ ทัง้นี ้ด้วยการเติบโตของชนชัน้กลางและแนวโน้มขยายตวัของชุมชนเมือง ไมเนอร์ ฟู้ ดจึงมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่ม

จํานวนสาขาของร้านริเวอร์ไซด์อีกเท่าตวัในอีก 5 ปีข้างหน้า เพ่ือสนับสนุนการขยายธุรกิจ บริษัทยังคงเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งของระบบและความสามารถในการจัดซือ้และกระจายสินค้า เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและ

ความสามารถในการทํากําไรสงูสดุ  

เปิดประสบการณ์การซือ้ของในรูปแบบใหม่เพ่ือการเตบิโตของธุรกิจไลฟ์สไตล์ 

เทคโนโลยีได้ทําให้พฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป ดงันัน้ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จึงมีแผนผลักดนักลยุทธ์เช่ือมโยง

ธุรกิจทัง้โลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกนั เพ่ือสร้างประสบการณ์การซือ้ของท่ีดีและขยายฐานลูกค้า ทัง้นี ้เพ่ือรองรับกลยุทธ์ดงักล่าว 

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ตัง้แต่ระบบการจัดซือ้และบริหารสินค้าคงคลัง ระบบการสั่งซือ้ การขาย 

ตลอดจนการให้บริการแก่ลูกค้า นอกจากนี ้ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ยงัจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัแบรนด์ในเครือ ด้วยการมองหาโอกาส

ในการเปิดตวัแบรนด์ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง ด้วยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีปรับตวัดีขึน้ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

มัน่ใจวา่โครงการดงักลา่วจะเป็นฐานท่ีแข็งแกร่งในการสร้างการเตบิโตของผลการดําเนินงานของธุรกิจจดัจําหน่ายตอ่ไปในอนาคต  



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 19 กุมภาพนัธ์ 2561 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. นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี กรรมการ      

 

2. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ       

1. นายไบรอนั เจมส์ เดลาน่ี Corporate Chief Financial Officer 

 

2. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้ Chief Commercial Officer 
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เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2560 

 
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 ุ68 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร 

- เป็นบิดาของนายจอห์น สก๊อต 

ไฮเน็ค กรรมการบริษัท 

- ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการ

จดัการ วิทยาลยัโยนก จงัหวดัลําปาง 

- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 64/2548 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

MINT: 
149,585,748 หุ้น 

คูส่มรส 

MINT: 

5,200 หุ้น 

 

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. แปซิฟิคครอส 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 ุ72 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั

วิลเลียมส์ สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ ประเทศองักฤษ  

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ ประเทศองักฤษ  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) ปี 2543 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

- ปัจจบุนั  

 

 

 

 

 

 

 

2542-2550 

 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและกรรมการสรรหา

คา่ตอบแทนและบรรษัทภบิาล 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการและเหรัญญิก 

- กรรมการผู้จดัการใหญ่  

- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

- บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกนัชีวิต 

- บมจ. ชบับ์สามคัคีประกนัภยั  

- บจก. สยามพารากอน ดิเวลลอปเม้นท์  

- บจก.สยามพิวรรธน์ 

- สภากาชาดไทย 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร 

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 4 เมษายน 2560) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ  

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและกํากบัดแูล

กิจการ 

- อาย ุ60 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่  

 

 

 

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัฮาร์

วาร์ด สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering 

and Computer Science, Massachusetts 

Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 185/2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการ

พลงังาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบนัวิทยาการ

พลงังาน (วพน.) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 66/2550 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐรวม

เอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 11 สถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

- 

 

 

 

 

 

  

- 2560-ปัจจบุนั 

- 2560-ปัจจบุนั 

-  

- 2560-ปัจจบุนั

2560-ปัจจบุนั

2560-ปัจจบุนั

2553-ปัจจบุนั

2547-ปัจจบุนั 

2558-2560 

2558-2560 

2557-2560 

2554-2557 

 

2554-2557 

 

2553-2557 

2553-2557 

2553-2557 

2553-2557 

2553-2557 

 

- กรรมการบริหาร  

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- กรรมการ  

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ  

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการผู้ อํานวยการ  

- คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน 

(กนส.)  

- ประธานกรรมการบริหาร 

 

- กรรมการและผู้จดัการ  

- ประธานกรรมการ  

- ประธานกรรมการ  

- ประธานกรรมการ  

- ประธานกรรมการ  

 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

- บมจ. สิงห์ เอสเตท 

 

- บจก. อตุสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์สนั) 

- ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 

- สํานกังานคณะกรรมการจดัทํายทุธศาสตร์ชาต ิ

- มลูนิธิศกึษาพฒัน์ 

- มลูนิธิวิจยัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- บมจ. สายการบินนกแอร์ 

- บจก. ไทยสมายล์แอร์เวย์ 

- บมจ. การบินไทย 

- ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

- สํานกังานพฒันาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) 

- ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- บจก. ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

- บจก. สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) 

- บจก. ซ็ดเทรด ดอท คอม  

- บจก. แฟมมิลี่ โนฮาว 

 

 

 

 

 

 

-  
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

4. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 18 มกราคม 2561) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- อาย ุ57 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่  

 

- ปริญญาศลิปศาสตรดษุฎีกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชา

การจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ Rhode 

Island School of Design สหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูรนกับริหารการพฒันาตามแนว

พระราชดําริ รุ่นที่ 2 (นบร.) ปี 2556 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการ

พลงังาน รุ่นที่ 2 (วพน.) ปี 2556 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการ

พาณิชย์ รุ่นที่ 4 (TEPCoT) ปี 2554 

- โครงการฝึกอบรมผู้บริหารด้านเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 (EXCET 1) ปี 2553 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 5/2550 

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 

2549 (ปรอ.19)/ (วปอ.49) 

- หลกัสตูร The Role of Chairman Program ปี 

2548 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) ปี 2543 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันา

ธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ รุ่นที่ 1 (วธอ.) 

