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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

1.1 วิสยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหรอืกลยทุธใ์นการดาํเนินงานของบรษัิท 

 เป็นผูน้าํในธรุกิจท่ีสง่มอบประสบการณอ์นัยอดเย่ียม เหนือความคาดหมาย เพ่ือสรา้งความพงึพอใจสงูสดุและผลกระทบ

เชิงบวกใหก้บัลกูคา้และทกุฝ่ายท่ีมีสว่นในความสาํเรจ็ของเรา 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

ปี 2562 เป็นอีกปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของบริษัทในการแข่งขันในเวทีโลก ดว้ยโลกใน

ปัจจุบนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนลจะเริ่มกา้วสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปองคก์ร จาก

โรงแรมเพียงแห่งเดียวและรา้นอาหารหนึ่งสาขาในพัทยา บริษัทไดข้ยายธุรกิจจนปัจจุบันมีโรงแรมในเครือทั้งหมด 535 แห่ง 

รา้นอาหาร 2,377 สาขา และจุดจาํหน่ายสินคา้ 485 แห่งภายใตแ้บรนดท่ี์หลากหลายใน 65 ประเทศ ในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัท

ยงัคงสรา้งรากฐานเพ่ือการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยธุรกิจโรงแรมมุ่งขยายแบรนดท่ี์หลากหลายของบรษัิทไม่ใช่เฉพาะในประเทศท่ี

บริษัทดาํเนินธุรกิจอยู่ แต่รวมถึงประเทศใหม่ ๆ ซึ่งเป็นกลยทุธใ์นการเพ่ิมทางเลือกใหก้บัลกูคา้และเพ่ิมความสามารถในการขาย

หอ้งพกัระหว่างโรงแรมในเครอืของบริษัท ในปี 2562 บรษัิทไดเ้ปิดตวัโรงแรม 32 แห่งภายใตแ้บรนดอ์นนัตรา, อวานี, เอ็นเอช คอล

เลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส,์ โอ๊คส ์และนาว ในประเทศไทย, มาเลเซีย, เกาหลีใต,้  กมัพชูา, อินโดนีเซีย, เยอรมนี, เนเธอรแ์ลนด,์ สเปน, 

ไอรแ์ลนด,์ เบลเยียม, โปรตเุกส, อิตาลี, สหรฐัราชอาณาจกัร, มอรเิชียส, สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส,์ ตนิูเซีย, ชิลี, อารเ์จนตินา, เม็กซิโก, 

ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด,์ อนัดอรร์า และเคนยา นอกจากนี ้ครัง้นีน้บัเป็นครัง้แรกท่ีบริษัทเลือกใชก้ลยุทธก์ารหมนุเวียนสินทรพัย ์

เพ่ือที่จะนาํเงินทนุไปใชส้าํหรบัโครงการท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสงูกว่า โดยในระหวา่งปี ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนลประสบความสาํเรจ็ใน

การเขา้ทาํ 2 ธุรกรรม ซึ่งไดแ้ก่ การขายและเช่ากลบัโรงแรม 3 แห่งในเมืองลิสบอน และการขายเงินลงทนุในโรงแรมอีก 3 แห่งใน

ประเทศมลัดีฟส ์ทัง้นี ้ถึงแมว้า่บรษัิทจะไมไ่ดถื้อกรรมสิทธ์ิในโรงแรมทัง้ 6 แหง่อีกตอ่ไป แตโ่รงแรมดงักลา่วจะยงัคงเป็นสว่นหนึ่งของ

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ในฐานะโรงแรมเช่าบริหารและโรงแรมภายใตส้ญัญารบัจา้งบริหาร ในขณะเดียวกนั การรวมการดาํเนินงานของ

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ไดเ้ปิดโอกาสเชิงกลยทุธใ์นการรว่มมือกนัใหก้บัทัง้ 2 บรษัิท ยกตวัอย่างเช่น แบรนดโ์รงแรมหรูอนนัตรา ช่วยให้

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ประสบความสาํเรจ็ในการเขา้ทาํการเช่าบรหิารกลุ่มโรงแรมอนัทรงเกียรติในทวีปยโุรป ซึ่งเคยบริหารภายใตช่ื้อ 

Boscolo อีกทั้งด้วยความสัมพันธ์เชิงธุรกิจของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปกับนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทประสบ

ความสาํเรจ็ในการทาํธุรกรรมการขายและเช่ากลบัโรงแรมทิโวลี สาํหรบัธุรกิจรา้นอาหาร บริษัทเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ในฐานะ

ผูป้ระกอบการรา้นอาหารในประเทศไทยดว้ยการเขา้ซือ้บอนชอน ซึ่งเป็นแบรนดไ์ก่ทอดสไตลเ์กาหลียอดนิยม บริษัทเล็งเห็นถึง

ศกัยภาพในการเติบโตของตลาดอาหารประเภทไก่ในประเทศไทย บอนชอนจะเป็นหนึ่งในแรงขบัเคลื่อนหลกัของผลการดาํเนินงาน

ของไมเนอร ์ฟู้ดในปี 2563 และปีต่อๆ ไป โดยแบรนดบ์อนชอนช่วยเพ่ิมความหลากหลายใหก้บัเครอืรา้นอาหารของไมเนอร ์ฟู้ด ทัง้

ในแง่ของแบรนดแ์ละแนวคิดรา้นอาหาร ในทางกลบักัน บอนชอนจะสามารถใชป้ระโยชนจ์ากฐานการดาํเนินงานท่ีแข็งแกรง่ของ   

ไมเนอร ์ฟูด้ เพ่ือเรง่แผนการขยายสาขา ในขณะท่ียงัสามารถรกัษาคณุภาพของอาหารไวไ้ด ้
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ทัง้นี ้บรษัิทพฒันาการทางธรุกิจ ทัง้ธรุกิจโรงแรม ธรุกิจรา้นอาหาร และธรุกิจจดัจาํหน่ายและผลิตสินคา้ โดยมีรายละเอียด

ที่สาํคญัในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดงันี ้

 

2560 

มกราคม - เปิดใหบ้รกิารโอ๊คส ์พทุธคยา ซึง่เป็นโรงแรมรว่มทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 25 ในรฐัพิหาร ประเทศอินเดีย 

- เปิดรา้นอาหารไทย เอ็กซเ์พรส ในรูปแบบแฟรนไชสส์าขาแรกในทา่อากาศยานนานาชาติ ปักก่ิง ประเทศจีน 

มีนาคม - เพ่ิมสดัสว่นการถือหุน้ในโรงแรมอวานี วินดฮ์็อก โฮเทล แอนด ์คาสิโน ในประเทศนามิเบยี จากรอ้ยละ 80 เป็น

รอ้ยละ 100 

- ขายหุน้ในแบรนดเ์ปอร ์อควมั ซึง่บรษัิทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 50 

- เปิดตวัโจเซฟ โจเซฟ แบรนดผ์ลิตภณัฑเ์ครือ่งครวัดีไซนอ์นัทนัสมยัจากสหราชอาณาจกัร ในประเทศไทย 

เมษายน - เปิดตวัแบรนดอ์นนัตราและอวานีในทวีปยโุรป ดว้ยการรแีบรนดโ์รงแรมทิโวลี 2 แหง่ และเปลี่ยนช่ือเป็น

โรงแรมอนนัตรา วิลามวัรา อลัการฟ์ รสีอรท์ และโรงแรมอวานี อเวนิดา ลิเบอรด์าเด ลสิบอน โฮเทล ใน

ประเทศโปรตเุกส 

พฤษภาคม - เพ่ิมสดัสว่นการถือหุน้ในโรงแรมอวานี กาโบโรเน โฮเทล แอนด ์คาสโิน ในประเทศบอตสวานา จากรอ้ยละ 64 

เป็นรอ้ยละ 80 

- เขา้บรหิารโรงแรมเมโทร สวีท ภายใตส้ญัญาบรหิารจดัการหอ้งชดุ (Management Letting Rights Contract) 

ในเมืองโอ๊คแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์

- เขา้ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 50 รว่มกบับรษัิท คาจิมา คอรป์อเรชั่น เพ่ือพฒันาและบรหิาร โครงการบา้นพกั     

ตากอากาศ ภายใตช่ื้อ อวาดินา ฮิลส ์บาย อนนัตรา ในจงัหวดัภเูก็ต 

- เขา้ลงทนุในโครงการพฒันาสถานท่ีพกัผ่อนเพ่ือรองรบัสมาชิกของโครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบั จาํนวน 97 

ยนิูต โดยมีทาํเลตัง้อยู่ใกลก้บัโครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบั ไมข้าวเดิม ในจงัหวดัภเูก็ต ประเทศไทย 

- เขา้ลงทนุเพ่ือขยายศนูยก์ารคา้เทอเทิล วิลเลจ ซึง่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของจงัหวดัภเูก็ต ประเทศไทย 

มิถนุายน - เปิดใหบ้รกิารโรงแรมอนนัตรา กุย้หยาง รสีอรท์ ภายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิาร มีหอ้งพกัเพ่ือใหบ้รกิาร จาํนวน 

218 หอ้ง ในประเทศจีน 

- เพ่ิมสดัสว่นการถือหุน้ในรเิวอรไ์ซด ์ รา้นอาหารจานปลาเสฉวนบารบ์คิีวจากประเทศจีน จากรอ้ยละ 69 เป็น

รอ้ยละ 85 

- ออกหุน้กูส้กลุเงินเหรยีญสหรฐัจาํนวน 50 ลา้นเหรยีญสหรฐั อาย ุ10 ปี 

สิงหาคม - เขา้ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 50 เพ่ือพฒันาโรงแรมอวานี ฟาเรส รสีอรท์ ในประเทศมลัดีฟส ์

- เปิดตวัคารด์ามอม เตน็ท ์แคมป์ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงการพฒันาอย่างยั่งยืนของบรษัิท เพ่ือปกปอ้งความ

หลากหลายทางชีวภาพในประเทศกมัพชูา 

กนัยายน - เปิดตวัแบรนดทิ์โวลีในภมิูภาคตะวนัออกกลาง ดว้ยการเปิดใหบ้รกิารโรงแรมซคุ วาคิฟ บทีูค โฮเทลส ์ บาย     

ทิโวลี ในเมืองโดฮา ประเทศกาตาร ์

- เปลี่ยนช่ือธรุกิจ ไมเนอร ์ เอด็ดเูคชั่น ซึง่เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสื่อในการเรยีนรูแ้ละหนงัสือเดก็ ในประเทศไทย 

เป็น “ไมเนอร ์สมารท์ คิดส”์ 
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- ออกหุน้กู ้ 2 ชดุ ประกอบดว้ยหุน้กูช้ดุท่ี 1 จาํนวน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ 7 ปี และหุน้กูช้ดุท่ี 2  

จาํนวน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ15 ปี 

ตลุาคม - เขา้ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 50 เพ่ือเขา้ถือหุน้และบรหิารโรงแรมอวานี หวัหิน รสีอรท์ แอนด ์ วิลลา่ส ์ ซึง่มี

หอ้งพกัเพ่ือใหบ้รกิารจาํนวน 196 หอ้ง 

- เปิดตวัแบรนดอ์วานีในประเทศนิวซีแลนด ์ดว้ยการรแีบรนดโ์รงแรมเมโทร สวีท เป็นโรงแรมอวานี เมโทรโพลิส 

โอ๊คแลนด ์เรสซเิดนเซส 

พฤศจิกายน - รบัโอนธรุกิจรา้นอาหารภทัราจาํนวน 4 สาขา และไดร้บัสิทธิแฟรนไชสใ์นการพฒันา และบรหิารรา้นอาหาร

ภายใตแ้บรนดภ์ทัราและสดุาในสหราชอาณาจกัร 

- สิน้สดุระยะเวลาการใชส้ิทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั MINT-W5 รวมเงินทนุท่ีไดร้บั

จากการแปลงสภาพทัง้สิน้ 7.9 พนัลา้นบาท 

ธนัวาคม - เขา้ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 74 ในคอรบ์ิน แอนด ์ คิง จากสหราชอาณาจกัร ซึง่ดาํเนินธรุกิจรา้นอาหารและ

เครือ่งด่ืมสไตลย์โุรป (Brasserie) จาํนวน 6 สาขา ในลอนดอน สหราชอาณาจกัร 

- เปิดโรงแรมอวานี บรอดบีช เรสซิเดนเซส ภายใตส้ญัญาบรหิารจดัการหอ้งชดุ (Management Letting Rights 

Contract) ในรฐัควีนสแ์ลนด ์ประเทศออสเตรเลยี 

- เปิดรา้นอาหารเบอรเ์กอร ์คิง และเดอะ คอฟฟ่ี คลบัสาขาแรกในประเทศเซเชลส ์

- เปิดตวัโอวีเอส คิดส ์ แบรนดเ์สือ้ผา้อนัดบัหนึ่งจากประเทศอิตาล ี ในทา่อากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

อาคาร 2 กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
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กมุภาพนัธ ์ - เปิดโรงแรมซนัเซท็ โคสต ์ สมยุ รสีอรท์ แอนด ์ วิลลา่ส ์ บายอวานี ในสมยุ ประเทศไทย ซึง่บรษัิทไดเ้ขา้ซือ้

โรงแรมและปิดปรบัปรุงตัง้แตเ่ดือนตลุาคมปี 2559 

มีนาคม - เปิดโรงแรมโรงแรมอวานี เซน็ทรลั เมลเบิรน์ เรสซเิดนเซส ภายใตส้ญัญาบรหิารจดัการหอ้งชดุ 

(Management Letting Rights Contract) ในเมืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย 

- เปิดรา้นสเวนเซน่สส์าขาแรกในประเทศปากีสถาน 

- เปิดตวัรา้นโอวีเอสอย่างเตม็รูปแบบท่ีหา้งสรรพสินคา้เมกา บางนา ในกรุงเทพฯ 

- ออกหุน้กูส้กลุเงินบาทจาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

เมษายน - เพ่ิมสดัสว่นการลงทนุในรเิวอรไ์ซด ์ในประเทศจีน จากรอ้ยละ 85.9 เป็นรอ้ยละ 100 

- เขา้ลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ในเบนิฮานา โฮลดิง้ ซึ่งเป็นผูน้าํในการดาํเนินธุรกิจรา้นอาหารเทปันยากิ

สไตลญ่ี์ปุ่ นใน 12 ประเทศ 

- เปิดตวัโรงแรมคาฟารู เฮา้ส ์ ซึ่งเป็นท่ีพกัซาฟารีหรู 5 หอ้ง บริหารโดยเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ในประเทศ

เคนยา 

พฤษภาคม - เขา้ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 8.6 ในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึง่เป็นผูน้าํในการดาํเนินธรุกิจโรงแรมในทวีปยโุรป 

ดว้ยโรงแรมทัง้หมด 350 แหง่ ในเกือบ 30 ประเทศ 

มิถนุายน - เพ่ิมสดัสว่นการถือหุน้ในเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ เป็นรอ้ยละ 29.8 และประกาศทาํคาํเสนอซือ้หุน้ของ   เอ็นเอช 

โฮเทล กรุป๊ โดยสมคัรใจ 

- ไดร้บัสิทธิใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายโบเดิม้ ซึง่เป็นผูผ้ลติเครือ่งชงกาแฟและเครือ่งครวัจากประเทศเดนมารก์ แต่

เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 



 
บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 1 หนา้ 4 

กรกฎาคม - บรหิารโรงแรมทิโวลี เอโวรา อีโค รสีอรท์ ซึง่มีหอ้งพกัเพ่ือใหบ้รกิารจาํนวน 56 หอ้ง ในประเทศโปรตเุกส 

สิงหาคม - เปิดใหบ้รกิารโรงแรมโอ๊คส ์ รสีอรท์ แอนด ์ สปา ฮารวี์ เบย ์ ภายใตส้ญัญาบรหิารจดัการหอ้งชดุ ในรฐัควีนส์

แลนด ์ประเทศออสเตรเลีย 

กนัยายน - เขา้รว่มทนุกบับรษัิท ศรฟีา้โฟรเซนฟูด้ จาํกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 เพ่ือลงทนุในโรงงานผลิตสินคา้เบเกอรีใ่น

ประเทศไทย 

- เขา้บรหิารโรงแรมซคุ อลั วาครา กาตาร ์บาย ทิโวล ีซึง่มีหอ้งพกัเพ่ือใหบ้รกิารจาํนวน 101 หอ้ง ในประเทศ

กาตาร ์

- เขา้บรหิารโรงแรมอลั นาจาดา โดฮา บาย ทิโวล ีซึง่มีหอ้งพกัเพ่ือใหบ้รกิารจาํนวน 151 หอ้ง ในประเทศกาตาร ์

- ออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุสกลุเงินบาทจาํนวน 15,000 ลา้นบาท 

ตลุาคม - ทาํคาํเสนอซือ้หุน้ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ เสรจ็สิน้ สง่ผลใหบ้รษัิทถือหุน้ในเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ ทัง้สิน้ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 94.1 ในปัจจบุนั 

- เขา้รว่มทนุกบับรษัิท Vietnam Investments Group เพ่ือเป็นผูร้บัสิทธิดาํเนินธรุกิจแฟรนไชสห์ลกัของแบรนด์

เดอะ คอฟฟ่ี คลบัในประเทศเวียดนาม 

- เปิดตวัเซฟ มาย แบค แบรนดก์ระเป๋าและเครือ่งประดบัจากประเทศอิตาลี ในประเทศไทย 

- ออกหุน้กูส้กลุเงินยโูร ประเภทไมด่อ้ยสิทธิและไมมี่ประกนั จาํนวน 80 ลา้นยโูร  

พฤศจิกายน - เปิดใหบ้รกิารโรงแรมโอ๊คส ์ แซนไท รสีอรท์ แคชชวัรนิา ภายใตส้ญัญาบรหิารจดัการหอ้งชดุ ในรฐันิวเซาท์

เวลส ์ประเทศออสเตรเลีย  

- เขา้ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 10 ใน Global Hotel Alliance (GHA) ซึง่เป็นกลุม่พนัธมิตรโรงแรมชัน้นาํระดบัโลก 

- ออกหุน้กูส้กลุเงินเหรยีญสหรฐั ประเภทไมด่อ้ยสิทธิและมีประกนั ท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ ไถ่ถอนเม่ือเลกิบรษัิท 

จาํนวน 300 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

ธนัวาคม - เปิดใหบ้รกิารโรงแรมอนนัตรา กวีเญิน วิลลา่ส ์ซึง่มีหอ้งพกัเพ่ือใหบ้รกิารจาํนวน 26 หอ้ง ในประเทศเวียดนาม 

- เปิดใหบ้รกิารโรงแรมโอ๊คส ์ รสีอรท์ พอรต์ ดกัลาส ภายใตส้ญัญาบรหิารจดัการหอ้งชดุ ในรฐัควีนสแ์ลนด ์

ประเทศออสเตรเลีย  

- เปิดรา้น เดอะ คอฟฟ่ี คลบั สาขาแรกในประเทศกาตาร ์กมัพชูา และจีน 
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กมุภาพนัธ ์ - เปิดตวัแอปพลเิคชนัมือถือ 1112 เดลิเวอรี ่ซึง่เป็นแพลตฟอรม์ท่ีใหบ้รกิารจดัสง่อาหารของทกุแบรนดใ์นเครอื