 

MINT: 3,548 หุ้น - 2561-ปัจจบุนั

2561-ปัจจบุนั

2561-ปัจจบุนั

2561-ปัจจบุนั

2561-ปัจจบุนั 

- 2561-ปัจจบุนั 

-  

- 2561-ปัจจบุนั 

- 2561-ปัจจบุนั

2561-ปัจจบุนั 

-  

- 2548-2558 

2557-2560 

 

2547-2557 

2551-2557 

2555-2557 

2554-2557 

2555-2557 

2549-2557 

2555-2557 

2555-2557 

-  

- กรรมการและที่ปรึกษา  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ 

- คณะกรรมการอํานวยการ  

- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคณุวฒิุ

พิเศษของนายกรัฐมนตรี 

- นายกกิตติมศกัดิ์  

- ที่ปรึกษา 

- ที่ปรึกษาประธาน 

 

- ประธาน 

- รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเที่ยว

และกีฬา 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- นายกสมาคม  

- รองประธาน  

- กรรมการ  

- คณะกรรมการ  

- ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา  

- กรรมการ 

- กรรมการ  

- บจก. โตชิบา ไทยแลนด์ 

- บจก. ไทยโตชิบาอตุสาหกรรม  

- บจก. ไทยโตชิบาไลท์ติง้  

- มลูนิธิวงดริุยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพฯ 

- สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

 
 

- สมาคมไทย-ญ่ีปุ่ น 

- หอการค้าไทย 

- สหพนัธ์สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวิชาชีพแหง่ประเทศ

ไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์ 

- มลูนิธิ ดร.กร-ทา่นผู้หญิงนิรมล สริุยสตัย์ 

 

 

- กลุม่บริษัทโตชิบา ประเทศไทย 

- สมาคมไทย – ญ่ีปุ่ น 

- หอการค้าไทย 

- ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

- วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล  

- Harrow International School Bangkok 

- มลูนิธิอทุกพฒัน์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- หอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 



เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

5. นางสาวสุวภา เจริญย่ิง 

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 22 มกราคม 2559) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

- ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกํากบัดแูลกิจการ 

- อาย ุ54 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่  

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ

การตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการ

ธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Families in Business from 

Generation to Generation, Harvard 

Business School สหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูร TLCA Leadership Development 

Program, IMD Lausanne ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ

ตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 1 

- หลกัสตูร Strategic Board Master Class 

(SBM) รุ่นที่ 2/2560 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 

ปี 2554 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Certified Financial Planner (CEP) 

รุ่นที่ 1/2552 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

(TFPA)/Financial Planning Standards 

Board (FPSB) 

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director 

(FN) รุ่นที่ 1/2546 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- - 2558-ปัจจบุนั 

-  

- 2558-ปัจจบุนั 

- 2557-ปัจจบุนั 

- 2558-2560 

- 2558-2560 

- 2558-2559 

- 2544-2558 

- 2539-2544 

- 2536-2539 

- 2533-2536 

-  

- กรรมการ กรรมการบริหาร และทีป่รึกษา

อาวโุส  

- กรรมการ 

- อปุนายก  

- กรรมการอิสระ  

- กรรมการอิสระ  

- กรรมการอิสระ  

- กรรมการผู้จดัการ  

- กรรมการผู้จดัการ  

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ  

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

- บล. ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

- บจก. แฟมิลี่ ออฟฟิศ 

- สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

- บมจ. บิ๊กซี ซเูปอร์เซนเตอร์ 

- บจก. ฮิวแมนิก้า  

- บมจ. ที เค เอส เทคโนโลยี 

- บล. ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- บลจ. ชโรเดอร์  

- บล. เอกธํารง จํากดั (มหาชน) 

- บจก. มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย 



เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

 

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)  
 
 

6. นายอานิล ธาดาน่ี  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 26 มิถนุายน 2541) 

- กรรมการ 

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

- กรรมการสรรหาและกํากบัดแูล

กิจการ 

- อาย ุ71 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่  

 

- ปริญญาโท สาขาบริหาร University of 

California, Berkeley สหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ University of 

Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา 

MINT: 

59,411,662 หุ้น 

 

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 

7. นายธีรพงศ์ จันศิริ  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 26 สิงหาคม 2556) 

- กรรมการ  

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

- อาย ุ52 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

 

 

- ปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 10/2544 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คูส่มรส 

MINT:  

14,300 หุ้น 

 

ปัจจบุนั - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และกรรมการบริษัทในเครือ 

- กรรมการอํานวยการ 

- กรรมการ   

- บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป  

 

- สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

- สภาวิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 



เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

8. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2540) 