ไมเนอร ์ฟูด้ มารวมไวท่ี้เดียวเพ่ือรองรบัความตอ้งการท่ีเพ่ิมขึน้ 

- เปิดรา้นเดอะคอฟฟ่ีคลบัสาขาแรกในประเทศซาอดีุอาระเบีย 

- ขายเงินลงทนุในบรษัิทรว่มทนุ ซึง่เป็นผูด้าํเนินธรุกิจภายใตแ้บรนดเ์บรดทอลค์ในประเทศไทย 

มีนาคม - ออกหุน้กูส้กลุเงินไทยบาท จาํนวน 3.3 หม่ืนลา้นบาท ซึง่มีอายตุัง้แต ่2 ปี ถึง 15 ปี โดยไดน้าํเงินท่ีไดร้บัจาก

การจาํหน่ายหุน้กูด้งักลา่ว จาํนวน 2.4 หม่ืนลา้นบาท ไปใชคื้นเงินกู ้Bridge Finance ซึง่ใชใ้นการลงทนุใน

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

เมษายน - เบิกถอนเงินกูร้ว่ม (Syndicated Loan) ระยะเวลา 5 ปีจาํนวน 380 ลา้นยโูร เพ่ือชาํระคืนเงินกู ้Bridge 

Finance ที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 



 
บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 1 หนา้ 5 

พฤษภาคม - ไมเนอร ์โฮเทลส ์รว่มกบั เลส ์โรชส ์โกลบอล ฮอสปิตอลลิตี ้เอ็ดดเูคชั่นประกาศจดัตัง้ Asian Institute of 

Hospitality Management in Academic Association with Les Roches Global Hospitality Education 

(AIHM) 

กรกฎาคม 
 

- เปิดใหบ้รกิารโรงแรมอนนัตรา วิลลา่ ปาเดียรน์า พาเลซ เบนาอาวีส ์มารเ์บลลา รสีอรท์ (โรงแรมเช่าบรหิาร) 

ซึง่เป็นโรงแรมภายใตแ้บรนดอ์นนัตราแหง่แรกในประเทศสเปน 

- โอนการดาํเนินงานของโรงแรมภายใตแ้บรนดทิ์โวลีในโปรตเุกสใหอ้ยู่ภายใตก้ารบรหิารของเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ 

สิงหาคม 

 
- เขา้ทาํการขายและเช่ากลบั (ผ่านเอน็เอช โฮเทล กรุป๊) โรงแรม 3 แหง่ในเมืองลสิบอน ประเทศโปรตเุกส  

- ขยายธุรกิจในประเทศเกาหลีใตเ้ป็นครัง้แรก ดว้ยการเปิดใหบ้ริการโรงแรมอวานี เซ็นทรลั ปูซาน (โรงแรม

รบัจา้งบรหิาร) 

- เปิดใหบ้รกิารโรงแรม NH Andorra la Vella (โรงแรมรบัจา้งบรหิาร) ในประเทศอนัดอรร์า 

- เปิดรา้นเดอะ คอฟฟ่ี คลบัสาขาแรกในประเทศลาว 

- เปิดรา้นเดอะ คอฟฟ่ี คลบัสาขาแรกในประเทศเวียดนาม 

กนัยายน 

 

- ขยายธรุกิจในประเทศมอรเิชียสเป็นครัง้แรก ดว้ยการเปิดใหบ้รกิารโรงแรม Anantara Iko Mauritius Resort 

& Villas (โรงแรมรบัจา้งบรหิาร) 

ตลุาคม - ประกาศจบัมือกบั เวอรติา เฮลทแ์คร ์กรุป๊ ทั่วโลก โดยเปิดศนูยบ์รกิารสขุภาพแหง่แรก ณ อนนัตรา รเิวอรไ์ซด ์

กรุงเทพฯ รสีอรท์  

- เบิกถอนเงินกู ้(Bilateral Loan) ระยะเวลา 7 ปีจาํนวน 74 ลา้นยโูร เพ่ือชาํระคืนเงินกู ้Bridge Finance ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

พฤศจิกายน - เขา้ซือ้กิจการรา้นบอนชอน ในประเทศไทย 

- ขาย 3 โรงแรมท่ีบรษัิทรว่มลงทนุในมลัดีฟสซ์ึง่ไดแ้ก่ อนนัตรา เวล,ิ อนนัตรา ดิหก์ ูและนาลาด ูไพรเวท ไอส์

แลนด ์ในขณะที่ทัง้ 3 แหง่ยงัคงอยูภ่ายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิาร 

- ขยายธรุกิจในประเทศเมก็ซโิกเป็นครัง้แรก ดว้ยการเปิดรา้นเบนิฮานาซึง่เป็นสาขาแฟรนไชส ์

ธนัวาคม - ขยายธรุกิจในประเทศตนิูเซียเป็นครัง้แรก ดว้ยการเปิดใหบ้รกิารโรงแรมอนนัตรา โทเซอร ์รสีอรท์ (โรงแรม

รบัจา้งบรหิาร) 

1.3 โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุม่บรษัิท 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) เป็นผูน้าํในการดาํเนินธุรกิจระดบัสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลกั 

ไดแ้ก่ ธุรกิจรา้นอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจดัจาํหน่ายสินคา้แฟชั่น บรษัิทเป็นผูน้าํในธุรกิจรา้นอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสดุแหง่

หนึ่งในเอเชีย โดยมีรา้นอาหารกว่า 2,300 สาขา ใน 26 ประเทศ ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส,์ ซิซซ์

เลอร,์ แดรี่ ควีน, เบอรเ์กอร ์คิง, ไทย เอ็กซเ์พรส, เดอะ คอฟฟ่ี คลบั, บอนชอน, ริเวอรไ์ซด ์และเบนิฮานา อีกทัง้ยงัมีโรงงานผลิตชีส

และไอศกรีม ส่วนผสมไอศกรีมและท็อปป้ิง และโรงงานเมล็ดคั่วกาแฟ บริษัทเป็นผูน้าํในการดาํเนินธุรกิจโรงแรมทัง้ในรูปแบบเป็น

เจา้ของเอง เช่าบรหิาร บรหิารจดัการ และรว่มลงทนุ โดยมีโรงแรมและเซอรวิ์ส สวีท ทัง้สิน้กว่า 530 โรง ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ 

อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส,์ ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทล, นาว, เอเลวาน่า คอลเลคชั่น, โฟรซ์ีซั่นส,์ เซน็ต ์รจิีส, เจ ดบับลิว 

แมริออท, เรดิสนั บลู และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ใน 57 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ตะวนัออกกลาง แอฟริกา 

คาบสมทุรอินเดีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต ้อีกทัง้บริษัทประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจโรงแรม (Mixed-use 

Business) ประกอบดว้ยธุรกิจขายอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งรวมถึงโครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายและโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วน
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เวลา อนนัตรา เวเคชั่น คลบั ธุรกิจใหเ้ช่าศนูยก์ารคา้และอสงัหารมิทรพัย ์และธุรกิจบนัเทิง นอกจากนี ้บรษัิทยงัเป็นผูน้าํดา้นการจดั

จาํหน่ายสินคา้แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากตา่งประเทศ โดยเครือ่งหมายการคา้ที่บรษัิทเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายในปัจจบุนั ไดแ้ก่ อเนลโล,่ โบเดิม้, 

บอสสิน่ี, บรูคส ์บราเธอรส์, ชารล์ แอนด ์คีธ, เอสปร,ี เอแตม, โจเซฟ โจเซฟ, โอวีเอส, แรทลีย,์ สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส,์ สโกมาดิ และ 

ไมเนอร ์สมารท์ คิดส ์อีกทัง้ยงัมีธุรกิจรบัจา้งผลิตสินคา้ ซึ่งผลิตสินคา้อปุโภคบริโภคตามสญัญาว่าจา้งผลิต โดยมีโรงงานเป็นของ

ตวัเอง 

แผนภาพแสดงการถือหุน้ของกลุม่ธรุกิจหลกัของบรษัิท มีดงันี ้

           

8.57% 
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บรษัิทและบรษัิทย่อย มีรายไดจ้ากการประกอบธรุกิจหลกั ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการประกอบธรุกิจขายอาหารและเครือ่งด่ืม 

ธรุกิจโรงแรม ธรุกิจจดัจาํหน่ายและผลิตสินคา้ และรายไดอ่ื้นๆ ดงันี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

กลุ่มธุรกจิ ดาํเนินการโดย 
2560 2561 (ปรับปรุงใหม่) 2562 

รายได้  รอ้ยละ รายได้  รอ้ยละ รายได้  รอ้ยละ 

ธุรกจิโรงแรมและ

ธุรกจิทีเ่กีย่วข้อง

กับธุรกจิโรงแรม 1 

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 

บรษัิทรว่ม ในกลุม่ธรุกิจโรงแรม

และอ่ืนๆ 

29,265.19  50.84  48,476.08  62.04  91,439.77  70.85  

ธุรกจิอาหารและ

เคร่ืองดืม่ 2 

บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ 

จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 

บรษัิทรว่ม ในกลุม่ธรุกิจอาหาร 

21,680.96  37.66  22,080.50  28.26  22,665.78  17.56  

ธุรกจิจดัจาํหน่าย

และผลติสนิค้า 

บรษัิท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 

บรษัิทรว่ม ในกลุม่ธรุกิจจดั

จาํหน่ายและรบัจา้งผลิต 

4,054.87  7.04  4,380.96  5.61  4,917.11  3.81  

รายไดอ้ืน่3   2,568.41  4.46  3,194.53  4.09  10,038.95  7.78  

รวมรายได ้ 57,569.43  100.00  78,132.06  100.00  129,061.60  100.00  

หมายเหต ุ  1. รายไดจ้ากธรุกิจโรงแรม รวมรายไดจ้ากการบรหิารจดัการ รายไดจ้ากธุรกิจขายอสงัหารมิทรพัย ์ การใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ และ

ธรุกิจบนัเทิง ดงันี ้

กลุ่มธุรกจิ  
2560 2561 (ปรับปรุงใหม่) 2562 

รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ 

ธุรกจิโรงแรมและบริการทีเ่กีย่วข้อง 24,558.69  42.66  44,245.96  56.63  85,550.65  66.29  

ธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับธุรกจิโรงแรม 4,706.50  8.18  4,230.12  5.41  5,889.12  4.56  

รวมรายไดธุ้รกจิโรงแรม 29,265.19  50.84  48,476.08  62.04  91,439.77  70.85  

 2. รายไดจ้ากธรุกิจอาหารและเครือ่งด่ืมรวมรายไดจ้ากการใหส้ิทธิแฟรนไชส ์

 3. รายไดอ่ื้น รวมเงินปันผลรบัจากบรษัิทอ่ืน และดอกเบีย้รบั 

 

 

  

2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
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2.1 ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกับธุรกจิโรงแรม 

ธุรกจิโรงแรม 

ลักษณะผลติภณัฑห์รือบริการ (ธุรกจิโรงแรม) 

จากการขยายการลงทนุอยา่งตอ่เน่ืองของบรษัิท ปัจจบุนับรษัิทมีจาํนวนหอ้งพกัของโรงแรมทัง้สิน้ 77,761 หอ้ง โดย 

โรงแรมท่ีบรษัิทลงทนุเองและโรงแรมภายใตส้ญัญาเช่าบรหิาร ไดแ้ก่ 

1. อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ  

2. อนนัตรา รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 

3. อนนัตรา หวัหิน  

4. อนนัตรา สามเหลี่ยมทองคาํ แคมป์ชา้ง  

5. อนนัตรา บอ่ผดุ เกาะสมยุ  

6. อนนัตรา ไมข้าว ภเูก็ต วิลลา่ส ์

7. อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต  

8. อนนัตรา องักอร ์

9. อนนัตรา คิฮาวาห ์มลัดีฟส ์วิลลา่ส ์

10. อนนัตรา คาลทูารา  

11. อนนัตรา ฮอยอนั  

12. เดอะ รอยลั ลิฟว่ิงสโตน วิคตอเรยี ฟอลส ์แซมเบีย บาย อนนัตรา 

13. อนนัตรา กวีเญิน วิลลา่ส ์

14. อนนัตรา เดซารู โคสต ์รสีอรท์ แอนด ์วิลลา่ส ์

15. อวานี รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 

16. อวานี พทัยา 

17. อวานี กาโบโรเน 

18. อวานี วินดฮ์็อก 

19. อวานี คาลทูารา 

20. อวานี กวีเญิน  

21. อวานี วิคตอเรยี ฟอลส ์

22. อวานี ซนัเซท็ โคสต ์สมยุ 

23. โอ๊คส ์แกรนด ์แกลดสโตน 

24. โอ๊คส ์อีแลน ดารวิ์น 

25. ทิโวลี โมฟารเ์รจ ์– เซาเปาล ู

26. ทิโวลี อีโครสีอรท์ ไปรอา ด ูฟอรเ์ต ้บาเฮีย 

27. เดอะ เซน็ต ์รจิีส กรุงเทพฯ 

28. โฟรซ์ีซั่นส ์เชียงใหม ่

29. โฟรซ์ีซั่นส ์เตน็ท ์แคมป์ สามเหลี่ยมทองคาํ 

30. โฟรซ์ีซั่นส ์เกาะสมยุ 

31. เจ ดบับลิว แมรอิอท ภเูก็ต  

32. เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ จาํนวน 314 แหง่ 

โรงแรมท่ีบรษัิทลงทนุผ่านการรว่มทนุ ไดแ้ก่ 

33. อนนัตรา บาซารูโต ไอสแ์ลนด ์

34. อนนัตรา เมดจ์มุเบ ไอสแ์ลนด ์ 

35. อนนัตรา พีซ เฮเวน แทงเกล 

36. อวานี เพมบา บีช  

37. อวานี เลโซโท 

38. อวานี มาเซรู 

39. กลุม่โรงแรมเซเรนดิบ ศรลีงักา จาํนวน 3 แหง่ ซึง่รวมถึงโรงแรม 

อวานี เบนโททา 

40. อวานี ไฮฟง ฮารเ์บอร ์วิว 

41. นิยามา มลัดีฟส ์

42. เรดิสนั บล ูมาปโูต 

43. กลุม่โรงแรม เอเลวาน่า แอฟรกิา จาํนวน 7 แหง่ 

44. กลุม่โรงแรม เคลิ แอนด ์พีคอ็ก จาํนวน 4 แหง่ 

45. อวานี หวัหิน รสีอรท์ & วิลลา่ส ์

46. โอ๊คส ์พทุธคยา 

 

โรงแรมท่ีบรษัิทรบัจา้งบรหิาร ไดแ้ก่   

47. อนนัตรา ลาวาณา เกาะสมยุ 

48. อนนัตรา สาทร กรุงเทพฯ 

49. อนนัตรา รสานนัดา เกาะพะงนั วิลลา่ส ์

50. อนนัตรา เชียงใหม ่

51. อนนัตรา สิบสองปันนา 

70. อวานี เอเทรยีม กรุงเทพฯ 

71. อวานี ขอนแก่น 

72. อวานี เซปัง โกลดโ์คส  

73. อวานี เดรา ดไูบ  

74. อวานี เซเชลส ์บาบารอนส ์
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52. อนนัตรา กุย้หยาง 

53. อนนัตรา เซมินยคั บาหลี  

54. อนนัตรา อลูวูาต ูบาหลี  

55. อนนัตรา อลั จาบาล อลั อคัดาร ์

56. อลั บาลีด รสีอรท์ ซาลาลาห ์บาย อนนัตรา 

57. บานาน่า ไอสแ์ลนด ์โดฮา บาย อนนัตรา 

58. อนนัตรา เซอร ์บานี ยาส ไอสแ์ลนด ์อลั ซาเฮล วิลลา่ 

59. อนนัตรา เซอร ์บานี ยาส ไอสแ์ลนด ์อลั ยามม ์วิลลา่ 

60. อนนัตรา เดอะ ปาลม์ ดไูบ  

61. เดสเสิรท์ ไอแลนด ์บาย อนนัตรา 

62. คสัร ์อลั ซาราป เดสเสิรท์ บาย อนนัตรา 

63. อีสเทิรน์ แมนโกรฟส ์บาย อนนัตรา 

64. อนนัตรา มยุเน่ 

65. อนนัตรา โทเซอร ์รสีอรท์ 

66. อนนัตรา อีโค มอรเิชียส รสีอรท์ แอนด ์วิลลา่ส ์

67. อนนัตรา เวลิ มลัดีฟส ์

68. อนนัตรา ดิหก์ ูมลัดีฟส ์  

69. นาลาด ูมลัดีฟส ์

 

75. อวานี อ่าวนาง คลิฟ กระบี ่

76. อวานี สขุมุวิท กรุงเทพฯ 

77. อวานี พลสั หลวงพระบาง 

78. อวานี เสมินยคั 

79. อวานี อิบน ์บตัตตูา ดไูบ โฮเทล 

80. เอฟซีซ ีองักอร ์บาย อวานี 

81. อวานี ปซูาน 

82. โอ๊คส ์ลิวา เอ็กเซค็คทีูฟ สวีท 

83. อลั นาจาดา โดฮา โฮเทล อพารท์เมน้ท ์บาย โอ๊คส ์

84. ซคุ วาคิฟ บติูค บาย ทิโวล ี

85. ซคุ อลั วาครา กาตาร ์บาย ทิโวล ี

86. อลั นาจาดา โดฮา บาย ทิโวล ี

87. ลอยซาบา เทน้ท ์แคมป์ 

88. ลอยซาบา สตาร ์เบดส ์

89. เลวา ซาฟาร ีแคมป์ 

90. คาฟารู เฮา้ส ์

91. ลอยซาบา โลโด แคมป์ 

92. เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ จาํนวน 55 แหง่ 

 

ธรุกิจบรหิารเซอรวิ์ส อพารท์เมนต ์ไดแ้ก่ 

93. กลุม่โรงแรมในเครอื โอ๊คส ์โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซแีลนด ์และดไูบ จาํนวน 54 แหง่ 

94. อวานี เรสซเิดนเซส ในประเทศออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์จาํนวน 5 แหง่ 

 

โรงแรมทีบ่ริษัทลงทุนเองและโรงแรมภายใตสั้ญญาเช่าบริหาร 

1) อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว นกัธรุกิจ และกลุม่ลกูคา้ที่เป็นบรษัิท  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 354 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 8 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

รา้นอาหารและบาร ์

 

ขนาดความจ ุ

(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดั

สมัมนา  

ขนาดความจ ุ

(คน) 

หอ้งจดัเลีย้งและ

หอ้งจดัสมัมนา  

ขนาดความจ ุ

(คน) 

Madison 99 Ballroom 1,000 Suriyanchandra 140 

Biscotti 82 Montathip 1- 4 700 Suriyan 50 

Lobby Lounge 114 Montathip 1 150 Dara 50 

Shintaro 54 Montathip 2 60 Napa 50 

The Spice Market 72 Montathip 3 154 Amorn 40 

Terrace 88 Montathip 4 60 Ratanakosin 100 
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รา้นอาหารและบาร ์