- กรรมการ  

- อาย ุ68 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- General Management Program, Ashridge 

Management College ประเทศองักฤษ  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที ่28/2546 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

MINT: 

9,976,979 หุ้น  

 

ปัจจบุนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

 

 

- บมจ.  เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

- บริษัทในเครือ บมจ.  เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

 

9. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชา

กาเรีย (แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 14 

พฤศจิกายน 2551) 

- กรรมการ  

- อาย ุ52 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศองักฤษ  

- ปริญญาตรี สาขา Computer Systems 

Analysis & Design ประเทศศรีลงักา  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 103/2551 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

MINT: 

6,142,061 หุ้น 

  

 

ปัจจบุนั 

 

2544-2547 

2543-2544 

 

 

- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตัิการ 

- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ  

- รองประธานฝ่ายเจ้าหน้าที่การเงิน  

- หวัหน้ากลุม่ผู้ตรวจสอบการเงิน 

- บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล  

- บริษัทในเครือ บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล 

-  โรงแรม ออเร่ียนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือสําราญ 

- บมจ. อีซิ โซลชูัน่  

 

10. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค 

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 

2556) 

- กรรมการ  

- อาย ุ46 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร 

- บตุรนายวลิเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮ

เน็ค ประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   

 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ Washington State University, 

Pullman, WA, สหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

Washington State University, Pullman, 

WA, สหรัฐอเมริกา  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 47/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

MINT: 

3,050,308 หุ้น 

 

- ปัจจบุนั 

-  

 

2555-ปัจจบุนั 

 

2556-ปัจจบุนั 

2553-ปัจจบุนั 

2549 

2545-2546 

2543-2545  

-  

- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตัิการ กลุม่

ธุรกิจฮอทเชน 

- กรรมการและผู้บริหารบริษัทในเครือ  

- กรรมการ กรรมการบริหาร และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง   

- กรรมการ 

- Trustee 

ผู้ อํานวยการฝ่าย Global Sourcing  

- ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ  

- ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

 

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

- บมจ. เอสแอนด์พี ซินดิเคท 

 

- บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 

- โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ  

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

- บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)  

- บจก. โคคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมริกา 



เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

11. นายไบรอัน เจมส์ เดลาน่ี 

- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

สว่นกลาง (แตง่ตัง้ปี 2559) 

- อาย ุ41 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- C.A., Accounting, Institute of Chartered 

Accountants, Ireland 

- Master of Accounting, Accounting, UCD 

Michael Smurfit Graduate Business 

School, Dublin, Ireland 

- Bachelor of Business Studies, 

Accounting, Institute of Technology 

Tallaght, Ireland 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) Class 235/2560 สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

MINT:  

135,261 หุ้น 

 

 

- 2559-ปัจจบุนั 

- 2558-2559 

- 2555-2558 

-  

- 2553-2555 

-  

- กรรมการบริษัทในเครือ 

- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  

- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

 

- หวัหน้าฝ่ายการบญัชี 

-  

-  

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

- ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

- โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ควีนส์แลนด์ ประเทศ

ออสเตรเลีย 

- เงินกองทนุ AMP Capital ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

12. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ 

- รองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์

(แตง่ตัง้ปี 2553) 

- อาย ุ46 ปี  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขา Finance and International 

Business, University of Notre Dame, 

Indiana, สหรัฐอเมริกา  

- 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:  

444,919 หุ้น 

 

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 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

13. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล 

- รองประธานฝ่ายการเงิน (แตง่ตัง้

ปี 2555) 

- อาย ุ53 ปี  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร 

- 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)  

- หลกัสตูร TLCA Executive Development 

Program (EDP) รุ่นที่ 7/2554 ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย (TLCA) 

- หลกัสตูร Chief Financial Officer 

Certification Program รุ่นที่ 10/2552 สภา

วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

MINT:  

445,918 หุ้น 

 

- ปัจจบุนั 

-  

-  

- 2536-2541 

- 2533-2536 

- 2531-2533 

-  

-  

-  

- กรรมการชมรมเลขานกุารบริษัทไทย  

- กรรมการและเหรัญญิก  

- กรรมการและเหรัญญิก  

- ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน 

- หวัหน้าแผนกบญัชี 

- หวัหน้าสว่นบญัชี 

- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- มลูนิธิอนนัตรา เพ่ือช้างอาเซียน 

- มลูนิธิไมเนอร์  

- บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 

- บจก. อีริคสนั ไทยเนทเวอร์ค 

- บมจ. สยามสตีลกรุ๊ป 

14. นายศุภสิทธ์ิ ชนะสงคราม  
- รองประธานฝ่ายบริหารกลยทุธ์

(แตง่ตัง้ปี 2557) 

- อาย ุ51 ปี  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร 

- 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:  

160,972 หุ้น 

 

ปัจจบุนั 

2548-2551 

 

- กรรมการบริษัทในเครือ  

- รองประธานอาวโุสฝ่ายกฎหมาย 

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

- บจก. ฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

15. นายโกศิน ฉันธิกุล 

- รองประธานฝ่ายการลงทนุและ

การควบรวม (แตง่ตัง้ปี 2558) 

- อาย ุ35 ปี  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

 

 

- Bachelor of Arts in Economics, Wesleyan 

University สหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 192/2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

MINT:  