 

ขนาดความจ ุ

(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดั

สมัมนา  

ขนาดความจ ุ

(คน) 

หอ้งจดัเลีย้งและ

หอ้งจดัสมัมนา  

ขนาดความจ ุ

(คน) 

 Aqua 76 Montathip Boardroom 12 Ratana 40 

Mocha & Muffins 67 Pimarnman Room 300 Kosin 40 

  Chandra/ Chandra Foyer 50 Busaba 60 

หมายเหต:ุ โรงแรม โฟร ์ซีซั่นส ์กรุงเทพฯ ไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็น อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2558 

2) อนันตรา ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเที่ยว นกัธรุกิจ และกลุม่ลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 408 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 10 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

The Riverside Terrace 250 Ballroom A 200 

The Market 130 Ballroom B 60 

Brio 140 Ballroom C 60 

Trader Vic’s 180 Ballroom D 60 

Benihana 136 Charoennakorn 100 

Loy Nam 50 Thonburi 50 

Elephant  60 Jasmine 40 

Numero Uno Café 80 Poppy 10 

Manohra 150 Bamboo 10 

Longtail Bar 80 Lotus 12 

  Garden 220 

  Chao Phraya Ballroom 600 

  Business Centre 13 

3) อนันตรา หวัหนิ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว และกลุม่ลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 187 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 7 รา้น  

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Issara Café 120 Ruen Thon 60 

Baan Thalia 38 Ruen Thai  40 

Sala Siam 62 Ruen Anantara 140 

Rim Nam 28 Ruen Nok                                              100 

Loy Nam 50   
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รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Sai Thong 34   

Lagoon Bar 20   

 

4) อนันตรา สามเหลีย่มทองคาํ แคมป์ช้าง มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว และกลุม่ลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 61 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 3 รา้น  

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Sala Mae Nam Thai 90 Rim Khong 64 

Baan Dahlia Italian 30 Mae Khong 144 

Elephant Bar & Opium 45   

 

5) อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว และกลุม่ลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 106 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 
โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

High Tide 88 Koh Samui Ballroom 200 

Eclispe Thai Bistro & Bar 42 Koh Samui Room 100 

Full Moon 40 Koh Phangan Room 100 

Ocean’s Edge 26 Koh Tao Boardroom 12 

 

6) อนันตรา ไม้ขาว ภเูกต็ วลิล่าส ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 83 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 
โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหาร จาํนวน 5 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

La Sala 70 Andaman East 50 

The Tree House 35 Andaman West 50 
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รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Infinity Bar 12 Sarasin Boardroom 12 

The Tasting Room 8 Andaman  100 

Sea Fire Salt 80   

 

7) อนันตรา ลายนั ภเูกต็ (เดิมช่ือ “บญุฑรกิา วิลลา่ แอนด ์สวีท”) มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 77 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น  

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

- สปา 

- หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 

- ฟิตเนส 

- บรกิารอปุกรณกี์ฬาทางนํา้ 

- คลบัสาํหรบัเดก็ 

- คลาสเรยีนทาํอาหาร 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Dee Plee 135 The Boardroom 10 

Breeze 30   

Age 50   

Mojito Factory 50   

 

8) อนันตรา อังกอร ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 39 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 3 รา้น ไดแ้ก่ Chi Restaurant & Bar, L Lounge และ Salt 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

Conference Room 25 

Gallery 40 

 

9) อนันตรา คฮิาวาห ์มัลดฟีส ์วลิล่าส ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 79 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 7 รา้น 

 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ที่นั่ง) รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ที่นั่ง) 

Manzaru Restaurant 34 Spice Restaurant 80 

Manzaaru Pool Bar 40 Fire Restaurant 18 
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รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ที่นั่ง) รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ที่นั่ง) 

Plates Restaurant 116 Sky Bar 56  

Sea Restaurant 12   

 

การใหบ้รกิารดา้นอืน่ๆ  

โรงแรมใหบ้รกิารอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

- บรกิารอปุกรณกี์ฬาทางนํา้ 

- ศนูยบ์รกิารเพ่ือสขุภาพและสามารถใหบ้รกิารสปาในหอ้งพกัได ้

- คลบัสาํหรบัเดก็ 

- คลาสเรยีนทาํอาหาร 

 

- โรงภาพยนตรส์ว่นตวัแบบเปิดโลง่ 

- สวนนํา้ (เฉพาะฤดกูาล) 

- สนามเทนนิส แบดมินตนั และวอลเลยบ์อล 

 

10) อนันตรา คาลูทารา มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 141 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น  

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ  

โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Olu 138 Ballroom 400 

Spice Traders 108 Nelum 80 

Acquolina 78 Pichcha 80 

Upper Deck Sports Bar and Lounge 40 Araliya 12 

 

11) อนันตรา ฮอยอนั มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 94 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น  

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Hoi An Riverside 60 Chua Ong 20 

Lanterns 120 Chua Phuc Kien 20 

Reflections Pool Bar 40 Chua Cau 60 

art space 80 Grand Ball Room 120 
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12) เดอะ รอยลั ลฟิวิง่สโตน วคิตอเรีย ฟอลส ์แซมเบยี บาย อนันตรา มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 173 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 8 รา้น ไดแ้ก่ The Old Drift Restaurant, Kubu, Boma Dinner, High Tea, The Travellers 

Bar, The Royal Livingstone Lounge, The Sundecks และ The Royal Livingstone Express 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ  

โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 
 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ขนาดความจ ุ(คน) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ขนาดความจ ุ(คน) 

Royal Livingstone Boardroom 12 Zebra Room 60 

The Stanley Boardroom 10 Lion Room 60 

Banquest Hall 450 Tonga Room 25 

Giraffe Room 165 Lozi Room 25 

Elephant Room 165   

 

13) อนันตรา กวเีญนิ วลิล่าส ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 25 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 2 รา้น ไดแ้ก่ Sea Fire Salt และ Pool Bar & Lounge 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารเรอืคายคั, คลาสเรยีนทาํอาหาร, คลบัสาํหรบัเดก็, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้120 คน 

 

14) อนันตรา เดซารู โคสต ์รีสอรท์ แอนด ์วลิล่าส ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 103 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 5 รา้น ไดแ้ก่ Turmeric, Sea Fire Salt & Beach Bar, Observatory Bar, Lagoon Pool 

Bar และ The Lounge 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

- สวนนํา้ 

- คลบัสาํหรบัเดก็ 

- ศนูยกี์ฬาทางนํา้ 

- หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 

 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

Johor Ballroom 200 

Johor I, II 100 

Lebam 12 

 

15) อวานี ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั  มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 248 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

http://royal-livingstone.anantara.com/the-sundecks/
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โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น ไดแ้ก่  SEEN Restaurant and Bar Bangkok, The Pantry, Longbar แล Skyline  
การใหบ้รกิารอืน่ ๆ  

โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Grand Riverside Ballroom 1,200 Sky 120 

Lunar 300 Air 192 

Moon 300 Air 1 40 

Galaxy 300 Air 2 60 

Galaxy 1 150 Air 3 50 

Galaxy 2 150 Horizon 30 

Wind 120 Breeze 30 

 

16) อวานี พทัยา (เดิมช่ือ พทัยา แมรอิอท) มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียวและกลุม่ลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั  มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 298 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 7 รา้น ไดแ้ก่  Garden Café, Elephant Bar, Benihana, Dicey Reilly’s, Pantry at AVANI, 

Manao Bar และ Sala Rim Nam 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ  

โรงแรมใหบ้รกิารสปา, คลบัสาํหรบัเดก็, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 
 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Ballroom 300 Rice Mill 60 
Orchid Garden 150 Chaba 40 
Rose Garden 120 Sala Rim Nam 300 

 

17) อวานี กาโบโรเน มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 196 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 5 รา้น ไดแ้ก่  Mahogany, Savuti Grill, The Pantry, Pool Bar and Conservatory and Pool 

Terrace  

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ  

โรงแรมใหบ้รกิารคาสิโน, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Conference 1 250 Seminar 2 12 

Conference 2 100 Seminar 3   10 

Conference 3 125 Seminar 4 10 

Seminar 1 12 Seminar 5 40 
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18) อวานี วนิดฮ์อ็ก มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 173 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 3 รา้น ไดแ้ก่ Dunes Restaurant, Stratos Restaurant and Bar และ The Pantry. 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ     

โรงแรมใหบ้รกิารคาสิโน, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

 Camelthorn 30 Wild Olive 15 
Fever Tree 18 Mapone 20 
Naukluft 60 Black Thorn 18 
Sossusvlei 140 Marula 9 
Stratos Ballroom 140   

 

19) อวานี คาลูทารา (เดิมช่ือ คานิ ลงักา รสีอรท์ แอนด ์สปา) คานิ ลงักา บรหิารงานโดย บรษัิท เซเรนดิบโฮเทล็ มีฐานการดาํเนินธรุกิจ

ในประเทศศรลีงักา ซึง่บรษัิทไดเ้ขา้ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 80 ตัง้แตปี่ 2553  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 105 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 3 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Karadiya 

Miridiya 

40 

60 

Cinnamon  

Ballroom 

80 

400 

Mangrove 120   
 

20) อวานี กวเีญิน มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 63 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์2 แหง่ ไดแ้ก่ Tre และ Gio 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิาร สปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้120 คน 

 

21) อวานี วคิตอเรีย ฟอลส ์ มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 212 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 5 รา้น ไดแ้ก่  The Theatre of Food, The Royal Livingstone Express, Teddys Restaurant 

and Bar, Shungu Pool Terrace และ Mukuni Boma  
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การใหบ้รกิารอืน่ ๆ  

โรงแรมใหบ้รกิารอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

- สปา 

- ทวัร ์Victoria Falls 

- เฮลิคอปเตอร ์

- เครือ่งบินเบาขนาดเลก็ 

- ลอ่งแก่งนํา้เช่ียว 

- ลอ่งเรอืในแมน่ํา้ 

- ประสบการณใ์นหมูบ่า้น Zambian 

- หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 

 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดั

สมัมนา  

ขนาดความจ ุ(คน) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดั

สมัมนา  

ขนาดความจ ุ(คน) 

Kafue Boardroom 10 Zebra 68 

Luangwa Boardroom 10 Giraffe 168 

Lozi Meeting Space 20 Elephant 168 

Tonga Meeting Space 20 Lion 68 

 

22) อวานี ซันเซท็ โคสต ์สมุย มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว และกลุม่ลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 58 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 3 รา้น ไดแ้ก่ Essence Restaurant, Pantry at AVANI และ The Beverage Pool Truck 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปาและอปุกรณกี์ฬาทางนํา้แก่ลกูคา้ท่ีมาพกั 

 

23) โอ๊คส ์แกรนด ์แกลดสโตน (ในกลุม่โอ๊คส)์ มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัธรุกิจ และนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 144 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 2 รา้น ไดแ้ก่  Oak & Vine และ Coffee Club 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป  

 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

MacArthur 200 Rockefeller 80 
Vanderbilt 100 Grand Ballroom 500 

 

24) โอ๊คส ์อแีลน ดารว์นิ (ในกลุม่โอ๊คส)์ มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัธรุกิจ และนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 301 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหาร จาํนวน 1 รา้น ไดแ้ก่ The Original Australian Kitchen 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ  

โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 
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หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Mataranka 152 Tolmer 61 

Jim Jim 61 Wangi 103 

Florence 42 Desert Rose 410 
 

25)  ทโิวล ีโมฟารเ์รจ ์– เซาเปาลู มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว และกลุม่ลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั  มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 217 หอ้ง   

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 2 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ
(ที่นั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและ 
หอ้งจดัสมัมนา 

ขนาดความจ ุ(คน) หอ้งจดัเลีย้งและ 
หอ้งจดัสมัมนา 

ขนาดความจ ุ(คน) 

SEEN 90 Jardins A 450 Pinheiros A 30 
MUST 60 Jardins B 200 Pinheiros B 30   

Itaim 250 Paraíso 10   
Liberdade 300 Foyer Jardins 350   
Ipiranga 80 Bela Vista 250     

Paulista 30 
 

 

26) ทโิวล ีอโีครีสอรท์ ไปรอา ด ูฟอรเ์ต ้บาเฮยี มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว และกลุม่ลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั  มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 287 หอ้ง   

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 5 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Goa Restaurant 550 Garcia d'Álvia - A 150 

Tabaréu Restaurant 140 Garcia d'Álvia - B 100 

À Sombra do Coqueiral  130 A Casa da Torre – A  150 

Dendê Bar 242 A Casa da Torre – B 150 

Ice Bar 60 A Casa da Torre – C 170 
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27) เดอะ เซน็ต ์รีจสิ กรุงเทพฯ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว นกัธรุกิจ และกลุม่ลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 224 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 6 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 
Zuma 210 Astor Ballroom 500 
Pool Bar 30 Astor I 112 
Viu 120 Astor II 96 
The St. Regis Bar & Drawing 40 Astor III 96 
Decanter 30 Rajadamri I 50 
The Lounge 30 Rajadamri II 50 
  Rajadamri III  32 
    Rajadamri IV  32 

 

28) โฟรซ์ซีั่นส ์เชยีงใหม่ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ระดบับนประเภทนกัทอ่งเท่ียว และกลุม่ลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 76 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์ จาํนวน 5 รา้น ไดแ้ก่ Khao by Four Seasons, North by Four Seasons, Rim Tai Kitchen, 

Ratree Bar and Lounge และ Rice Barn 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารคลบัสาํหรบัเดก็, คลาสเรยีนทาํอาหาร, สปา, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Kasalong Pavillion 40 The Lawn 350 

Orchid Nursery 350 Rachawadee Residence 230 

 

29) โฟรซ์ซีั่นส ์เตน็ทแ์คมป์ สามเหลีย่มทองคาํ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ระดบับนประเภทนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 15 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 3 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกั 

 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Nong Yao 50 Camp Peak 40 

Burma Bar 20 Camp Garden 6 

Wine Cellar 4 Nong Yao 40 

  Elephant Camp 50 
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30) โฟรซ์ซีั่นส ์เกาะสมุย มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ระดบับนประเภทนกัทอ่งเที่ยว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 60 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 5 รา้น  

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกั 

 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ที่นั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Koh Thai Kitchen and Bar 

Pla Pla 

CoCoRum Restaurant 

Koh Bar 

CoCoRum Bar 

96 

55 

68 

20 

24 

Khob Fah 

Beach House 

500 

60 

 

31) เจ ดบับลวิ แมริออท ภเูกต็ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว และกลุม่ลกูคา้ที่เป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 265 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 11 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา, คลาสเรยีนทาํอาหาร, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Marriott Café 

Cucina 

Andaman Grill 

Kabuki 

Siam Deli 

Ginja Taste 

Sala Sawasdee Lobby Bar 

Rim Nam Pool Bar 

Out of the Blue Splash 

Zest 

Delight 

180 

110 

90 

77 

92 

130 

92 

20 

110 

88 

60 

Mai Khao Ballroom 

Salon A, B, D, E 

Salon C 

Salon A+B+C, C+D+E 

Salon A+B, D+E 

Layan 1, 2, Rawai 1, 2 

Layan 1+2, Rawai 1+2 

Kamala Boardroom 

Lotus Pavilion 

 

660 

72 

252 

430 

210 

48 

96 

11 

280 

 

 

 

32) เอน็เอช โฮเทลส ์กรุ๊ป มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว นกัธรุกิจ และกลุม่ลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

 ในปี 2561 บริษัทไดเ้ขา้ถือหุน้ในจาํนวนรอ้ยละ 94.1 ของเอ็นเอช โฮเทลส ์กรุ๊ป ซึ่งดาํเนินธุรกิจโรงแรมภายใตแ้บรนด ์

เอ็นเอ็ช โฮเทลส ์เอ็นเอช คอลเลคชั่น และนาว โรงแรมท่ีเอ็นเอช โฮเทลส ์กรุป๊ เป็นเจา้ของและโรงแรมภายใตส้ญัญาเช่าบรหิารประกอบ

ไปดว้ยโรงแรมทัง้หมด 314 แห่ง มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 48,784 หอ้ง ทั่วทัง้ทวีปยโุรป, อเมริกา และอฟัริกา ซึ่งรวมไปถึงเมืองท่ีเป็นจดุหมาย

ระดบัตน้ อาทิ อมัสเตอดมั บารเ์ซโลน่า เบอรล์ิน แฟรงเฟิรต์ ลอนดอน มาดรดิ เมก็ซิโก ซิตี ้มิลาน มิวนิค นิวยอรค์ โรม และเวียนนา 

 



 
บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
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โรงแรมทีเ่อน็เอช โฮเทลส ์กรุ๊ป เป็นเจา้ของและโรงแรมภายใตส้ญัญาเช่าบรหิารจาํแนกตามแบรนด:์ 

 

แบรนด ์ ทวีป จาํนวนโรงแรม จาํนวนหอ้งพกั 
เอ็นเอ็ช โฮเทลส ์ อเมรกิา 26 3,313 

ยโุรป 201 31,035 
แอฟรกิา 1 198 

เอ็นเอช คอลเลคชั่น อเมรกิา 17 2,295 
ยโุรป 52 8,374 

นาว ยโุรป 3 828 
เอ็นเอช - อ่ืนๆ อเมรกิา 1 129 
อนนัตรา – เอ็นเอช โฮเทล ยโุรป 3 599 
อวานี – เอ็นเอช โฮเทล ยโุรป 1 119 
ทิโวลี – เอน็เอช โฮเทล ยโุรป 9 1,894 

 

โรงแรมทีบ่ริษัทลงทุนผ่านการร่วมทนุ  

33) อนันตรา บาซารูโต ไอสแ์ลนด ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 44 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 3 รา้น ไดแ้ก่ Clube Naval, Golfniho และ Tartaruga 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา, คลาสเรยีนทาํอาหาร, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้60 คน  

 

34) อนันตรา เมดจ์มุเบ ไอสแ์ลนด ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 12 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 2 รา้น ไดแ้ก่ Jahazi Restaurant และ Bahari Lounge Bar 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

- กิจกรรมดาํนํา้ลกึ, ดาํนํา้ตืน้, ตกปลา และนั่งเรอื 

- บรกิารอปุกรณกี์ฬาทางนํา้ 

- สปา 

 

35) อนันตรา พซี เฮเวน่ แทงเกล มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 152 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์6 รา้น ไดแ้ก่ Journeys, II Mare, Verele, Pool side Bar, The Lobby Lounge และ El Vino 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งประชมุ รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้12 คน และบรกิารอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

- บรกิารอปุกรณกี์ฬาทางนํา้ 

- คลาสโยคะ 

- คลาสเรยีนทาํอาหาร 

- สปา 
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36) อวานี เพมบา บชี มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 185 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์3 รา้น ไดแ้ก่ Quirimbas, Clube Naval และ The Niassa Bar 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา, อปุกรณกี์ฬาทางนํา้, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Cabo Delgado Conference Room 160 

Mussoma Meeting Room 50 
Mueda Boardroom 14 

 