70,972 หุ้น 

 

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 

16. นางจุฑาทพิ อดุลพันธ์ุ 

- รองประธานฝ่ายนกัลงทนุ

สมัพนัธ์ (แตง่ตัง้ปี 2559) 

- อาย ุ45 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขา  Finance, Management 

and Strategy, Kellogg School of 

Management, Northwestern University 

สหรัฐอเมริกา 

- 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) 

 

 

MINT:  

90,760 หุ้น 

 

 

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)  
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

17. นางสาวสรัญญา สุนทรส  

- เลขานกุารบริษัท (แตง่ตัง้ปี 

2554) 

- อาย ุ45 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Loyola 

University Chicago สหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 240/2560 สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Company Secretary Program 

(CSP) รุ่นที่ 49/2556 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Fundamental Practice for 

Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที ่25/2555 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

 

MINT:  

59,196 หุ้น 

 

2554-ปัจจบุนั 

 

2550-2554 

 

- Group Director, Corporate 

Secretary  

- Assistant Vice President, Investor 

Relations, Corporate Planning 

Office 

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

 

- บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 
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1 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) X ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄⁄ ⁄⁄       

2 บริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากดั (มหาชน) ⁄        ⁄        

3 บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากดั         ⁄  ⁄ ⁄ ⁄    

4 บริษัท ไมเนอร์ ซพัพลาย เชน โซลชูัน่ส์ จํากดั            ⁄     

5 บริษัท สมยุ บีช เรสซิเด้นท์ จํากดั        ⁄ ⁄        

6 บริษัท สมยุ บีช คลบั โอนเนอร์ จํากดั         ⁄   ⁄     

7 บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากดั         ⁄        

8 บริษัท โกโก้ รีครีเอชัน่ จํากดั         ⁄        

9 บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์ จํากดั ⁄        ⁄        

10 บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั           ⁄        

11 บริษัท สมยุ วิลเลจ จํากดั         ⁄        

12 บริษัท หวัหิน รีซอร์ท จํากดั         ⁄        

13 บริษัท หวัหิน วลิเลจ จํากดั         ⁄        

14 บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จํากดั         ⁄        

15 บริษัท สมยุ รีซอร์ท แอนด์ สปา จํากดั         ⁄        

16 บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั         ⁄        

17 บริษัท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จํากดั         ⁄        

18 บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากดั            ⁄     

19 บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากดั         ⁄        

20 บริษัท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร์ จํากดั         ⁄   ⁄     

21 บริษัท ราชดําริ ลอดจ์จิง้ จํากดั         ⁄        

22 บริษัท ราชดําริ เรสซิเด็นซ์ จํากดั ⁄        ⁄        

23 บริษัท ซมูา่ กรุงเทพ จํากดั ⁄        ⁄        

24 บริษัท พนาราม จํากดั ⁄                

25 บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากดั ⁄        ⁄   ⁄     

26 บริษัท แมริ่ม เทอเรซ รีซอร์ท จํากดั ⁄        ⁄        

27 บริษัท เอ็มเอชจี โฮลดิง้ จํากดั         ⁄        

28 บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จํากดั         ⁄        

29 บริษัท สตาร์ เทรเวลเลอร์ จํากดั            ⁄     

30 บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั          ⁄        

31 บริษัท อวาดีนะ ฮิลส์ จํากดั         ⁄      ⁄  

32 บริษัท ลายนั ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จํากดั         ⁄        

33 บริษัท ลายนั บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั          ⁄        
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34 บริษัท เฮชแอนด์เอ พาร์ค จํากดั         ⁄        

35 Arabian Spas (Dubai) LLC ⁄        ⁄        

36 Hoi An River Park Company Limited         ⁄        

37 Anantara Vacation Club (HK) Limited         ⁄        

38 Sanya Anantara Real Estate Limited         ⁄        

39 Minor Hotel Group Management (Shanghai) Limited         ⁄        

40 Mspa Ventures Limited ⁄        ⁄        

41 Oaks Hotel & Resort Limited        ⁄ ⁄        

42 Eutopia Holdings Private Limited  ⁄        ⁄        

43 Harbour View Corporation ⁄        ⁄        

44 Jada Resort and Spa (Private) Limited  ⁄        ⁄        

45 Kalutara Luxury Hotel (Private) Limited          ⁄        

46 Tanzania Tourism and Hospitality Investments Limited ⁄        ⁄        

47 Zanzibar Tourism and Hospitality Investments Limited ⁄        ⁄        

48 O Plus E Holdings Private Limited ⁄        ⁄        

49 
Rani Minor Holding Limited (Formerly known Indigo 

Bay Limited) 
        ⁄       

 