37) อวานี เลโซโท มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 158 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 6 รา้น ไดแ้ก่ Nala Café, Ying Tao Grill, Leifo Bar and Fire Place Lounge, Hotsoma 

Hunting Man’s Bar, The Pantry และ Letamong Pool Bar 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ  

โรงแรมใหบ้รกิารคาสิโน, สปา, กิจกรรมข่ีมา้, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Khanya Boardroom 12 

Khotla Room 30 
Pisto 1 
Pisto 2 

200 
100 

Senqu Room 30 
Seotlong Room 10 

 

38) อวานี มาเซรู มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 105 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 3 รา้น ไดแ้ก่ Mohokare Restaurant,  Katse Terrace และ Mohope Bar & Lounge 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ  

โรงแรมใหบ้รกิารคาสิโน, กิจกรรมข่ีมา้, กอลฟ์คลบั, คลบัสาํหรบัเดก็, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 
Pula Convention Centre 600 Molepe Room 60 
Pula 1 350 Qiloane Room 12 
Pula 2 250 Leseli Room 16 
Naleli Room 120   
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39) กลุ่มโรงแรมเซเรนดบิ ศรีลังกา กลุม่โรงแรมเซเรนดิบ ในประเทศศรลีงักา บรหิารงานโดย บรษัิท เซเรนดิบโฮเทล็ ซึง่เป็นบรษัิท

ย่อยของ Hemas Holdings Limited (Hemas) เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศศรลีงักา ซึง่บรษัิทไดเ้ขา้

ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ในบรษัิทเซเรนดิบโฮเทล็ ตัง้แตใ่นปี 2550 โดยโรงแรมในเครอืของเซเรนดิบ โฮเทล็ ประกอบดว้ย  

 

 โรงแรม ประเทศ กลุม่ลกูคา้ จาํนวนหอ้งพกั 

1 อวานี เบนโททา (เดิมช่ือ โฮเทล็ เซเรนดิบ) ศรลีงักา นกัทอ่งเท่ียว 75 

2 คลบั โฮเทล ดอลฟิน ศรลีงักา นกัทอ่งเท่ียว 154 

3 โฮเทล สิกิรยิา ศรลีงักา นกัทอ่งเท่ียว 79 

 

40) อวานี ไฮฟง ฮารเ์บอร ์ววิ (เดิมช่ือ “ฮารเ์บอรวิ์ว โฮเทล็ เวียดนาม”) (เป็นบรษัิทรว่มทนุ โดยบรษัิทลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 30.39) 

มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว นกัธรุกิจ และกลุม่ลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 122 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น  

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ  

โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Cheer Pub 34 Hanoi 180 

The Harbour Café 72 Saigon 180 

The Nam Phuong 90 Haiphong 140 

Pizza Nostra   Danang 230 

  Boardroom 10 

 

41) นิยามา มัลดฟีส ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเที่ยว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 134 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 9 รา้น ไดแ้ก่ Blu, Nest, Edge, Tribal, Epicure, Subsix, Fahrenheit, Dune และ The 

Deli 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารสปา, กิจกรรมทางนํา้, คลาสเรยีนทาํอาหาร, คลบัสาํหรบัเดก็ และหอ้งจดัสมัมนา รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้20 คน 

 

42) เรดสัิน บลู มาปโูต มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเที่ยว และกลุม่ลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 154 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 5 รา้น ไดแ้ก่ Filini Bar & Restaurant,  Restaurant Azul, Palmeira Lounge, Oceano 

Bar และ Vivo Pool Bar 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้300 คน 
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43) กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริกา  

กลุม่โรงแรม เอเลวานา แอฟรกิา บรหิารงานโดยบรษัิท เอเลวาน่า แอฟรกิา มีฐานการดาํเนินธรุกิจในประเทศแทนซาเนีย ซึง่

บรษัิทเขา้ถือหุน้สดัสว่นรอ้ยละ 50 ตัง้แตปี่ 2551 บรษัิท เอเลวาน่า แอฟรกิา มีช่ือเสยีงในดา้นแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงซาฟารใีนทวีปแอฟรกิา 

โดยใหบ้รกิารท่ีพกัหลายแหง่ท่ีมีความหรูหราและกลมกลืนกบัสิ่งแวดลอ้มท่ีงดงามอยา่งเป็นธรรมชาติของทวีปแอฟรกิา ท่ีพกัในเครอื

ของเอเลวาน่า ประกอบดว้ย   

 

 โรงแรม ประเทศ กลุม่ลกูคา้ จาํนวนหอ้งพกั 

1 อารูชา คอฟฟ่ี ลอดจ์ แทนซาเนีย นกัทอ่งเท่ียว 30 

2 เซเรนเกติ ไมเกรชั่น แคมป์ แทนซาเนีย นกัทอ่งเท่ียว 20 

3 ทารางกิร ีทรที๊อปส ์ แทนซาเนีย นกัทอ่งเท่ียว 20 

4 เดอะ แมนเนอร ์แอท โกรองโกโร แทนซาเนีย นกัทอ่งเท่ียว 20 

5 คิลินดิ แซนซบิาร ์ แทนซาเนีย นกัทอ่งเท่ียว 14 

6 แอฟโรชิค ไดอานี บีช เคนย่า นกัทอ่งเท่ียว 10 

7 แซนด ์รเิวอร ์มาไซ มารา่ เคนย่า นกัทอ่งเท่ียว 16 

 

44) กลุ่มโรงแรม เคล ิแอนด ์พคีอ็ก  

กลุม่โรงแรม เคล ิแอนด ์พีคอ็ก มีฐานการดาํเนินธรุกิจในประเทศเคนยาและแทนซาเนีย โดยบรษัิทรว่มทนุ อเลวาน่า แอฟรกิา ไดเ้ขา้ซือ้

กลุม่โรงแรม เคล ิ แอนด ์ พีคอ็ก ในปี 2558 ตอ่มาไดมี้การบรหิารงานโดยกลุม่เอเลวาน่า แอฟรกิา ซึง่ถือเป็นการขยายฐานธรุกิจเชิง

ซาฟารใีนทวีปแอฟรกิาอย่างลงตวั ท่ีพกัในเครอืของเคลิ แอนด ์พีคอ็ก ประกอบดว้ย 

 

 โรงแรม ประเทศ กลุม่ลกูคา้ จาํนวนหอ้งพกั 

1 เซเรนเกติ ไพโอเนียร ์แคมป์ แทนซาเนีย นกัทอ่งเท่ียว 12 

2 ทอทิลิส แคมป์ แอมโบเซล ิ เคนย่า นกัทอ่งเท่ียว 18 

3 เอลซา คอปป้ี เมรุ เคนย่า นกัทอ่งเท่ียว 11 

4 เอเลเฟนท ์เพพเพอร ์แคมป์ มาไซ มารา่ เคนย่า นกัทอ่งเท่ียว 10 

 

45) อวานี หวัหนิ รีสอรท์ & วลิล่าส ์(เดิมช่ือ โรงแรมอนนัดา หวัหิน) (เป็นบรษัิทรว่มทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 50) มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่

ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเที่ยว กลุม่นกัธรุกิจ และกลุม่ลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 196 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 5 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

STAA’S 

Brezza 

Blue Biscuit 

Terrace Bar 

180 

80 

80 

30 

Grand Ballroom 

Ratchaphreuk 1 

Ratchaphreuk 2 

Ratchaphreuk 3 

800 

250 

250 

220 
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รา้นอาหารและบาร ์ ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Aqua 30 Ratchaphreuk 3A 

Ratchaphreuk 3B 

Ratchaphreuk 3C 

Foyer  

Event Lawn 

Villa Lawn 

80 

80 

80 

600 

800 

80 
 

46) โอ๊คส ์ พุทธคยา (เป็นบรษัิทรว่มทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 50) มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว นกัธรุกิจ และกลุม่

ลกูคา้ที่เป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 78 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่  

โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหาร จาํนวน 2 รา้น ไดแ้ก่ Oaks Café และ The Kiosk 

การใหบ้รกิารอืน่ๆ 

โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา  ขนาดความจ ุ(คน) 

Ballroom 120 
Lotus 1 60 
Lotus 2 60 
Bodhi Lounge 70 
Open Lawn 700 

 

โรงแรมทีบ่ริษัทรับจา้งบริหาร 

 

 โรงแรม ประเทศ กลุม่ลกูคา้ จาํนวนหอ้งพกั 

47) อนนัตรา ลาวาณา เกาะสมยุ ไทย นกัทอ่งเท่ียว 122 

48) อนนัตรา สาทร กรุงเทพฯ ไทย นกัทอ่งเท่ียว 310 

49) อนนัตรา รสานนัดา เกาะพะงนั วิลลา่ส ์ ไทย นกัทอ่งเท่ียว 64 

50) อนนัตรา เชียงใหม ่ ไทย นกัทอ่งเท่ียว 84 

51) อนนัตรา สิบสองปันนา จีน นกัทอ่งเท่ียว 103 

52) อนนัตรา กุย้หยาง จีน นกัทอ่งเท่ียว 218 

53) อนนัตรา เซมินยคั บาหลี  บาหล ี นกัทอ่งเท่ียว 60 

54) อนนัตรา อลูวูาต ูบาหลี  บาหล ี นกัทอ่งเท่ียว 74 

55) อนนัตรา อลั จาบาล อลั อคัดาร ์ โอมาน นกัทอ่งเท่ียว 115 

56) อลั บาลีด รสีอรท์ ซาลาลาห ์บาย อนนัตรา โอมาน นกัทอ่งเท่ียว 136 

57) บานาน่า ไอสแ์ลนด ์โดฮา บาย อนนัตรา กาตาร ์ นกัทอ่งเท่ียว 141 

58) อนนัตรา เซอร ์บานี ยาส ไอสแ์ลนด ์อลั ซาเฮล วิลลา่ อาบดูาบ,ี UAE นกัทอ่งเท่ียว 30 

59) อนนัตรา เซอร ์บานี ยาส ไอสแ์ลนด ์อลั ยามม ์วิลลา่ อาบดูาบ,ี UAE นกัทอ่งเท่ียว 30 

60) อนนัตรา เดอะ ปาลม์ ดไูบ  อาบดูาบ,ี UAE นกัทอ่งเท่ียว 293 
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 โรงแรม ประเทศ กลุม่ลกูคา้ จาํนวนหอ้งพกั 

61) เดสเสิรท์ ไอแลนด ์บาย อนนัตรา อาบดูาบ,ี UAE นกัทอ่งเท่ียว 64 

62) คสัร ์อลั ซาราป เดสเสิรท์ บาย อนนัตรา อาบดูาบ,ี UAE นกัทอ่งเท่ียว 206 

63) อีสเทิรน์ แมนโกรฟส ์บาย อนนัตรา UAE นกัทอ่งเท่ียว 222 

64) อนนัตรา มยุเน่ เวียดนาม นกัทอ่งเท่ียว 90 

65) อนนัตรา โทเซอร ์รสีอรท์ ตนิูเซีย นกัทอ่งเท่ียว 93 

66) อนนัตรา อีโค มอรเิชียส รสีอรท์ แอนด ์วิลลา่ส ์ มอรเิชียส นกัทอ่งเท่ียว 164 

67) อนนัตรา เวลิ มลัดีฟส ์ มลัดีฟส ์ นกัทอ่งเท่ียว 67 

68) อนนัตรา ดิหก์ ูมลัดีฟส ์  มลัดีฟส ์ นกัทอ่งเท่ียว 110 

69) นาลาด ูมลัดีฟส ์ มลัดีฟส ์ นกัทอ่งเท่ียว 20 

70) อวานี เอเทรยีม กรุงเทพฯ ไทย นกัทอ่งเท่ียว 568 

71) อวานี ขอนแก่น ไทย นกัทอ่งเท่ียว 196 

72) อวานี เซปัง โกลดโ์คส  มาเลเซีย นกัทอ่งเท่ียว 315 

73) อวานี เดรา ดไูบ  UAE นกัทอ่งเท่ียว 216 

74) อวานี เซเชลส ์บาบารอนส ์ เซเชลส ์ นกัทอ่งเท่ียว 124 

75) อวานี อ่าวนาง คลิฟ กระบี ่ ไทย นกัทอ่งเท่ียว 178 

76) อวานี สขุมุวิท กรุงเทพฯ ไทย นกัทอ่งเท่ียว 382 

77) อวานี พลสั หลวงพระบาง ลาว นกัทอ่งเท่ียว 53 

78) อวานี เสมินยคั อินโดนีเซยี นกัทอ่งเท่ียว 37 

79) อวานี อิบน ์บตัตตูา ดไูบ โฮเทล UAE นกัทอ่งเท่ียว 372 

80) เอฟซีซ ีองักอร ์บาย อวานี กมัพชูา นกัทอ่งเท่ียว 80 

81) อวานี ปซูาน เกาหล ี นกัธรุกิจ 289 

82) โอ๊คส ์ลิวา เอ็กเซค็คทูีฟ สวีท UAE นกัทอ่งเท่ียว 54 

83) อลั นาจาดา โดฮา โฮเทล อพารท์เมน้ท ์บาย โอ๊คส ์ กาตาร ์ นกัทอ่งเท่ียว 100 

84) ซคุ วาคิฟ บติูค บาย ทิโวล ี กาตาร ์ นกัทอ่งเท่ียว 183 

85) ซคุ อลั วาครา กาตาร ์บาย ทิโวล ี กาตาร ์ นกัทอ่งเท่ียว 101 

86) อลั นาจาดา โดฮา บาย ทิโวล ี กาตาร ์ นกัทอ่งเท่ียว 151 

87) ลอยซาบา เทน้ท ์แคมป์ เคนยา นกัทอ่งเท่ียว 12 

88) ลอยซาบา สตาร ์เบดส ์ เคนยา นกัทอ่งเท่ียว 4 

89) เลวา ซาฟาร ีแคมป์ เคนยา นกัทอ่งเท่ียว 13 

90) คาฟารู เฮา้ส ์ เคนยา นกัทอ่งเท่ียว 5 

91) ลอยซาบา โลโด แคมป์ เคนยา นกัทอ่งเท่ียว 8 
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92) เอน็เอช โฮเทล กรุ๊ป – โรงแรมทีรั่บจา้งบริหาร มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว นกัธรุกิจ และกลุม่ลกูคา้ท่ีเป็น

บรษัิท เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ รบัจา้งบรหิารโรงแรมจาํนวน 55 โรงแรม รวมทัง้หมด 8,872 หอ้งพกั ทั่วทวีปยโุรปและอเมรกิา 

 

โรงแรมในเครอืของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ที่รบัจา้งบรหิาร จาํแนกตามแบรนด:์  

 

แบรนด ์ ทวีป จาํนวนโรงแรม จาํนวนหอ้งพกั 
เอ็นเอช โฮเทลส ์ อเมรกิา 9 1,407 

ยโุรป 23 2,482 
เอ็นเอช คอลเลคชั่น  อเมรกิา 6 823 

ยโุรป 8 1,224 
นาว ยโุรป 2 340 
เอ็นเอช - อ่ืนๆ  อเมรกิา 5 2,437 
ทีโวลี – เอน็เอช โฮเทล ยโุรป 2 159 

 

ธุรกจิบริหารเซอรว์สิ อพารท์เมนต ์

 

93) กลุ่มโรงแรม โอ๊คส ์ โฮเทล แอนด ์ รีสอรท์ ตัง้อยู่ในประเทศออสเตรเลีย นิวซแีลนด ์ดไูบ และประเทศไทย รวมจาํนวนโรงแรม

ทัง้หมด 54 แหง่ โดยในประเทศออสเตรเลียมีจาํนวน 49 แหง่ ซึง่อยู่ในเมืองทอ่งเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจท่ีสาํคญั, ในประเทศนิวซีแลนด์

มีจาํนวน 4 แหง่ และในสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ประเทศดไูบ มีจาํนวน 1 แหง่ ซึง่โดยรวมทัง้กลุม่มีบรกิารหอ้งพกัทัง้สิน้ 6,624 หอ้ง  

เน่ืองจากทาํเลที่ตัง้ของโอ๊คสส์ว่นใหญ่อยู่ในย่านธรุกิจ และเมืองใหญ่ โอ๊คสจ์งึมุง่เนน้การบรกิารไปท่ีนกัธรุกิจ และกลุม่ลกูคา้

ท่ีเป็นบรษัิทภายในประเทศ นกัทอ่งเที่ยวตา่งประเทศจงึเป็นลาํดบัรองลงมา ซึง่สง่ผลใหล้กัษณะของหอ้งพกัและอปุกรณเ์ครือ่งใช้

ภายในหอ้งพกัท่ีเอือ้อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูพ้กัอาศยัท่ีเป็นนกัธรุกิจ 

  การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารในการประกอบธรุกิจโรงแรมนัน้ นอกจากหอ้งพกั อปุกรณเ์ครือ่งมือเครือ่งใช ้และคณุภาพของ

วตัถดิุบท่ีใชใ้นการปรุงอาหารและเครือ่งด่ืมแลว้ พนกังานท่ีใหบ้รกิารถือเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอีกประการหนึ่ง บรษัิทมีนโยบายหลกั

ท่ีจะรบัคนทอ้งถ่ิน เพ่ือใหเ้กิดการจา้งแรงงานในระดบัทอ้งถ่ินนัน้ๆ โดยจดัใหมี้การฝึกสอนและอบรมแก่พนกังานเหลา่นัน้ใหมี้ความรูแ้ละ

ความสามารถในการทาํงาน นอกจากนี ้ การสง่พนกังานคนไทยไปเรยีนรูง้านในต่างประเทศและการรบัผูเ้ช่ียวชาญมาฝึกสอน การจา้ง

ชาวตา่งชาติมาทาํงาน ก็เป็นวิธีท่ีจะสามารถถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณใ์หแ้ก่พนกังานคนไทยเพ่ือจะปฏิบติัไดเ้องในอนาคต 

 

94) อวานี เรสซเิดนเซส มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่นกัธรุกิจและกลุม่ลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท ประกอบไปดว้ยโรงแรมทัง้หมดจาํนวน 5 แหง่ หอ้งพกั

ทัง้หมดจาํนวน 523 หอ้ง โดยในประเทศออสเตรเลีย มีจาํนวน 4 แหง่ หอ้งพกัจาํนวน 412 หอ้ง และในประเทศนิวซีแลนดมี์จาํนวน 1 แหง่ 

หอ้งพกัจาํนวน 111 หอ้ง 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกจิโรงแรม) 

ขอ้มลูดา้นการตลาดและภาวะการแข่งขนัเป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยไดมี้การรวบรวมขอ้มลูเผยแพรจ่ากส่วน

ราชการและภาคอตุสาหกรรม  

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรม  

ตลาดหลกัของบรษัิทในปัจจบุนั ไดแ้ก่ ไทย ยโุรป ออสเตรเลีย ลาตินอเมรกิา มลัดีฟส ์แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง  
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• ประเทศไทย 

ดว้ยทาํเลท่ีตัง้อยู่ในใจกลางของทวีปเอเชีย สะดวกต่อการเดินทางจากทั่วทกุมมุโลก มรดกวฒันธรรมท่ีสืบทอดกันมานาน 

สถานที่ท่องเท่ียวที่น่าดึงดดู พรอ้มทัง้โครงสรา้งดา้นคมนาคมและโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีดี ทาํใหป้ระเทศไทยยงัคงสถานะการ

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชัน้นาํระดบัโลก ดว้ยการส่งเสริมของทัง้ภาครฐัและเอกชนในการประชาสมัพนัธก์ารท่องเท่ียวของ

ประเทศไทยไปยงัต่างประเทศทั่วโลก ส่งผลใหอ้ตุสาหกรรมการท่องเท่ียวไดก้ลายมาเป็นหนึ่งในแรงขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

ท่ีสาํคญัท่ีสดุของประเทศ โดยมีสดัส่วนมากกว่ารอ้ยละ 21 ของมลูค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศในปี 2562 จากรายงาน

ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศมีจาํนวน 39.8 ลา้นคนในปี 2562 

เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4 จาก 38.2 ลา้นคนในปี 2561 จากการเพ่ิมขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวจากทวีปเอเชียและประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็น

หลกั ในขณะท่ีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเติบโตรอ้ยละ 2 เป็น 3 ลา้นลา้นบาทในปี 2562 ทัง้นี ้สาํหรบัปี 2563 กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬามีการคาดการณว์่าจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศจะเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3 เป็นจาํนวน 40.8 

ลา้นคน จากการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจากรฐับาลในกรณีย่ืนขอรบัการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนญุาตของด่าน

ตรวจคนเขา้เมือง ( Visa-On-Arrival ) รวมทั้งแผนกระตุน้การท่องเท่ียวต่างๆของรฐับาล อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์

ดงักลา่วน่าจะไดร้บัการประเมินใหมห่ลงัจากมีการพิจารณาผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ตัง้แตต่น้ปี 2563  

 

  2560 2561 2562 

จาํนวนนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติ (ลา้นคน) 35.4 38.2 39.8 

อตัราการเปลี่ยนแปลง (%) 9.0 7.9 4.2 

อตัราการเขา้พกัโรงแรม (รอ้ยละ) 68.5 71.4 71.4 
ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

• ทวีปยโุรป 

ไมเนอร ์โฮเทลสด์าํเนินธุรกิจโรงแรมในยุโรปผ่านเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งปัจจุบันรวมถึงโรงแรมในเครือทิโวลีท่ีประสบ

ความสาํเรจ็ในประเทศโปรตเุกส และเน่ืองจากลกูคา้ส่วนใหญ่ของ เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊เป็นนกัเดินทางธรุกิจภายในภมิูภาค 

ส่งผลใหร้ายไดข้องเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีความสมัพนัธท่ี์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโนม้เศรษฐกิจโดยรวมของทวีป

ยโุรป  

ในปี 2562 ทวีปยุโรปมีการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอัตรารอ้ยละ 1.1 (ข้อมูลและประมาณการโดย E.C. 

“European Economic Forecast - Autumn 2019” เดือนพฤศจิกายนปี 2562) เศรษฐกิจยโุรปยงัคงมีการเติบโตแมว้่าอตัรา

  นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติ 

  ลา้นคน เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 

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% 

2561 38.18 +7.9% 
2562 39.80 +4.2% 

ท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา    
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ของการเติบโตจะชะลอตวัลง โดย 4 ประเทศท่ีมีสดัสว่นรายไดม้ากที่สดุของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ไดแ้ก่ ประเทศสเปน (เติบโต

รอ้ยละ 1.9 ในปี 2562 เทียบกบัรอ้ยละ 2.6 ในปี 2561) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(เติบโตรอ้ยละ 1.7 ในปี 2562 เทียบกบัรอ้ย

ละ 2.8 ในปี 2561) ประเทศเยอรมนี (เติบโตรอ้ยละ 0.4 ในปี 2562 เทียบกับรอ้ยละ 1.7 ในปี 2561) และประเทศอิตาลี 

(เติบโตรอ้ยละ 0.1 ในปี 2562 เทียบกบัรอ้ยละ 1.1 ในปี 2561) ซึง่ประเทศดงักลา่วมีการเติบโตในอตัราท่ีชา้กวา่ปีท่ีผ่านมา  

นกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติที่เดินทางเขา้มาในทวีปยโุรปมีจาํนวน 742 ลา้นคนในปี 2562 เพ่ิมขึน้ในอตัรารอ้ยละ 4 จากปี 2561 ซึง่

มีฐานของการเติบโตที่สงู ดงันัน้ ในปี 2562 จงึมีการเติบโตในอตัราท่ีตํ่ากวา่เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ซึง่การเติบโตดงักลา่วถกู

ขบัเคลื่อนโดยยโุรปตอนใตแ้ละยโุรปแถบเมดิเตอรเ์รเนียน (เติบโตรอ้ยละ 6) ยโุรปตอนกลางและยโุรปตะวนัออก (เติบโตรอ้ย

ละ 4) และยุโรปตะวันตก (เติบโตรอ้ยละ 2) ประเทศสเปนไดก้ลายมาเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สาํคัญของโลก เช่นเดียวกับ

ประเทศฝรั่งเศสและสหรฐัอเมริกา ดว้ยจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศสเปนสงูเป็นประวติัการณ ์

จาํนวน 83 ลา้นคนในปี 2562 คิดเป็นการเพ่ิมขึน้ท่ีรอ้ยละ 1   

• ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียยงัคงเป็นประเทศท่ีสาํคญัของบรษัิท และเป็นประเทศท่ีไมเนอร ์โฮเทลสป์ระกอบธุรกิจบรหิารจดัการหอ้ง

ชดุ (Management Letting Rights) เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียเติบโตรอ้ยละ 1.7 ในปี 2562 ซึ่งเป็นอตัราการเติบโตท่ี

ตํ่ากว่าการเติบโตเฉลี่ยในระยะยาว โดยประเทศออสเตรเลียมีนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศจาํนวน 8.6 

ลา้นคน สิน้สดุเดือนมิถนุายน 2562  คิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 3 จากปีก่อน นกัท่องเท่ียวจากเอเชียยงัคงเป็นสดัส่วนท่ี

มากท่ีสดุ ซึง่มีสดัสว่นถึงรอ้ยละ 51 ของจาํนวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศ ทัง้นี ้ถึงแมว้า่จะมีความตงึเครยีดทาง

การคา้ระหวา่งประเทศสหรฐัอเมรกิาและจีน ประเทศจีนยงัคงเป็นตลาดนกัทอ่งเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสดุของออสเตรเลีย โดยท่ีคาดว่า

ตลาดเอเชียอ่ืน ๆ ซึง่รวมถึงประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซยี จะมีการเติบโตท่ีสงูขึน้ในอนาคต 

ศนูยวิ์จยัขอ้มลูการทอ่งเท่ียวของประเทศออสเตรเลียคาดการณว์่าจาํนวนคืนเขา้พกัของนกัทอ่งเท่ียวภายในประเทศจะเพ่ิมขึน้

รอ้ยละ 1.4 สิน้สดุเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเน่ืองจากการใชจ้่ายท่ีถกูจาํกดัดว้ยค่าจา้งท่ีมีการเติบโตท่ี

ชะลอตวัลง 

• ลาตินอเมรกิา 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์มีโรงแรมในประเทศต่างๆในลาตินอเมริกา 65 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใตก้ารบริหารโดย เอ็นเอช โฮเทล 

กรุป๊ โดยประเทศเมก็ซิโก โคลมัเบีย ชิลีและอารเ์จนตินาเป็นประเทศท่ีสรา้งรายไดห้ลกัใหก้บับรษัิท ในปี 2562 อตุสาหกรรม

การท่องเท่ียวในลาตินอเมริกาไดร้บัผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงความตึงเครียดทางการคา้และความตึง

เครียดดา้นสงัคมและการเมือง ส่งผลใหจ้าํนวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในอเมริกาใตล้ดลงรอ้ยละ 3.2 ในปี 2562 

แมว้่าจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในอเมริกากลางจะเพ่ิมขึน้ในอตัรารอ้ยละ 2.2 โดยการเติบโตในอตัราท่ีตํ่าในปี 

2562 มีสาเหตมุาจากชะลอตวัของการลงทนุและการบริโภคภาคเอกชนในประเทศเมก็ซิโก รวมถึงเง่ือนไขในการระดมทนุ

จากภายนอกท่ีเขม้งวดขึน้ในประเทศอารเ์จนตินา อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณว์่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในลาติน

อเมรกิาจะฟ้ืนตวัเป็นรอ้ยละ 1.6 ในปี 2563 และรอ้ยละ 2.3 ในปี 2564 

• ประเทศมลัดีฟส ์

ดว้ยแนวคิด “หนึ่งเกาะ หนึ่งรีสอรท์” อนัเป็นเอกลกัษณ ์ทาํใหป้ระเทศมลัดีฟสเ์ป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวในฝันท่ีมีราคา

แพงท่ีสดุระดบัโลก โดยในปี 2562 ประเทศมลัดีฟสมี์นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 14.9 

เป็น 1.5 ลา้นคนจากการเติบโตของนกัท่องเท่ียวจากทกุภมิูภาค โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวจากทวีปยโุรป (เติบโตรอ้ยละ 15) 

และทวีปเอเชียและแปซิฟิค (เติบโตรอ้ยละ 14) ทัง้นี ้การท่องเที่ยวของประเทศมลัดีฟสมี์แนวโนม้ท่ีดี โดยมีการคาดการณว์า่

จะเพ่ิมขึน้เป็น 2.5 ลา้นคนภายในปี 2566 เน่ืองจากการขยายทา่อากาศยานนานาชาติเวลานา นอกจากนี ้รฐับาลไดป้ระกาศ
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ยทุธศาสตรใ์หม่สาํหรบัปี 2563 โดยเนน้การสนบัสนนุกิจกรรมการประชมุ การจดัแสดงสินคา้ และสมัมนา (MICE) และการ

ทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและกีฬา  

• ทวีปแอฟรกิา 

จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในทวีปแอฟริกาเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4 ในปี 2562 ซึ่งเป็นอตัราท่ีตํ่ากว่าในหลายปีท่ีผ่านมา 

โดยการเติบโตดงักล่าวมาจากแอฟริกาเหนือเป็นหลกั องคก์ารการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติคาดการณว์่าจาํนวน

นกัท่องเท่ียวจะเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3 - 5 ในปี 2562 และเพ่ิมขึน้เกือบ 2 เท่าจาก 71 ลา้นคนในปี 2562 เป็น 134 ลา้นคนในปี 

2573 ดว้ยทรพัยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ียังดอ้ยพัฒนาของทวีป

แอฟรกิายงัมีโอกาสในการเติบโตอย่างมากมาย ประเทศส่วนใหญ่ในภมิูภาคไดต้ระหนกัถึงศกัยภาพของอตุสาหกรรมการ

ทอ่งเท่ียว และไดเ้ริม่รา่งแผนยทุธศาสตรเ์พ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียวใหเ้ป็นตวัขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจตอ่ไป 

• ภมิูภาคตะวนัออกกลาง 

จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในภูมิภาคตะวนัออกกลางโดยรวมเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8 ในปี 2562 และคาดการณว์่าจะ

เติบโตรอ้ยละ 4 - 6 ในปี 2563  โดยดไูบเป็นเมืองท่ีมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มามากท่ีสดุในภมิูภาคและติดอนัดบั 1 

ใน 10 ของเมืองท่องเท่ียวท่ีมีผูเ้ดินทางเขา้มามากท่ีสดุในโลก เน่ืองจากไดร้บัประโยชนจ์ากการยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า

สาํหรบัการเดินทางผ่านประเทศ (Transit Visa) เป็นเวลา 2 วนั อีกทัง้เมืองดไูบมีสวนสนกุต่างๆมากมาย นอกจากนี ้เมือง

ดไูบยงัไดร้บัรางวลัการจดักิจกรรมการประชมุ การจดัแสดงสินคา้ และสมัมนา (MICE) ชัน้นาํของโลกในปี 2562 ติดต่อกนั

เป็นครัง้ท่ี 2 ทัง้นี ้มีการคาดการณว์่านิทรรศการ World Expo 2020 จะดึงดูดผูเ้ขา้ชมถึง 25 ลา้นคนในช่วงเดือนตุลาคม 

2563 ถึงเมษายน 2564 

คู่แข่งและสถานภาพในการแข่งขัน (ธุรกจิโรงแรม) 

แบรนดห์ลกัของบรษัิท ไดแ้ก่ อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส,์ ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส ์และนาว โดยแต่ละแบรนดมี์

เอกลกัษณโ์ดดเดน่เฉพาะตวัและจดุแข็งท่ีเป็นของตวัเอง และมีคูแ่ข่งที่ตา่งกนัไป 

• อนนัตรา 

อนนัตราเป็นแบรนดโ์รงแรมหรูแบรนดแ์รกท่ีเป็นของบริษัทเอง มุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มนกัท่องเท่ียวระดบับนท่ีใหค้วามสาํคญักบั

ประสบการณท์อ้งถ่ิน โดยแบรนดโ์รงแรมระดบันานาชาติท่ีอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัอนนัตรา ไดแ้ก่ โฟรซ์ีซั่นส,์ เจ ดบับลิว 

แมรอิอท, แกรนด ์ไฮแอท, แมนดารนิ โอเรยีนเต็ล, แชงกร-ีลา และซิกเซน้ส ์ซึ่งแบรนดอ์นนัตราจะนาํเอาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

มารวมไวใ้นโรงแรมแต่ละแห่ง ทัง้จากการออกแบบโรงแรมไปจนถึงประสบการณท่ี์แขกท่ีไดร้บั ซึ่งทาํใหแ้บรนดอ์นนัตรามี

ความแตกตา่งจากโรงแรมแบรนดอ่ื์นๆ ปัจจบุนั โรงแรมในเครอือนนัตรามีทัง้หมด 42 แหง่ใน 18 ประเทศ 

• อวานี 

อวานีจัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดับบน นาํเสนอบรรยากาศท่ีร่วมสมัยและผ่อนคลาย อีกทัง้ยังผสมผสานการออกแบบท่ี

ทนัสมยัและบริการท่ีเป็นเลิศ อวานีแข่งขนักบัแบรนดโ์รงแรมทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ โดยแบรนดโ์รงแรม

ระดบันานาชาติที่อยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัอวานี ไดแ้ก่ แมรอิอท, ไฮแอท, ฮิลตนั และพลูแมน ในขณะที่คูแ่ข่งภายในประเทศ

จะแตกตา่งกนัตามสถานท่ีตัง้ของแตล่ะโรงแรม ปัจจบุนั โรงแรมในเครอือวานีมีทัง้หมด 32 แหง่ใน 18 ประเทศ 

• โอ๊คส ์

โอ๊คสใ์หบ้รกิารหอ้งพกัหลากหลายรูปแบบ ตัง้แต่หอ้งพกัโรงแรมไปจนถึงเซอรวิ์สอพารท์เมนทพ์รอ้มการตบแต่งภายใน โดย

โอ๊คสมี์ช่ือเสียงทัง้ในดา้นทาํเลท่ีตัง้ของโรงแรมที่อยู่ใจกลางเมือง และราคาท่ีเขา้ถึงได ้ผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกลเ้คียง

กบัโอ๊คส ์ไดแ้ก่ กลุม่โรงแรมแอคคอร ์กลุม่โรงแรมไอเฮชจี และกลุม่โรงแรมมนัตรา 
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‐ กลุม่โรงแรมแอคคอร ์มีแบรนดภ์ายใตก้ารบรหิาร คือ โซฟิเทล, พลูแมน, เอ็มแกลเลอลี่, โนโวเทล, เมอเคียว, ไอบสิ 

ออลซีซั่น, อีแทป, เปปเปอร,์ มนัตรา, เบรกฟรี และอารท์ ซีรีส ์โดยปัจจบุนัแอคคอรมี์ส่วนแบ่งทางการตลาดมาก

ท่ีสดุในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 

‐ กลุม่โรงแรมไอเฮชจี มีแบรนดภ์ายใตก้ารบรหิาร คือ อินเตอรค์อนติเนนตลั, คราวนพ์ลาซา่, ฮอลลิเดย ์อินน,์ ฮอลลิ

เดย ์อินน ์เอ็กเพรส และสเตยบ์รดิ สวีท  

• ทิโวลี 

ทิโวลีนาํเสนอความงดงามและประวติัศาสตรอ์ันยาวนานของยุโรป แบรนดท์ิโวลีจัดอยู่ทัง้ในกลุ่มโรงแรมหรูและโรงแรม

ระดบับน ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวดว้ยความสะดวกสบายและสถานท่ีตัง้เชิงกลยทุธท์ัง้ในตวัเมืองไปจนถึงชายหาดอนังดงาม โดย

โรงแรมทิโวลีส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในประเทศโปรตเุกส และไดข้ยายไปในภมิูภาคตะวนัออกกลาง ทัง้นี ้ทิโวลีถือเป็นหนึ่งใน 5 ผู้

ดาํเนินธุรกิจโรงแรมท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศโปรตเุกส โดยผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัทิโวลี ไดแ้ก่ กลุ่มผูด้าํเนิน

ธุรกิจโรงแรมระดบันานาชาติ เช่น แมริออท โฮเทลส ์แอนด ์รีสอรท์ และ แอคคอร ์โฮเทลส ์และกลุ่มผูด้าํเนินธุรกิจโรงแรม

ระดบัภมิูภาคเช่น Pestana Hotels & Resorts และ Vila Galé Hotéis ในประเทศโปรตเุกส 

• เอ็นเอช คอลเลคชั่น 

เอ็นเอช คอลเลคชั่นใหบ้ริการโรงแรมระดบัพรีเม่ียมในสถานท่ีท่ีสาํคญัเพ่ือความทรงจาํอนัแสนพิเศษสาํหรบัแขกท่ีเขา้พกั 

เอ็นเอช คอลเลคชั่นมุ่งใหบ้ริการท่ีเหนือความคาดหมายแก่แขกท่ีเขา้พกั ดว้ยมาตรฐานท่ีพกัท่ีสะดวกสบาย การใหบ้ริการ

อย่างใกลชิ้ดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของแขกแตล่ะคน และความใสใ่จในทกุรายละเอียดอย่างลกึซึง้ โดยแบรนดโ์รงแรม

ระดบันานาชาติท่ีอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัเอ็นเอช คอลเลคชั่น ไดแ้ก่ เชอราตนั, แมรอิอท, ไฮแอท และฮิลตนั ในขณะท่ีคูแ่ข่ง

จะแตกตา่งกนัตามสถานที่ตัง้ของแตล่ะโรงแรม ปัจจบุนั โรงแรมในเครอืเอ็นเอช คอลเลคชั่นมีทัง้หมด 83 แหง่ใน 15 ประเทศ 

• เอ็นเอช โฮเทลส ์

เอ็นเอช โฮเทลสใ์หบ้รกิารโรงแรมระดบักลางถึงระดบับนในตวัเมือง เหมาะสาํหรบัแขกท่ีมองหาท่ีพกัทาํเลดี ในราคาท่ีคุม้คา่ 