50 The Sothea (K.V.) Pte. Ltd.         ⁄        

51 PH Resorts (Private) Limited ⁄        ⁄        

52 Per Aquum Management JLT ⁄        ⁄        

53 Rani Minor Holding II Limited         ⁄        

54 Sea Fly Limited ⁄                

55 Minor Hotel Group South Africa (Pty) Ltd         ⁄        

56 Minor Hotel Group MEA DMCC         ⁄        

57 MHG DESARU HOTEL SDN.BHD. ⁄        ⁄      ⁄  

58 MHG DESARU VILLAS SDN.BHD. ⁄        ⁄      ⁄  

59 MHG Management (India) Private Limited               ⁄  

60 Mspa International Cairo         ⁄        

61 Bodhi Hotel & Resort Pvt. Ltd.               ⁄  

62 PT Wika Realty Minor Development          ⁄        

63 Minor Continental Portugal S.A.         ⁄        

64 Minor Hotels Zambia Limited         ⁄        

65 Avani Lesotho (Pty) Ltd         ⁄        

66 MHG Lesotho (Pty) Ltd         ⁄        

67 Minor Hotel Group Gaborone (Pty) Ltd         ⁄        
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68 Plexus Maldives Pvt Ltd ⁄        ⁄        

69 MHG Management Tunisia           ⁄        

70 Cardamom Tented Camp Co., Ltd. ⁄                

71 R.G.E (HKG) Limited  ⁄        ⁄        

72 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากดั ⁄                

73 บริษัท พลหูลวง จํากดั ⁄         ⁄       

74 บริษัท เลเชอ่ร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั ⁄                

75 บริษัท ศรีพฒัน์ การ์เด้น จํากดั ⁄                

76 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จํากดั ⁄                

77 บริษัท จี ไฟว์ เจ็ท จํากดั ⁄                

78 บริษัท เอ็มดี เจ็ท จํากดั ⁄                

79 บริษัท เอ็มเจ็ท จํากดั ⁄                

80 บริษัท เอ็มเจ็ท แมนเทนแน้นซ์ จํากดั ⁄                

81 บริษัท ภเูก็ต เวสเซล โฮลดิง้ จํากดั ⁄         ⁄       

82 บริษัท บราโว ่เจ็ท จํากดั ⁄                

83 บริษัท เวสเทิร์น-เอ็มเจ็ท จํากดั ⁄                

84 บริษัท แปซิฟิกครอส อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั                 

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

86 บริษัท สเวนเซน่ส์ (ไทย) จํากดั        ⁄         

87 บริษัท เอสแอลอาร์ที จํากดั        ⁄  ⁄       

88 บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากดั        ⁄         

89 บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั        ⁄  ⁄       

90 บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) จํากดั        ⁄      ⁄   

91 บริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จํากดั        ⁄         

92 บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากดั        ⁄         

93 บริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส์ จํากดั        ⁄         

94 บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากดั        ⁄         

95 บริษัท พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) จํากดั          ⁄       

96 The Minor (Beijing) Restaurant Management Co. Ltd          ⁄         

97 Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd  ⁄       ⁄         

98 Sizzler (China) Limited         ⁄         

99 
Minor DKL Food Group Pty Ltd (formerly, The Coffee 

Club Holdings Pty Ltd)  
⁄       ⁄ 

        

100 Liwa Minor Food & Beverages LLC.        ⁄         

101 The Minor Food Group (India) Private Limited        ⁄         
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102 Patara Fine Thai Cuisine Limited        ⁄         

103 The Minor Food Group (Myanmar) Limited              ⁄   

104 Grab Food Limited        ⁄         

105 Minor Food (Seychelles) Limited        ⁄         

106 
Beijing Qian Bai Ye Investment Consultation Co., Ltd. 

(WFOE)        
⁄ 

        

107 
Beijing Riverside & Courtyard Investment 

Management Co., Ltd. (Holding Co)        
⁄ 

        

108 บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ⁄         ⁄       

109 บริษัท ไมเนอร์ คอนซลัแท็นส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากดั            ⁄     

110 บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จํากดั            ⁄     

111 บริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จํากดั            ⁄     

112 บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั            ⁄     

113 บริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั            ⁄     

114 บริษัท เอสมิโด แฟชัน่ส์ จํากดั            ⁄     

115 Corbin and King Limited ⁄                

 
X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร 

 

http://sharepoint.minornet.com/sites/Legal/Corporate%20Documents%202/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fsites%2fLegal%2fCorporate%20Documents%202%2fMFG%20Group%2fGroup%20of%20MFG%20Company%20in%20Aboard%2fGroup%20of%20Investment%2dFranchise%20Company%20out%20of%20Thailand%2fDelicious%20Food%20Australia%20Finance%20Pty%20Ltd&FolderCTID=&View=%7bE5487DC8%2d46B3%2d4099%2dB8A2%2d944D611D9661%7d
http://sharepoint.minornet.com/sites/Legal/Corporate%20Documents%202/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fsites%2fLegal%2fCorporate%20Documents%202%2fMFG%20Group%2fGroup%20of%20MFG%20Company%20in%20Aboard%2fGroup%20of%20Investment%2dFranchise%20Company%20out%20of%20Thailand%2fDelicious%20Food%20Australia%20Finance%20Pty%20Ltd&FolderCTID=&View=%7bE5487DC8%2d46B3%2d4099%2dB8A2%2d944D611D9661%7d


บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัท (compliance) 

 

ช่ือ นายตอ่พงษ์ 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)] 

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
 
 
ไมม่ีข้อมลูในสว่นนี ้



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 4 หน้า 1 

 

เอกสารแนบ 4 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงินของบริษัท

และบริษัทยอ่ย ซึง่จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยได้มกีารพิจารณาเลอืกใช้นโยบายบญัชีท่ี

เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมํา่เสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกํากบัดแูลกิจการ รวมทัง้จดัให้มแีละดํารงไว้ซึง่ระบบการบริหารความเสีย่งและการ

ควบคมุภายในเพ่ือให้มีความมัน่ใจได้วา่มกีารบนัทกึข้อมลูทางบญัชีท่ีถกูต้อง ครบถ้วน อยา่งเพียงพอ และทนัเวลา เพ่ือป้องกนั

ไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั โดยคณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 คน เพ่ือกํากบัดแูลงบการเงินและประเมินระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบ

ภายในให้มีประสทิธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้แสดง

ไว้ในรายงานประจําปีนีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง

ความเช่ือมัน่ได้วา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถกูต้อง

ในสาระสาํคญัแล้ว 

 

                   นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 

        ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 4 หน้า 2 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2560 

 

คณะกรรมการของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ได้แตง่ตัง้คณุจรัมพร โชติกเสถียร เข้าเป็นกรรมการใหม่

ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน 

โดยมีประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลาง และผู้ อํานวยการกลุม่บริษัทฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสีย่งเข้าร่วม

ประชมุด้วยในฐานะเลขานกุารและผู้ประสานงาน 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าท่ีในการสอบทานข้อมลู

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต พร้อมกนันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พยายามสนบัสนนุและสง่เสริมให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีของบริษัทจดทะเบียน 

เพ่ือให้บริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนให้การแนะนําในเร่ืองการบริหารความเสีย่งและระบบควบคมุภายในท่ีดีตอ่

ผู้บริหารรวมทัง้ได้ทบทวนถงึกิจกรรมอ่ืนๆ ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบักฎระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยรวมถงึหนว่ยงานกํากบัดแูลทัง้หลายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พบอยา่งเป็นอิสระกบัฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของ

บริษัทเพ่ือทบทวนและประเมินผลเก่ียวกบันโยบายและหลกัการทางบญัชี แนวทางการปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องกบัการบญัชีและ

การเงิน การประเมินการควบคมุภายในและแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ทบทวนและ

รับรองข้อมลูรายงานทางการเงินสาํหรับทกุๆ สิน้ไตรมาสของปี รวมถงึทําการประเมินผลและนําเสนอข้อเสนอแนะตอ่

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการทําให้มัน่ใจได้วา่ข้อบกพร่องด้านการควบคมุภายในตา่งๆ จะ

ได้รับการดําเนินการแก้ไขและป้องกนัอยา่งมีประสทิธิภาพภายในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัหรือลดทอนผลกระทบจากความ

เสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการทบทวนและให้คําแนะนําตอ่คณะกรรมการบริษัทในการอนมุตัินโยบาย

และหลกัการทางบญัชีรวมถงึการรายงานรายการท่ีมคีวามเก่ียวโยงกนั 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัทมีหน้าท่ีประเมินความมีประสทิธิภาพของการบริหารความเสีย่งทางธุรกิจและ

ข้อบกพร่องในการควบคมุภายในของบริษัทผา่นกิจกรรมการตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ โดยให้ความสาํคญักบัความเสีย่งด้าน

การดาํเนินกลยทุธ์ของบริษัท ด้านรายงานทางการเงิน ด้านการดําเนินงานและด้านการปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัภายใน

กลุม่บริษัท ผลการตรวจสอบภายในจะถกูนําเข้าหารือกบัผู้บริหารของหนว่ยงานรับตรวจ เพ่ือกําหนดแผนการดาํเนินงานแก้ไข

ปรับปรุงร่วมกนัและรายงานให้ผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอยา่งสมํา่เสมอ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัทยงัทําหน้าท่ีเป็นผู้ อํานวยความสะดวกและเป็นผู้ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลง

สาํหรับการปรับปรุงการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเสีย่งและการปฏิบตัิตามข้อกําหนดของกลุม่บริษัท ผา่น

กระบวนการการตรวจสอบภายใน การติดตามผลภายหลงัจากการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารจดัการความเสีย่ง 

ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาแก่ธุรกิจในเร่ืองการควบคมุภายในท่ีสาํคญัและการบริหารความเสีย่งสาํหรับ

การดาํเนินโครงการตา่งๆ ซึง่รวมทัง้การให้คําแนะนําในการป้องกนัการทจุริตให้กบัหนว่ยงานในบริษัท และยงัทํางานอยา่ง

ใกล้ชิดร่วมกบัแตล่ะหนว่ยธุรกิจเพ่ือสนบัสนนุให้เกิดการปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพ่ือ

สง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดขีองกลุม่บริษัทในภาพรวม 
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การปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทานและอนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัทสาํหรับรายไตรมาสและประจําปีโดยได้พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัท่ี

เกิดขึน้ในรอบปี 2560 มีความสมเหตสุมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ได้ทําการประเมิน

และให้คําแนะนํากบัคณะกรรมการบริษัท 

2. ทบทวนในทกุๆ ไตรมาสถงึสถานะของบริษัทด้านการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท 

3. พิจารณาความสาํเร็จของบริษัทในด้านประสทิธิภาพของผลการดาํเนินงานโดยให้ความสาํคญักบัการบริหารจดัการ