นอกจากนี ้เอ็นเอช โฮเทลสย์งัเหมาะสาํหรบัการจดัประชมุและการจดักิจกรรมทางธุรกิจ เน่ืองจากมีหอ้งพกัท่ีสะดวกสบาย

และเตม็ไปดว้ยประโยชนใ์ชส้อย พรอ้มทัง้การใหบ้รกิารและสิ่งอาํนวยความสะดวกตามความตอ้งการของลกูคา้ โดยแบรนด์

โรงแรมระดบันานาชาติท่ีอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัเอ็นเอช โฮเทลสไ์ดแ้ก่ ฮอลิเดยอิ์นน ์เบสท ์เวสเทิรน์และโนโวเทล ปัจจบุนั 

โรงแรมในเครอืเอ็นเอช โฮเทลสมี์ทัง้หมด 266 แหง่ใน 27 ประเทศ 

• นาว 

นาวใหบ้ริการโรงแรมท่ีมีเอกลักษณเ์ฉพาะตัวและสไตลร์่วมสมัย ดว้ยทาํเลท่ีตัง้อยู่ตามเมืองหลกัต่างๆ โรงแรมภายใต ้      

แบรนดน์าวมีบรรยากาศท่ีมีพลงั มีแรงบนัดาลใจและน่าต่ืนเตน้ เหมาะสาํหรบัแขกท่ีมองหาประสบการณก์ารพกัผ่อนท่ีน่า

จดจาํในโรงแรมท่ีสรา้งสรรคไ์ม่เหมือนใคร โดยแบรนดโ์รงแรมระดบันานาชาติท่ีอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบันาว ไดแ้ก่ คิมป์ตนั 

ดบัเบิลย ูโฮเทลส ์และมี บาย มีเลีย ปัจจบุนั โรงแรมในเครอืนาวมีทัง้หมด 5 แหง่ใน 5 ประเทศ 

 

การดาํเนินงานของบรษัิทกระจายตวัอยู่ในหลากหลายภมิูภาค โดยบรษัิทมีมมุมองในระยะกลางซึง่ไม่รวมผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้

จากการระบาดของโรค COVID-19 ซึง่คาดวา่จะเป็นการชั่วคราวตอ่การแข่งขนัในแตล่ะประเทศหลกั ดงันี ้ 

• ประเทศไทย 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรมภายในประเทศไทยมีความแตกต่างกันระหว่างในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยใน

กรุงเทพฯ แรงกดดันจากการแข่งขันท่ีรุนแรงจากการเปิดตัวของโรงแรมหรูในอดีตไดป้รับตัวดีขึน้เรื่อย ๆ จากจาํนวน
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นักท่องเที่ยวทัง้จากตลาดเอเซียและยุโรปท่ีเพ่ิมขึน้อย่างแข็งแกร่ง รวมถึงจาํนวนโรงแรมท่ีมีแผนท่ีจะเปิดใหม่ซึ่งมีจาํกัด 

ดงันัน้ ขอ้จาํกดัในการเพ่ิมราคาค่าหอ้งพกัไดค้ลี่คลายลง ทัง้นี ้ดว้ยจาํนวนโรงแรมระดบับนท่ีจะเปิดใหม่ซึ่งมีไม่มากในช่วง

ไม่ก่ีปีขา้งหนา้ บริษัทจึงคาดว่าจะสามารถเพ่ิมราคาค่าหอ้งพกัของโรงแรมในกรุงเทพฯ ได ้ส่วนในต่างจงัหวดั โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญั จะยงัคงมีการแข่งขนัอยู่ในระดบัปานกลาง ถึงแมจ้ะมีการคาดการณว์่าการเปิดตวั

ของโรงแรมจะเพ่ิมขึน้ แต่โรงแรมใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมระดบักลาง ทัง้นีน้อกเหนือจากการมุ่งเนน้ในการปรบัปรุง

คณุภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการแลว้ บริษัทยงัคงมองหาโอกาสท่ีจะขยายธุรกิจโรงแรมในสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ เพ่ือรกัษา

ตาํแหน่งผูน้าํตลาดภายในประเทศต่อไป ปัจจบุนั บริษัทเป็นผูด้าํเนินกิจการโรงแรมชัน้นาํของประเทศไทย ในกลุ่มโรงแรม

ระดบับนและโรงแรมหรู โดยมีโรงแรมทัง้หมด 28 แหง่ท่ีกระจายตวัอยู่ตามสถานที่ทอ่งเที่ยวที่สาํคญั 

• ทวีปยโุรป 

อตุสาหกรรมโรงแรมในทวีปยโุรปเป็นธุรกิจท่ีมีการกระจายตวั โดยโรงแรมส่วนใหญ่บรหิารงานโดยผูป้ระกอบการอิสระและ

ผูป้ระกอบการรายย่อย และมีจาํนวนโรงแรมท่ีบรหิารงานโดยผูด้าํเนินธรุกิจโรงแรมระดบันานาชาติไมม่าก สภาพการแข่งขนั

ในอุตสาหกรรมโรงแรมในทวีปยุโรปอยู่ในระดับปานกลาง ตลาดส่วนใหญ่มีโรงแรมท่ีมีแผนท่ีจะเปิดใหม่ไม่มากยกเวน้

เมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ ทัง้นี ้ดว้ยการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีดี ประกอบกบัช่ือเสียงของแบรนดแ์ละฐานการดาํเนินงานท่ี

แข็งแกรง่ บรษัิทคาดว่าจะสามารถดงึดดูจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึน้และสรา้งผลการดาํเนินงานใหเ้ติบโตต่อไปในอนาคต 

ปัจจุบนั บริษัทเป็นผูด้าํเนินกิจการโรงแรมชัน้นาํของทวีปยุโรป โดยมีโรงแรมทัง้หมด 300 แห่งกระจายตวัอยู่ตามเมืองท่ี

สาํคญั 

• ออสเตรเลีย 

การแข่งขนัในอตุสาหกรรมโรงแรมภายในประเทศออสเตรเลียมีแนวโนม้ท่ีสงูขึน้ ดว้ยการเพ่ิมขึน้ของจาํนวนโรงแรมท่ีมีแผนท่ี

จะเปิดใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรมท่ีอยู่ในเมืองหลกัๆ ทัง้นี ้ดว้ยผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีดีและไดม้าตรฐาน ประกอบกบัอตัรา

ค่าหอ้งท่ีไม่สงูมากเม่ือเทียบกับโรงแรมระดบับน บริษัทจึงคาดว่าจะสามารถดึงดูดลูกคา้และรกัษาผลการดาํเนินงานใหดี้

ตอ่ไป   

• ลาตินอเมรกิา 

อตุสาหกรรมโรงแรมในลาตินอเมรกิามีการกระจายตวั โดยตลาดส่วนใหญ่ท่ีบรษัิทมีการดาํเนินธุรกิจมีจาํนวนโรงแรมท่ีเปิด

ใหม่จาํกัด ทัง้นี ้แผนการเปิดโรงแรมของตลาดส่วนใหญ่ในลาตินอเมริกามีแนวโนม้ลดลง ในปัจจุบนัประเทศเม็กซิโกเป็น

ประเทศท่ีมีแผนการเปิดโรงแรมมากท่ีสดุในลาตินอเมริกา ตามมาดว้ยบราซิล เปรู โคลอมเบีย และสาธารณรฐัโดมินิกนั 5 

ประเทศเหล่านีคิ้ดเป็นเกือบรอ้ยละ 70 ของแผนการเปิดโรงแรมทัง้หมดในลาตินอเมริกา โดยผูด้าํเนินธุรกิจโรงแรมชัน้นาํ

ระดับนานาชาติท่ีจะมีการขยายธุรกิจนาํโดย แมริออท อินเตอรเ์นชั่นแนล, แอคคอร ์โฮเทลส,์  ฮิลตัน และอินเตอรค์อน

ติเนนตัล โฮเทล กรุ๊ป ทัง้นี ้ดว้ยความหลากหลายของทรพัยากรธรรมชาติ และราคาเท่ียวบินท่ีไม่แพงซึ่งช่วยขับเคลื่อน

จาํนวนการเดินทาง ทาํใหภู้มิภาคนีมี้ความน่าดึงดูด อีกทั้งรฐับาลในหลายประเทศภายในภูมิภาคมีความมุ่งมั่นท่ีจะ

สนบัสนนุภาคการทอ่งเท่ียว ดงันัน้ จงึมีการคาดการณว์า่จาํนวนนกัทอ่งเท่ียวจะเติบโตเรว็กวา่การเพ่ิมขึน้ของจาํนวนโรงแรม

ท่ีเปิดใหม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสรมิใหบ้รษัิทสามารถเพ่ิมอตัราค่าหอ้งพกัของโรงแรมและเติบโตผลการดาํเนินงานใหดี้ย่ิงขึน้ต่อไป

ในอนาคต  

• ประเทศมลัดีฟส ์

ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ประเทศมลัดีฟสมี์จาํนวนโรงแรมเปิดใหมเ่พ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็ ส่งผลใหมี้การแข่งขนัดา้นราคาระหวา่ง

ผู้ดาํเนินธุรกิจโรงแรมท่ีเพ่ิมขึน้ ประกอบกับจาํนวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีลดลง ซึ่งนักท่องเท่ียวจีนมีสัดส่วนของจาํนวน

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศมลัดีฟสส์งูท่ีสดุ นอกจากนี ้ราคาค่าหอ้งพกัในประเทศมลัดีฟสย์งัถือว่าสงูเม่ือเทียบ

กบัจดุหมายปลายทางอ่ืนๆ ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการโรงแรมประสบปัญหาการลดลงของอตัราการเขา้พกัและราคาค่าหอ้งพกั 
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อย่างไรก็ตาม ตลาดอุปสงค์และอุปทานไดป้รับตัวดีขึน้จากการเพ่ิมขึน้ของจาํนวนโรงแรมใหม่ท่ีช้าลง และจาํนวน

นกัท่องเท่ียวใน 10 ตลาดหลกัท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมากโดยเฉพาะประเทศอินเดีย ประเทศในทวีปยโุรป และสหรฐัอเมริกา ทัง้นี ้

เพ่ือรกัษาการเติบโตของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว รฐับาลจึงไดก้าํหนดกลยทุธใ์หม่ โดยเนน้การส่งเสริมมรดกวฒันธรรม

ของประเทศมัลดีฟส ์การสนับสนุนกิจกรรมการประชุม การจัดแสดงสินคา้ และสัมมนา (MICE) และการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมและกีฬา อีกทัง้ การขยายท่าอากาศยานนานาชาติเวลานาซึ่งจะเสรจ็สิน้ในปี 2565 จะส่งผลใหค้วามสามารถใน

การรองรบันกัทอ่งเท่ียวเพ่ิมขึน้เป็นมากกวา่ 7 ลา้นคน เม่ือเทียบกบัประมาณ 2 ลา้นคนในปัจจบุนั  

กลยุทธท์างการตลาด (ธุรกจิโรงแรม) 

บรษัิทมีระบบการรวมศนูยด์า้นการขายและการตลาด โดยรวบรวมขอ้มลูของลกูคา้และโรงแรมไวท่ี้ส่วนกลางเพ่ือรองรบัการ

ดาํเนินงานในหลายภมิูภาคของบริษัท โดยระบบดงักล่าวช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพทัง้ในการจดัการขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ 

(Big Data Analytics) และการสื่อสารกบัลกูคา้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสรา้งการเติบโต  

 

โดยบรษัิทมีกลยทุธก์ารขายและการตลาด ดงันี ้

1. เสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัคู่คา้ทางธรุกิจ ไดแ้ก่ บรษัิทนาํเท่ียว สายการบิน หา้งสรรพสินคา้ และบรษัิทบตัรเครดิตเพ่ือ

ขยายฐานลกูคา้ 

2. มุ่งเนน้การกระจายฐานลกูคา้ทัง้ในตลาดหลกั เช่น ยโุรปและจีน และตลาดเกิดใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสงู เช่น 

ประเทศอินเดีย เกาหล ีและตะวนัออกกลาง 

3. สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้เดิม ดว้ยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือผลกัดนัใหล้กูคา้กลบัมาซือ้สินคา้และใช้

บรกิารอีก รวมถึงการสรา้งความภกัดีตอ่แบรนด ์

4. ปรบัปรุงประสิทธิภาพของศนูยก์ลางสาํรองหอ้งพกัและสาํนกังานตวัแทนขาย เพ่ือใหแ้น่ใจว่าลกูคา้จะสามารถสาํรอง

หอ้งพกัไดอ้ยา่งราบรืน่ 

5. พฒันาระบบสาํรองหอ้งพกัทางอินเทอรเ์น็ต โดยผ่านเว็บไซต ์www.minorhotels.com และ brand.com เพ่ือผลกัดนั

การสาํรองหอ้งพกัโดยตรงกบัโรงแรม 

6. ประชาสมัพนัธแ์บรนดข์องบรษัิทไปทั่วโลก ผ่านการรบัจา้งบรหิารโรงแรม 

ลักษณะของลูกค้า  

ลกูคา้ของธรุกิจโรงแรม มีทัง้ลกูคา้ที่เป็นคนไทยและตา่งชาติ ซึง่แบง่ได ้เป็น 3 กลุม่หลกั ไดแ้ก่  

1. บริษัทท่องเท่ียวทัง้แบบดัง้เดิมและแบบออนไลน ์โดยบริษัทท่องเท่ียวทัง้ในประเทศและต่างประเทศจะทาํหนา้ท่ีเป็น

ตวักลางในการสาํรองหอ้งพกัระหว่างบริษัทกับลกูคา้ โดยหอ้งท่ีจาํหน่ายผ่านบริษัทท่องเท่ียวมีสดัส่วนในการสาํรอง

หอ้งพกัที่สงูท่ีสดุของบรษัิท 

2. กลุม่นกัทอ่งเท่ียวทั่วไป เป็นลกูคา้ท่ีทาํการสาํรองหอ้งพกัโดยตรงกบัโรงแรม ผ่านทัง้ช่องทางออฟไลน ์เช่น โทรศพัท ์และ

การติดต่อเขา้พกัท่ีโรงแรมดว้ยตนเองโดยไม่ไดท้าํการสาํรองหอ้งพกัล่วงหนา้ และช่องทางออนไลน ์เช่น เว็บไซต ์และ

อีเมลของบรษัิท 

3.  กลุม่การประชมุ การจดัแสดงสินคา้และสมัมนาในภาครฐัและเอกชน (MICE) เป็นกลุม่ลกูคา้กลุม่ใหญ่ ซึง่โดยปกติแลว้

จะมีการวางแผนการจองไวล้่วงหนา้ โดยลกูคา้ประเภทนีจ้ะสรา้งรายไดอ่ื้นๆ เช่น รายไดจ้ดัเลีย้ง นอกเหนือจากรายได้

คา่หอ้งพกั 

บรษัิทมีฐานลกูคา้ท่ีมีความหลากหลาย และไมมี่ลกูคา้จากประเทศใดประเทศหนึ่งท่ีมีสดัสว่นมากกวา่รอ้ยละ 30  

สดัสว่นของลกูคา้ท่ีเขา้พกัแบง่ตามทวีป  มีรายละเอียด ดงันี ้  
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ประเทศ/ทวปี 2560 2561* 2562* 

ประเทศไทย 6% 6% 6% 

เอเชียตะวนัออก 26% 31% 30% 

เอเชียใต ้ 4% 5% 6% 

ตะวนัออกกลาง 10% 11% 12% 

ยโุรป 34% 25% 25% 

อเมรกิา 11% 6% 6% 

ออสตราเลเซีย 3% 3% 3% 

อ่ืน ๆ 6% 7% 6% 

รวม 100% 100% 100% 
* ไม่รวมโรงแรมในยโุรปและโอเชียนเนีย 

 

สดัสว่นของลกูคา้แยกตามรายประเทศ 5 อนัดบัแรก ดงันี ้ 

ลาํดบัที ่ ประเทศ 2560 2561* 2562* 

1 จีน 12% 14% 13% 

2 สหราชอาณาจกัร 9% 6% 6% 

3 อเมรกิา 5% 6% 6% 

4 เยอรมนี 6% 6% 6% 

5 ไทย 6% 5% 5% 
* ไม่รวมโรงแรมในยโุรปและโอเชียนเนีย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ธุรกจิโรงแรม) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื  

1. นกัทอ่งเท่ียวเพ่ือการพกัผ่อน  

2. นกัธรุกิจ  

3. กลุม่การประชมุ การจดัแสดงสินคา้และสมัมนาในภาครฐัและเอกชน (MICE) 

ทัง้นี ้สดัสว่นของกลุม่ลกูคา้จะแตกตา่งกนัไปตามท่ีตัง้และนโยบายของแตล่ะโรงแรม  

นโยบายดา้นราคา (ธุรกจิโรงแรม)   

ธุรกิจโรงแรมไดร้บัผลกระทบจากฤดกูาลค่อนขา้งสงู โดยในอดีต บริษัทมีจาํนวนลกูคา้เขา้พกัสงูในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน

มีนาคม และเดือนตลุาคมถึงเดือนธันวาคม ตามฤดกูาลท่องเท่ียวของตลาดหลกัของบริษัท เช่น ประเทศไทย มหาสมทุรอินเดีย ซึ่งรวมถึง

ประเทศมลัดีฟส ์และสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ซึ่งปัจจยัของช่วงฤดกูาลมีผลต่อการกาํหนดราคา อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมในทวีปยโุรป มี

ฤดกูาลท่องเท่ียวท่ีแตกต่างไปจากตลาดดงักลา่ว โดยมีจาํนวนนกัทอ่งเท่ียวเขา้พกัสงูในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกนัยายน ส่งผลใหบ้รษัิท

สามารถลดความผันผวนของอัตราการเขา้พักและราคาค่าหอ้งพักโดยรวมได ้สาํหรบักลุ่มธุรกิจโรงแรมในประเทศออสเตรเลีย ไดร้บั

ผลกระทบจากฤดกูาลท่ีตํ่ากว่า เน่ืองจากฐานลกูคา้ส่วนใหญ่ คือ นกัธุรกิจภายในประเทศ ทัง้นี ้ในการกาํหนดราคาค่าหอ้งพกั บริษัทจะ

คาํนึงถึงอตัราการเขา้พกัในขณะนัน้ ฤดกูาล ตน้ทนุการดาํเนินงานของโรงแรม ตลอดจนราคาตลาดของคู่แข่งในโรงแรมระดบัเดียวกนัในแต่

ละจดุหมายปลายทาง อย่างไรก็ตาม ในช่วงนอกฤดกูาลท่องเท่ียวหรือช่วงท่ีมีนกัท่องเท่ียวไม่มาก โรงแรมจะใชก้ลยทุธใ์นการส่งเสริมการ

ขาย เช่น การลดราคาในโอกาสพิเศษ การเสนอโปรแกรมขายรว่มกบัโรงแรมในเครอืในราคาพิเศษ การใหบ้ริการพิเศษโดยไม่คิดราคาเพ่ิม 

การรว่มสง่เสรมิการขายกบับรษัิทบตัรเครดิต เป็นตน้ 

 

บรษัิทมีความสามารถในการแข่งขนัท่ีสาํคญัคือ 

1. มีประสบการณใ์นการดาํเนินธรุกิจโรงแรมมายาวนาน  
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2. มีแบรนดท์ี่หลากหลายเป็นท่ีรูจ้กัในระดบัสากล 

3. มีความเป็นเลิศในดา้นบรกิาร 

4. มีโรงแรมในเครอื ซึง่ตัง้อยู่ในแหลง่ทอ่งเท่ียวที่สาํคญัของประเทศ 

5.  มีระบบสาํรองหอ้งพกัท่ีทนัสมยัและรวดเรว็ 

6. เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัผูด้าํเนินธุรกิจโรงแรมชัน้นาํระดบันานาชาติ ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณใ์นธุรกิจ

โรงแรมมายาวนาน ไดแ้ก่ เจ ดบับลิว แมรอิอท, โฟรซ์ีซั่นส ์และ เซน็ต ์รจีีส 

7. มีมาตรฐานและความมีเอกลักษณท่ี์สาํคัญของแบรนด ์โดยเฉพาะแบรนดโ์รงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง ไดแ้ก่       

อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส,์ ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเคลชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส,์ นาว และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ซึ่งทาํใหบ้รษัิท

สามารถใชแ้บรนดเ์พ่ือรบัจา้งบรหิารโรงแรมซึง่จะช่วยขยายธรุกิจใหเ้รว็ย่ิงขึน้และเพ่ิมอตัราการทาํกาํไรใหก้บับรษัิท 

การจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย (ธรุกิจโรงแรม)   

ช่องทางการจดัจาํหน่ายแบง่ได ้3 ทางคือ  

1.  ขายโดยตรงผ่านเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายของบรษัิทและเวบ็ไซตข์องบรษัิท โดยเจา้หนา้ที่ฝ่ายขายของบรษัิทจะเสนอสินคา้ให้

ลกูคา้โดยตรงหรอืผ่านตวัแทนขาย และกลุ่มลกูคา้จดัประชมุและสมัมนาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในขณะท่ีเว็บไซตข์องบรษัิทมี

ระบบรบัรองการสาํรองหอ้งพักถึง 7 ภาษา เพ่ือใหข้อ้มูลของโรงแรมในเครืออย่างครบถว้นและเป็นศูนยก์ลางรบัจองหอ้งพักท่ีมี

ประสิทธิภาพแก่กลุม่ลกูคา้ โดยเฉพาะในตา่งประเทศ 

2.   ขายผ่านตวัแทนจาํหน่าย บริษัทท่องเท่ียว และเว็บไซตใ์หบ้ริการดา้นการจองท่ีพกั (OTAs) โดยตวัแทนเหล่านีจ้ะทาํ

หนา้ท่ีเป็นคนกลางในการจัดจาํหน่ายหอ้งพกัใหก้ับบริษัท ทัง้นี ้ตวัแทนจาํหน่ายและบริษัทท่องเท่ียวดงักล่าวจะมีอยู่ทัง้ในเอเชีย, 

ออสเตรเลีย, ยโุรป และสหรฐัอเมรกิา และทาํธุรกิจประเภทรบัสาํรองหอ้งพกั จาํหน่ายตั๋วเครื่องบิน รวมถึงตั๋วเครื่องบินพรอ้มแพคเกจ

ห้องพักโรงแรม โดยบริษัทจะเลือกตัวแทนจาํหน่ายหรือบริษัทท่องเท่ียวท่ีมีเครือข่ายท่ีกว้างขวาง มีประวัติและช่ือเสียงท่ีดี มี

ประสบการณ์ในการดาํเนินงาน และสามารถทาํยอดขายท่ีสูง นอกจากนี ้บริษัทยังจัดจาํหน่ายหอ้งพักผ่าน OTAs ชั้นนาํ เช่น 

Agoda.com, Expedia.com และ Booking.com เป็นตน้ เพ่ือขยายฐานลกูคา้และขยายธุรกิจในตลาดใหม่ทั่วโลกจากประโยชนข์อง

อินเทอรเ์น็ต 

3. อ่ืนๆ ไดแ้ก่ การติดต่อเขา้พกัท่ีโรงแรมโดยท่ีไม่ไดท้าํการสาํรองหอ้งพกัล่วงหนา้ และการจองหอ้งพกัซึ่งรูจ้กัโรงแรมผ่าน

สื่อตา่งๆ เพ่ือนฝงู หรอืกลุม่ลกูคา้เดิม 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

บรษัิทมุ่งมั่นอย่างเต็มท่ีในการใชพ้ลงังานและนํา้อย่างมีความรบัผิดชอบและยั่งยืน การออกแบบโรงแรมของบรษัิทคาํนงึถึง

การประหยดัพลงังาน อาทิ การติดตัง้อปุกรณบ์นหลงัคาเพ่ือกกัเก็บนํา้ฝน การเลือกใชโ้ครงสรา้งท่ีมีนํา้หนกัเบาเพ่ือลดการใชซ้ีเมนต์

และประหยัดพลงังาน การติดตัง้เซ็นเซอรใ์นการปิดเครื่องปรบัอากาศ เม่ือแขกเปิดประตูหรือหนา้ต่างเป็นระยะเวลานาน และการ

ติดตัง้ระบบบาํบดันํา้เสียและระบบรไีซเคิล ในระหวา่งดาํเนินงาน โรงแรมของบรษัิทยงัคงคาํนงึถึงการอนรุกัษท์รพัยากร ดว้ยการติดตัง้

ระบบรไีซเคิลท่ีมีประสิทธิภาพ การประหยดัพลงังานและการจดัการของเสีย นอกจากนี ้บรษัิทยงัติดตัง้ระบบไฟฟ้าท่ีประหยดัพลงังาน 

มีการรีไซเคิลนํา้เพ่ือนาํไปใชใ้นการรดนํา้ตน้ไม ้ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์สามารถรีไซเคิลได ้เช่น ขวดแกว้และกระดาษ และการใชพ้ลงังานจาก

แสงอาทิตยห์รอืความรอ้นเท่าท่ีบรษัิทจะทาํได ้นอกจากนี ้บรษัิทยงัใชข้วดแกว้ในการบรรจนุํา้ด่ืมในเกือบทกุพืน้ท่ี และกาํลงัทดลองใช้

ระบบกรองและบรรจใุหมส่าํหรบันํา้ด่ืมในโรงแรมท่ีอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกล เพ่ือท่ีจะลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละของเสียท่ีเกิด

จากการขนส่ง ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา บริษัทริเริ่มเป้าหมายในการลดการใชพ้ลงังาน นํา้ และก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องไมเนอร ์โฮ

เทสสล์งรอ้ยละ 20 ภายในปี 2566 จากปีเริ่มตน้ท่ีปี 2559 และไดเ้พ่ิมเป้าหมายระยะยาวในการลดการใชพ้ลาสติกท่ีใชค้รัง้เดียวใน

ประเทศไทยลงรอ้ยละ 75 ภายในปี 2567 ทัง้นี ้สาํหรบัรายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 2562 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ (โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

ความสาํเรจ็จากการเขา้รว่มทนุกบักลุม่แมรอิอท ในการพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันสว่นเวลา ภเูก็ต เวเคชั่น คลบันัน้ ช่วย

ใหบ้รษัิทสามารถพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันสว่นเวลาภายใตแ้บรนดข์องบรษัิทเองเป็นครัง้แรก คือ อนนัตรา เวเคชั่น คลบั โดย

บรษัิทไดเ้ริม่พฒันาโครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบัแหง่แรกท่ีบอ่ผดุ เกาะสมยุ เป็นผลใหบ้รษัิทมีหอ้งพกัของโครงการเพ่ือรองรบัการขาย

สิทธิในการเขา้พกัอาศยัตัง้แตป่ลายปี 2553 โดย ณ 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีหอ้งพกัและวิลลา่ของโครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบั 

ทัง้สิน้ 251 หอ้ง อยู่ท่ีเกาะสมยุ ภเูก็ต ควีนสท์าวน ์ ประเทศนิวซีแลนด ์ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซานย่า ประเทศจีน เชียงใหม ่ และ 

กรุงเทพฯ 

สภาพการแข่งขนัและคู่แข่ง (โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ)  

  ปัจจบุนั จาํนวนคูแ่ข่งท่ีดาํเนินธรุกิจโครงการพกัผอ่นแบบปันสว่นเวลายงัมีจาํนวนไมม่ากนกั เน่ืองจากตอ้งอาศยัแบรนดท่ี์

เป็นท่ีรูจ้กัและไดร้บัการยอมรบั อีกทัง้ยงัตอ้งอาศยัเครอืข่ายและจาํนวนหอ้งพกั สิ่งอาํนวยความสะดวกท่ีพรอ้มรองรบันกัทอ่งเท่ียวทัง้

ในและตา่งประเทศ โดยคูแ่ขง่สาํคญัของโครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบั ไดแ้ก่ กลุม่โรงแรมชัน้นาํระดบัโลก เช่น กลุม่แมรอิอท เป็นตน้ 

นโยบายราคา (โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ)  

  โครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบั เนน้จบักลุม่ลกูคา้ตลาดบน ซึง่แตกตา่งจากคูแ่ข่งในตลาดในปัจจบุนั จงึไมมี่ความเสี่ยง

ทางการแข่งทางดา้นราคา 

การจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย (โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

 บรษัิทไดจ้ดัตัง้ท่ีปรกึษาเพ่ือใหค้วามเขา้ใจในโครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบัจาํนวน 5 แหง่ ไดแ้ก่ ภเูก็ต สมยุ เชียงใหม ่

บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และกรุงเทพฯ อีกทัง้บรษัิทยงัไดจ้ดัตัง้ Call Center เพ่ือใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ของโครงการท่ีประเทศจีนและ

ภเูก็ตอีกดว้ย  

กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

  กลุม่ลกูคา้เปา้หมายของโครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบั อยู่ในภมิูภาคเอเชียเป็นสว่นใหญ่ ดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้มลูลกูคา้

จาํแนกรายประเทศดงัตอ่ไปนี ้

 

ประเทศ 2561 2562 
จีน 38% 39% 
ไทย 12% 11% 
สิงคโปร ์ 8% 8% 
ฮ่องกง 8% 8% 
มาเลเซีย 7% 7% 
ไตห้วนั 4% 4% 
ญ่ีปุ่ น 4% 4% 
อ่ืน ๆ 19% 18% 
รวม 100% 100% 

การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบริการ (โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

 เน่ืองจากบรษัิทมีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในการพฒันาโรงแรมและอสงัหารมิทรพัย ์ บรษัิทจงึเป็นผูพ้ฒันาหอ้งพกั

และวิลลา่เพ่ือรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ โดยหอ้งพกัในโครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบั สว่นใหญ่ จะอยู่ติดกบัโรงแรมท่ีบรษัิทเป็น

เจา้ของหรอืเป็นผูร้บัจา้งบรหิาร สง่ผลใหบ้รษัิทสามารถบรหิารจดัการหอ้งพกัไดมี้ประสทิธิภาพ และช่วยลดตน้ทนุในการดาํเนินงาน 
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โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

ลักษณะธุรกจิ (โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 

ธรุกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษัิทเป็นการพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือขายควบคูไ่ปกบัการดาํเนินกิจการโรงแรมใน

พืน้ท่ีเดียวกนั โดยบรษัิทไดพ้ฒันาโครงการแหง่แรกท่ีเกาะสมยุ ช่ือโครงการดิเอสเตท สมยุ ตัง้อยู่ติดกบัโรงแรมโฟร ์ซีซั่นส ์เกาะสมยุ โดย

โครงการดงักลา่วมีบา้นพกัตากอากาศจาํนวน 14 หลงั และพฒันาโครงการท่ีสอง คือ โครงการ เซน็ต ์รจิีส เรสซิเดนส ์ในกรุงเทพฯ ซึง่เป็น

โครงการคอนโดมิเนียมจาํนวน 53 ยนิูตในอาคารเดียวกบัโรงแรมภายใตก้ารบรหิารงานโดย  แบรนด ์เซน็ต ์รจิีส โครงการลา่สดุ คือ เดอะ 

เรสซิเดนซ ์บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต ซึง่มีบา้นพกัตากอากาศจาํนวน 15 หลงั ตัง้อยู่ติดกบัโรงแรมอนนัตรา ลายนั ภเูก็ต โดยมีการเปิดตวั

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2558 นอกจากนี ้บรษัิทมีโครงการอนนัตรา เชียงใหม ่เซอรวิ์ส สวีท ซึง่เป็นโครงการที่บรษัิทลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 

50 รว่มกบับรษัิท ย ูซิตี ้จาํกดั (มหาชน) และไดเ้ปิดตวัในไตรมาส 4 ปี 2559 

สภาพการแข่งขนัและคู่แข่ง (โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 

  ตลาดอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอยู่อาศยัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะกลุ่มอสงัหาริมทรพัยร์ะดบับน รวมถึงการ

พฒันาแบรนดแ์ละท่ีพกัอาศยั โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท่ี์ก่อสรา้งแลว้เสรจ็สามารถสรา้งยอดขายไดอ้ย่างตอ่เน่ืองและผูพ้ฒันา

อสงัหาริมทรพัยต์่างจดักิจกรรมการขายในช่วงโครงการเริ่มก่อสรา้งในเฟสแรก ซึ่งโครงการอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือพกัอาศยัของบริษัท

จดัเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะดบับนในลาํดบัตน้ๆ สาํหรบัโครงการลา่สดุ คือ เดอะ เรสซเิดนซ ์บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต จดัเป็น

โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์บบ Mixed-Use ท่ีมีบา้นพกัตากอากาศตัง้อยู่ติดกบัโรงแรม เพ่ือใหผู้พ้กัอาศยัสามารถใชง้านในส่วน

พืน้ท่ีอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรมได ้ซึ่งต่างจากโครงการอสงัหารมิทรพัยอ่ื์นๆ ซึ่งไม่ไดใ้หบ้รกิารในส่วนของโรงแรม แบรนดท่ี์

จัดเป็นคู่แข่งหลักของโครงการ เดอะ เรสซิเดนซ ์บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ไดแ้ก่ Banyan Tree Grand Residences, Andara 

Signature และ Point Yamu by COMO 

กลยุทธท์างการตลาด (โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 

  กลุม่ลกูคา้ของเดอะ เรสซเิดนซ ์บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต ใหค้วามสนใจในโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษัิท เน่ืองจากมี

ความเช่ือมั่นในแบรนดอ์นนัตรา ซึง่มีช่ือเสยีงในระดบันานาชาติ ควบคูไ่ปกบัแผนการประชาสมัพนัธท่ี์มีประสทิธิภาพโดยเจาะ

กลุม่เปา้หมายโดยตรงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ การมีเครอืข่ายท่ีแข็งแกรง่ของกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย  การมีเครอืขา่ยท่ีแขง็แกรง่

ของกลุม่บรษัิทอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และจากการบอกตอ่ โดยเฉพาะจากฐานลกูคา้โครงการเซน็ต ์รจิีสเดิม 

นโยบายราคา (โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 

  บรษัิทคาํนึงถึงคณุค่าของแบรนด ์ทาํเลท่ีตัง้ ดีไซนท่ี์สวยงาม การออกแบบพืน้ท่ีใชส้อยท่ีลงตวั การก่อสรา้งท่ีมีคณุภาพ สิ่ง

อาํนวยความสะดวกในส่วนของโรงแรม จาํนวนอสงัหาริมทรพัยท่ี์พอเหมาะ ในการกาํหนดราคาขายอสงัหาริมทรพัยข์องกลุ่มบรษัิท 

ไมเนอร ์โดยมีการเปรยีบเทียบกบัราคาอสงัหาริมทรพัยใ์นบริเวณใกลเ้คียง เพ่ือรกัษาความสามารถในการแข่งขนั สาํหรบัเดอะ เรสซิ

เดนซ ์บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต มีราคาขายตอ่หลงัประมาณ 6 – 15 ลา้นเหรยีญสหรฐั  

กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 

  กลุม่ลกูคา้เปา้หมายของเดอะ เรสซิเดนซ ์ บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต คือ กลุม่ผูมี้รายไดส้งูและครอบครวัท่ีตอ้งการสมัผสั

ประสบการณก์ารพกัผ่อนที่ดีที่สดุในทาํเลที่มีทิวทศันส์วยงามในจงัหวดัภเูก็ต  บรษัิทไมมุ่ง่เนน้กลุม่นกัลงทนุหรอืกลุม่ผูซ้ือ้เพ่ือเก็งกาํไร

เน่ืองจากโครงการนีถ้กูพฒันามาเพ่ือสนุทรยีภาพการอยู่อาศยัและการมีความสขุในการใชชี้วิตอย่างแทจ้รงิ  
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ธุรกจิศูนยก์ารคา้  

ลักษณะธุรกจิ (ธุรกจิศูนยก์ารคา้) 

ศูนยก์ารค้ารอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า พทัยา 

ศนูยก์ารคา้รอยลั การเ์ดน้ พลาซา่ พทัยา ภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษัิท รอยลั การเ์ดน้ พลาซา่ จาํกดั ซึง่บรษัิทถือหุน้อยู่

รอ้ยละ 100 ดาํเนินธรุกิจใหเ้ช่าพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชยเ์ป็นอาคารขนาด 4 ชัน้ ตัง้อยู่เลขที่ 218 หมู ่10 ถนนเลียบชายหาด อาํเภอบางละ

มงุ จงัหวดัชลบรุ ีบนเนือ้ท่ี 8 ไร ่3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสญัญาเชา่ท่ีดินระยะยาว 36 ปี หมดอายปีุ 2567 มีพืน้ท่ีใหเ้ช่ารวมทัง้สิน้ 

21,446 ตารางเมตร ซึง่ประกอบดว้ย พืน้ท่ีใหเ้ช่าสาํหรบัคา้ปลีก (Retail area) 12,827.31 ตารางเมตร Entertainment (Bulk area) 

3,530.20 ตารางเมตร มินิ แองเคอร ์(Mini Anchor) 3,655.49 ตารางเมตร และศนูยอ์าหาร (Food Wave) 1,433 ตารางเมตร 

ภายในศนูยก์ารคา้ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารชัน้นาํ อาทิ 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, Sukishi, Wine 

Connection, Krispy Kreme, Starbucks, Haagen-Dazs, Swensen’s, The coffee club, Coffee World, Sport World, Van 

Superga, Pandora, Black Pearl, Miniso, S&P, Foodland Supermarket และ Thai Town และแหลง่เอนเตอรเ์ทนเมน้ท ์พิพิธภณัฑ์

รบิลีส ์เช่ือหรอืไม ่(Ripley’s Believe It or Not! Museum), โกดงัผีสิง (Haunted Adventure), มหศัจรรยเ์ขาวงกต (Infinity Maze), โรง

ภาพยนตท์ะลมิุติ (12D Moving Theater), พิพิธภณัฑห์ุน่ขีผ้ึง้ หลยุสท์สุโซดส์ แวก็ซเ์วิรค์ (Louis Tussaud’s Waxworks), เกมสต์ะลยุ

เลเซอร ์(The Vault: Laser Maze และ Beam Buster) และสวนสนกุสยองขวญั (Ripley’s Scream in the Dark!) 