โครงการใหม่ๆ  และบริษัทลกูในตา่งประเทศ 

4. ประเมินและสอบทานระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในวา่มีความเหมาะสมและดําเนินการได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยพิจารณาถึงความมีอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัท ทัง้นี ้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบดาํเนินการอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในกลุม่บริษัทและพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในและ

แผนการแก้ไขปรับปรุงจากฝ่ายบริหาร 

5. ขยายขอบเขตและบทบาทของการตรวจสอบภายใน รวมถงึเพ่ิมการกํากบัดแูลธุรกิจใหมท่ัง้ในและตา่งประเทศ 

6. ติดตามและกํากบัดแูลกระบวนการบริหารความเสีย่งของกลุม่บริษัท รวมถึงแผนการบริหารความเสีย่งสาํหรับแตล่ะ

ธุรกิจ 

7. พิจารณาอยา่งอิสระและแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทและอนมุตัิคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2560 ทัง้นี ้

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีรับอนญุาตโดยไมม่ีเจ้าหน้าท่ีบริษัทร่วมในระหวา่งปี 

2560 

8. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับรองรายงานการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเด็นสาํคญัจะถกูนําขึน้หารือ

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้จากการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. รายงานทางการเงิน ในปี 2560 มีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ ทัง้นี ้ ระบบการควมคมุภายในสาํหรับการ

จดัทํารายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

2. บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการดาํเนินธุรกิจ 

3. บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและกระบวนการบริหารความเสีย่งท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ 

สนิทรัพย์ของบริษัทได้รับการป้องกนัและดแูลรักษาเป็นอยา่งดี การบนัทกึรายการทางบญัชีมคีวามเหมาะสม และ

ทรัพยากรได้ถกูใช้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล 

4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัทได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

5. ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเหมาะสม 

6. รายการท่ีมีความเก่ียวโยงกนัซึง่เกิดขึน้ในปี 2560 มีความสมเหตสุมผลและเป็นไปอยา่งเหมาะสมเพ่ือผลประโยชน์

ของบริษัท 
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7. ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมลูรายงานทาง

การเงินของกลุม่บริษัท ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต รวมทัง้พิจารณาผลของการตรวจสอบภายใน

และการดาํเนินการแก้ไขปรับปรุงของทัง้กลุม่บริษัท 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ มดีงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / 

จาํนวนครัง้ที่ประชุม 

1. คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 

2. นางสาวสวุภา เจริญยิง่ กรรมการตรวจสอบ  4/4 

3. นายพาที สารสนิ กรรมการตรวจสอบ 3/4 

4. นายจรัมพร โชติกเสถียร* กรรมการตรวจสอบ 2/3 

* แต่งตัง้เมื่อวนัที ่4 เมษายน 2560 

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทให้แตง่ตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีจะได้

นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัใินการประชมุสามญัประจําปีท่ีจะมีขึน้ในวนัท่ี 3 เมษายน 2561 

 

 

 
คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

 

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

ค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 คน ทุกคนไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทและประธานคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึง่กําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

ในปี 2560 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครัง้ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทและได้รายงานผลการประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัทด้วยทกุครัง้ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

• ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพฒันาแผนผู้สืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดบัสงู ซึ่งรวมถึงประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

• พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดบัสงู จากการประเมินผลงานในสว่น

ท่ีเก่ียวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด และทบทวนและอนุมัติขัน้ตอนการประเมินและโครงสร้าง

ผลตอบแทนประจําปีของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทตามการแนะนําเบือ้งต้นของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

• ทบทวนและประสานงานกบัผู้บริหารในการพิจารณาและวิเคราะห์คา่ตอบแทนของบริษัท ตลอดจนข้อตกลงและ

เง่ือนไขของโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง (EJIP) และนําเสนอข้อแนะนําต่อคณะกรรมการ

บริษัท 

ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนัน้ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือ

หุ้นเป็นสาํคญั 

  

 

คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม  

ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

 

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

กํากบัดแูลกิจการประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 คน ทกุคนไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหา

และกํากบัดแูลกิจการเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการมีหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบคุคลท่ีมีคุณสมบตัิเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท ดแูลให้คณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบรวมถึงค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม พิจารณาขัน้ตอนและวิธีการประเมินการ

ทํางานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปรับปรุงและดําเนินการให้บริษัทปฏิบตัิตามแนวทางกํากับดแูลกิจการท่ีดีของ

บริษัท 

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการมีการประชุมรวม 3 ครัง้ เพ่ือดําเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบับทบาทหน้าท่ีซึง่ได้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ซึ่งการดําเนินการท่ีสําคญัสรุปได้

ดงันี ้

• สรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

• พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยและให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคดัเลือก

บคุคลท่ีมีคณุวฒุิและประสบการณ์เพ่ือดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

• พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

• พิจารณาให้ความเห็นชอบการจดัทําแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานและดแูลการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปี

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการแตล่ะคณะใช้ในการพิจารณาทบทวน

การปฏิบตัิงานในปีท่ีผา่นมา 

• พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิของบริษัทและแนวปฏิบตัิของกรรมการตามหลกัเกณฑ์การกํากับดูแล

กิจการท่ีดี และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) 

• พิจารณาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อย ระเบียบ

ปฏิบัติของพนกังาน เพ่ือให้เป็นปัจจุบนัและสอดคล้องกับแนวปฏิบตัิสากล ตลอดจนแนวปฏิบัติของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 

ในการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ

นัน้ คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั และคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยเช่ือมัน่ว่า การดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นสิ่งสําคญัท่ีจะช่วย

สง่เสริมการดําเนินงานของบริษัทให้มีประสทิธิภาพและเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

 

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 

/  



เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 5 หน้า 5 

 

การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 

 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับท่ี

ยอมรับได้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 

สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถงึลกัษณะเฉพาะ

อ่ืน ๆ 

/  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการตา่งๆ 

อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบตังิานเก่ียวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ 

และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจหน้าท่ี  และลําดบัชัน้การอนมุตัขิองผู้บริหาร

ในแตล่ะระดบัไว้อย่างชดัเจน รัดกมุ  เพ่ือให้สามารถป้องกนัการทจุริตได้  เช่น  มีการกําหนดขนาด

วงเงินและอํานาจอนมุตัขิองผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการ

จดัซือ้และวธีิการคดัเลือกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการ

เบกิจ่ายวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบกิใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการสําหรับกรณี

ตา่ง ๆ ดงันี ้

10.2.1  การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั

บคุคลดงักล่าว รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ในการตดิตามและสอบทานการ

ทํารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการ

ปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 

10.2.2  กรณีท่ีบริษัทอนมุตัธิุรกรรมหรือทําสญัญากบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษัทใน

ระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสญัญาซือ้ขายสินค้า การให้กู้ ยืม การคํา้ประกนั  บริษัทได้

ตดิตามให้มัน่ใจแล้ววา่ มีการปฏิบตัเิป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผล

ผกูพนับริษัท เช่น ตดิตามการชําระคืนหนีต้ามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสม

ของสญัญา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

10.3  บริษัทกําหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ 

manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและตดิตาม 

/  

10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ 

สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

/  

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ด้านตอ่ไปนี ้ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพ่ือเป็น

การตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่าวคือ  

(1)   หน้าท่ีอนมุตั ิ 

(2)   หน้าท่ีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  

(3)   หน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน       

/  
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1  บริษัทควรกําหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตังิาน

และการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

/  

11.2  บริษัทควรกําหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  

11.3  บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  

11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้

มีความเหมาะสม 

/  

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กําหนดสิ่งท่ีคาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบัต ิ

เพ่ือให้นโยบายท่ีกําหนดไว้นัน้สามารถนําไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1  บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกมุเพ่ือตดิตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้

ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุตัท่ีิกําหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เกณฑ์ของสํานกังาน ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรือนํา

ผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตวั   

/  

12.2  บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัธิุรกรรมกระทําโดยผู้ ท่ีไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้ /  

12.3  บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัธิุรกรรมคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั 

และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากบับคุคลภายนอก (at arms’ length basis) 

/  

12.4  บริษัทมีกระบวนการตดิตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้กําหนด

แนวทางให้บคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏบิตั ิ 

(หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษทัร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 

/  

12.5   บริษัทกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัโิดยผู้บริหาร

และพนกังาน 

/  

12.6  นโยบายและกระบวนการปฏิบตัขิองบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดยบคุลากรท่ีมี

ความสามารถ รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตังิาน 

/  

12.7  บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัใิห้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ /  

 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามท่ี

กําหนดไว้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1  บริษัทกําหนดข้อมลูท่ีต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมี

คณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 

/  

13.2  บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถงึปริมาณและความถูกต้องของข้อมลู  /  
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.3  บริษัทดําเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอสําหรับใช้ประกอบการตดัสินใจ 

ตวัอย่างข้อมลูท่ีสําคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท 

ทางเลือกต่าง ๆ  

/  

13.4  บริษัทดําเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุท่ี

ระบขุ้อมลูท่ีจําเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน

ระยะเวลาขัน้ตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด  

/  

13.5  บริษัทดําเนินการเพ่ือให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพ่ือให้สามารถ

ตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะราย เช่น การ

บนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็น

ของกรรมการรายท่ีไมเ่หน็ด้วยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

/  

13.6  บริษัทมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสําคญั ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการควบคมุ

ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อย่างครบถ้วนแล้ว  

 

/ 

/ 

 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถงึวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในท่ี

จาํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1  บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม 

เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

/  

14.2  บริษัทมีการรายงานข้อมลูท่ีสําคญัถงึคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ และคณะกรรมการบริษัท

สามารถเข้าถงึแหล่งสารสนเทศท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบตังิาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ี

ต้องการ เช่น การกําหนดบุคคลท่ีเป็นศนูย์ตดิตอ่เพ่ือให้สามารถตดิตอ่ขอข้อมลูอ่ืนนอกจากท่ีได้รับ

จากผู้บริหาร รวมทัง้การตดิตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุ

ระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่ง

คณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    

/  

14.3  บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้บุคคลตา่ง ๆ ภายในบริษัทสามารถ

แจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่าง

ปลอดภยั 

/  

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1  บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูกบัผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือ

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

/  

15.2  บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง

ข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภยั 

/  
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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 2560 รายได้จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 54 ของรายได้รวม ธุรกิจร้านอาหารมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 39 ขณะที่ธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิตมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 7
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