• สญัญาการใหเ้ช่าพืน้ท่ีเป็นสญัญาระยะสัน้ มีอายสุญัญาไมเ่กิน 3 ปี  

• ลกัษณะรายไดจ้ากคา่เช่า ประเภทของคา่เช่าพืน้ที่มี 2 ประเภทหลกั คือ 

1. Fixed Rent คือการคิดคา่เช่าพืน้ที่รายเดือน คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 80.57% ของรายไดจ้ากคา่เช่าพืน้ที่

รวมของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

2. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บคา่เช่าจากสดัสว่นของรายไดจ้ากผูเ้ช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธรุกิจแตล่ะอย่าง คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19.43 ของคา่เช่าพืน้ที่รวมของงวดปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2562 

นโยบายราคา 

บรษัิทมีการปรบัราคาขึน้ทกุครัง้ท่ีมีการตอ่สญัญาใหมก่บัผูเ้ช่าโดยจะปรบัราคาขึน้โดยเฉลี่ยประมาณรอ้ยละ 5-10 ตอ่การ

ตอ่สญัญาแตล่ะครัง้ ซึง่ในปีท่ีผ่านมาการปรบัราคาไมเ่ป็นไปตามท่ีไดก้าํหนดไว ้ เน่ืองจากมีคูแ่ข่งขนัรายใหญ่เปิดในพืน้ที่ใกลเ้คียงและ

จากสถานการณก์ารเมืองท่ีมีความไมแ่น่นอนสงู ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าโดยรวม ทาํใหผู้เ้ช่ามีการขอสว่นลด (Discount) เป็น

จาํนวนมาก โดยมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยเทา่กบัรอ้ยละ 91.74 ของพืน้ที่ทัง้หมด รายไดข้องศนูยก์ารคา้ รอยลั การเ์ดน้ พลาซา่ พทัยา 

คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60.23% ของรายไดท้ัง้หมดจากธรุกิจศนูยก์ารคา้  

รายไดใ้นงวดปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 สามารถจาํแนกไดเ้ป็น  

− คา่เช่าพืน้ที่ รอ้ยละ 62.70 

− คา่บรกิาร รอ้ยละ 16.19 

− คา่นํา้และคา่ไฟ รอ้ยละ 11.25 

 

− รายไดจ้ากการประกอบธรุกิจรา้นอาหาร รอ้ยละ 5.70 

− คา่ท่ีจอดรถ รอ้ยละ 2.23 

− อ่ืนๆ รอ้ยละ 1.93 
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ศูนยก์ารค้า Turtle Village Shopping Plaza 

       ศนูยก์ารคา้ Turtle Village Shopping Plaza ภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษัิท รอยลั การเ์ดน้ พลาซา่ จาํกดั ดาํเนินธรุกิจให้

เช่าพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชยเ์ป็นอาคาร 2 ชัน้ ตัง้อยู่เลขท่ี 889 หมู ่3 อาคารเทอรเ์ทิลวิลเลจ ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต บน

พืน้ที่ 2 ไร ่1 งาน 98 ตารางวา มีพืน้ท่ีใหเ้ช่า 3,031 ตารางเมตร  

ภายในศนูยก์ารคา้ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารชัน้นาํ อาทิ Jim Thomson, Swensen’s, The Coffee Club, Bill Bentley 

Pub, Thai Express, Hai Qing Xiao Shu, Esprit (outlet), Triumph, Private Collection, Tanya Living, นารายณภ์ณัฑ,์ Turtle Mart, 

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

• สญัญาการใหเ้ช่าพืน้ท่ี เป็นสญัญาระยะสัน้ มีอายไุมเ่กิน  3 ปี 

• ลกัษณะรายไดจ้ากคา่เช่า มี  2 ประเภทหลกัคือ 

1. Fix rent การคิดคา่เช่าพืน้ท่ีรายเดือนโดยคิดเป็นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 68.03 ของรายไดจ้ากคา่เช่าพืน้ท่ีรวมใน

งวดปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

2. Revenue sharing   ลกัษณะการจดัเก็บคา่เช่าจากสดัสว่นของรายไดจ้ากผูเ้ช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธรุกิจแตล่ะอย่าง คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 31.97 ของคา่เช่าพืน้ที่รวมของงวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

นโยบายราคา 

บรษัิทไดมี้การปรบัราคาใหเ้หมาะสมเพ่ือดาํเนินตามนโยบายในการทาํราคาพืน้ท่ีใหเ้ช่า และในปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2562 อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยเทา่กบัรอ้ยละ 92.73 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

รายไดใ้นงวดปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 

− คา่เช่าพืน้ที่ รอ้ยละ 70.75 

− คา่บรกิาร รอ้ยละ  12.07 

− คา่นํา้และคา่ไฟ รอ้ยละ 14.94 

− อ่ืนๆ รอ้ยละ 2.25 

ศูนยก์ารค้า รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า กรุงเทพ  

ศนูยก์ารคา้ รอยลั การเ์ดน้ พลาซา่ กรุงเทพ ภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษัิท เจา้พระยา รซีอรท์ จาํกดั ซึง่บรษัิทถือหุน้อยู่รอ้ย

ละ 100  ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีของ โรงแรมอนนัตรา รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ เลขท่ี 257/6 ถนนเจรญินคร เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ ในช่วงปี 2556 -2557 

ไดก้ลบัมาเปิดดาํเนินกิจการใหม ่อีกครัง้ในเดือนธนัวาคม ปี 2558  ซึง่ประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้และโรงแรมบนอาคารเดียวกนั สงู 26 ชัน้ 

ศนูยก์ารคา้ใหม่ภายใตช่ื้อ ”RIVERSIDE PLAZA”  และโรงแรมใหม ่ช่ือ “AVANI” อยู่ดา้นบน ทัง้ 2 ธรุกิจอยู่ในเครอืของบรษัิท Minor ทัง้นี ้

พืน้ท่ีบนอาคารไดถ้กูจดัแบง่ดงันี ้ชัน้ท่ี 1-3 เป็นพืน้ท่ีศนูยก์ารคา้ ชัน้ 4-8 เป็นพืน้ท่ีลานจอดรถ ชัน้ 9 เป็นสว่นของพืน้ท่ีสาํนกังาน ชัน้ 10 

เป็นพืน้ท่ี Convention hall ขนาดใหญ่ และตัง้แตช่ัน้ 11 ขึน้ไป จะเป็นพืน้ท่ีของโรงแรม AVANI โดยสว่นของศนูยก์ารคา้ใหม ่ซึง่รวมกบั

สว่นของสาํนกังาน มีพืน้ท่ีเช่ารวมทัง้สิน้ 11,143 ตารางเมตร  

ภายในศนูยก์ารคา้ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารชัน้นาํ อาทิ Sizzler, Burger King, The Coffee Club, Starbucks, 

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

Vision, Sara Kashmir Carpet, Nailuxury, MK, Yayoi และชัน้ 3 เป็นพืน้ที่เช่าของธนาคารตา่งๆ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน 

• สญัญาการใหเ้ช่าพืน้ท่ี  มี 2 ประเภท คือ 

1. สญัญาระยะสัน้ มีอายสุญัญาไมเ่กิน 3 ปี  

2. สญัญาเช่าพืน้ท่ีชั่วคราว Openplan มีอายสุญัญาไมเ่กิน 1 ปี 

• ลกัษณะรายไดจ้ากคา่เช่า: ประเภทของคา่เช่าพืน้ที่หลกัๆ มี 2 ประเภทคือ  
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1. Fixed Rent คือ การคิดคา่เช่าพืน้ท่ีรายเดือนโดยคิดเป็นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 56.32 ของรายไดจ้ากคา่เช่าพืน้ที่

รวมในงวดปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

2. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บคา่เช่าจากสดัสว่นของรายไดจ้ากผูเ้ช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ

ประกอบธรุกิจแตล่ะอย่าง คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 43.68 ของคา่เช่าพืน้ที่รวมของงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

นโยบายราคา  

บรษัิทไดมี้การปรบัราคาใหเ้หมาะสมเพ่ือดาํเนินตามนโยบายในการทาํราคาพืน้ท่ีใหเ้ช่า และในปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยเทา่กบัรอ้ยละ 83.33 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

รายไดใ้นงวดปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 

− คา่เช่าพืน้ที่ รอ้ยละ 54.73 

− คา่บรกิาร รอ้ยละ 26.27 

− คา่นํา้และคา่ไฟ รอ้ยละ 14.67 

− อ่ืนๆ รอ้ยละ 4.33 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกจิศูนยก์ารค้า) 

ธุรกจิใหเ้ช่าศูนยก์ารค้า รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า พทัยา 

จากภาวะการขยายตวัของตลาดคา้ปลีกในเมืองพทัยาในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มีการพฒันาและสรา้งศนูยก์ารคา้ใหมม่ากขึน้ 

ทาํใหพื้น้ท่ีคา้ปลีกในเมืองพทัยามีเพ่ิมขึน้ โดยมีผูป้ระกอบการท่ีจดัอยู่ในระดบัเดียวกนัประมาณ 4-5 ราย แตจ่ะมีกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย

ที่แตกตา่งกนัไป เช่น ธรุกิจหา้งสรรพสินคา้ Central Festival Pattaya Beach, Central Marina, Harbor Mall, Factory Outlet, The 

Bay, Terminal 21, ไฮเปอร ์มารเ์ก็ต เช่น บิก๊ซ ีโลตสั และคารฟ์รู ์ศนูยก์ารคา้ประเภท IT เช่น ตกึคอม และศนูยก์ารคา้คอมมนิูตี ้มอลล ์

เช่น มิโมซา่ จะมีเปา้หมายกลุม่ลกูคา้ทอ้งถ่ินและนกัทอ่งเที่ยวในอตัราสว่นที่ใกลเ้คียงกนั ในขณะท่ีศนูยก์ารคา้ รอยลั การเ์ดน้ พลาซา่ 

พทัยา จะมีกลุม่ลกูคา้เปา้หมายหลกัคือ นกัทอ่งเท่ียวและลกูคา้ท่ีเขา้พกัโรงแรม  

ภาวะการแข่งขนัของศนูยก์ารคา้ในพทัยายงัคงมีการแข่งขนักนัรุนแรงตลอดปีที่ผ่านมา จากการพฒันาพืน้ท่ีเพ่ือสรา้ง

ศนูยก์ารคา้ใหม ่ รวมถึงแข่งขนัทางดา้นการจดัการสง่เสรมิการขายมากขึน้ ทัง้นีก้ารแข่งขนัดงักลา่วมีผลกระทบตอ่ศนูยก์ารคา้ รอยลั 

การเ์ดน้ พลาซา่ พทัยา คอ่นขา้งมากทางดา้นราคาคา่เช่าพืน้ท่ีตอ่ตารางเมตร แตเ่น่ืองจากตัง้อยู่ในทาํเลท่ีดี โดยเม่ือเปรยีบเทียบคา่เช่า

พืน้ที่ของศนูยก์ารคา้ รอยลั การเ์ดน้ พลาซา่ พทัยาแลว้ยงัคงเป็นที่นา่สนใจสาํหรบัผูเ้ช่ามาก สงัเกตไดจ้ากอตัราการเช่าพืน้ที่ท่ีมีอยู่สงู

ถึงอตัรารอ้ยละ 91.70 

ตลอดปีท่ีผ่านมา ศนูยก์ารคา้ รอยลั การเ์ดน้ พลาซา่ พทัยา ไดมี้การปรบัตวัเพ่ือใหมี้ความแตกตา่ง (Differentiate) จากคูแ่ข่ง 

โดยปรบัเปลี่ยนรา้นคา้และเพ่ิมธรุกิจบนัเทงิ คือ เกมสต์ะลยุเลเซอรบ์ีม บสัเตอร ์นอกจากนี ้เพ่ิมรา้นคา้แฟชั่นแบรนดช์ัน้นาํตา่งๆ พรอ้ม

ทัง้รูปแบบของการนาํเสนอสินคา้และบรกิารในสว่นของการใหบ้รกิารดา้นอาหารและเครือ่งด่ืม (Food and Beverage) สินคา้ประเภท

ไลฟ์สไตล ์(Lifestyle) เพ่ือใหท้างศนูยร์องรบัความตอ้งการของนกัทอ่งเท่ียวไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

ธุรกจิใหเ้ช่าศูนยก์ารค้า รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า กรุงเทพฯ  

เน่ืองจากธรุกิจอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทคอนโด แถบรมิแมน่ํา้ มีการเติบโตอย่างรวดเรว็  จงึสง่ผลใหต้ัง้แตก่ลางปี 2555 เป็นตน้

มาเริ่มมีศนูยก์ารคา้เปิดบรกิารในพืน้ท่ีมากขึน้ อาทิ ศนูยก์ารคา้ประเภท Community Mall ขนาดเลก็ เช่น The Llight House และ The 

view   หรอืแมก้ระทั่งคูแ่ข่งขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี อย่าง AsiaTique และในอนาคต จะมีศนูยก์ารคา้ THE ICON SIAM ซึง่จะสง่ผลใหมี้การ

แข่งขนักนัมากขึน้  

ศนูยก์ารคา้ รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า ไดก้ลบัมาเปิดดาํเนินกิจการอีกครัง้เม่ือเดือนธนัวาคม 2558 ซึง่ประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้

และโรงแรมบนอาคารเดียวกนั ศนูยก์ารคา้ใหมภ่ายใตช่ื้อ “RIVERSIDE PLAZA” และโรงแรมใหม ่AVANI อยู่ดา้นบน 
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ศนูยก์ารคา้ใหมนี่ไ้ดเ้ปลี่ยนโฉมใหม่ไปจากเดิมอย่างสิน้เชิง ดทูนัสมยั และครบวงจร มีความหลากหลายของรา้นคา้แฟชั่น 

รา้นอาหาร บรกิารและรา้นคา้อ่ืนๆ มากท่ีสดุบนถนนเจรญินคร และยงัถือไดว้า่เป็นโครงการแหง่เดียวท่ีมีการผนวกทัง้ศนูยก์ารคา้กบั

โรงแรมระดบั world class 2 โรงแรม เรยีกไดว้า่เป็นจดุแข็งของ RIVERSIDE PLAZA เม่ือเทียบกบัคูแ่ข่งในพืน้ท่ี โดยคาดวา่จะสามารถ

ตอบสนองแก่กลุม่เปา้หมายท่ีหลากหลายมากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้ กลุม่เปา้หมายหลกัยงัคงเป็นกลุม่ชมุชนบรเิวณใกลเ้คียง โดยเนน้ท่ีกลุม่

ครอบครวั  คนทาํงานรุน่ใหมท่ี่ทาํงานในย่านเจรญินคร และผูท้ี่อาศยัอยู่คอนโดรมิแมน่ํา้ รวมถึงกลุม่นกัทอ่งเท่ียวท่ีเขา้พกัโรงแรม ทัง้

อนนัตรา รเิวอรไ์ซต ์กรุงเทพฯ และโรงแรม AVANI รเิวอรไ์ซต ์กรุงเทพฯ 

ธุรกจิใหเ้ช่าศูนยก์ารค้าเทอเทลิ วลิเลจ ภเูกต็  

เน่ืองจากศนูยก์ารคา้เทอเทิล วิลเลจ ภเูก็ต ซึง่ตัง้อยูบ่นหาดไมข้าว ทา่มกลางโรงแรมระดบัหา้ดาว กลุม่ลกูคา้เปา้หมายหลกั

คือ นกัทอ่งเท่ียวท่ีเขา้พกัโรงแรมในเขตไมข้าว และลกูคา้ท่ีอาศยัอยูบ่รเิวณใกลเ้คียง โดยภายในศนูยก์ารคา้เทอเทิล วิลเลจ ภเูก็ต มี

รา้นคา้หลายประเภท ไมว่า่จะเป็นรา้นอาหาร อาทิ The Coffee Club, Swensen’s, Thai Express, Hai Qing Xiao Shu และ Bill 

Bentley Pub รา้นคา้แฟชั่น อาทิเช่น รา้น Esprit outlet, Surfer Paradise และ Triumph และรา้นคา้ของท่ีระลกึ อาทิ Jim Thompson, 

นารายณภ์ณัฑ,์ Tanya living, Private collection, Mt Saphola และอ่ืนๆ อีกหลากหลาย เพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการของกลุม่

ลกูคา้เปา้หมาย 

ศนูยก์ารคา้เทอเทิล วิลเลจ ภเูก็ต เป็นศนูยก์ารคา้แหง่เดียวบนหาดไมข้าว ซึง่ในบรเิวณใกลเ้คียงกนัไมมี่คูแ่ข่งขนัทางตรง 

ประกอบกบัอยู่ทา่มกลางโรงแรมระดบัหา้ดาว อาทิเช่น JW Marriott, Anantara, Anantara Vacation Club, Marriott Vacation Club, 

Sala  Phuket  Renaissance และยงัรวมถึงโรงแรมอ่ืนในเขตใกลเ้คียงอีกมากมาย ดว้ยทาํเลท่ีตัง้ และการคดัสรรรา้นคา้ท่ีดีและมี

คณุภาพ ตรงกบัความตอ้งการของกลุม่นกัทอ่งเท่ียว เพ่ือเปิดบรกิารภายในศนูยฯ์ ประกอบกบัการทาํการตลาดอย่างตอ่เน่ืองกบัทัง้

ลกูคา้นกัทอ่งเท่ียว และเพ่ิมการบรกิารตา่งๆ เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุม่เปา้หมาย และการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งพนัธมิตรโรงแรม และกล

ยทุธเ์พ่ิมแรงจงูใจแก่พนัธมิตรโรงแรมตา่งๆ และสมาคมแทก็ซี่ในเขตไมข้าว จงึทาํใหจ้าํนวนลกูคา้คอ่ยๆ เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง และคาด

วา่จะเพ่ิมขึน้อีกอย่างมีนยัสาํคญัในระยะเวลาอนัใกล ้หลงัจากการเพ่ิมขึน้ของจาํนวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเขา้พกัในโรงแรมในละแวกนัน้  

ธุรกจิบันเทงิ  

ลักษณะธุรกจิ (ธุรกจิบันเทงิ)  

กลุม่ธรุกิจบนัเทิงของบรษัิท ภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษัิท ไมเนอร ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) สามารถแบง่

ออกเป็น 7 กลุม่ ประกอบดว้ย 2 พิพิธภณัฑ ์5 เครือ่งเลน่ 

พพิธิภณัฑ ์Ripley’s Believe It or Not! 

พิพิธภณัฑ ์Ripley’s Believe It or Not! เป็นเครอืขา่ยธรุกิจพิพิธภณัฑเ์พ่ือความรูแ้ละบนัเทิงที่ใหญ่ท่ีสดุ มีอตัราการเติบโตที่

รวดเรว็ และประสบความสาํเรจ็สงูสดุ โดยพิพิธภณัฑแ์หง่แรกเปิดบรกิารในเมืองเซนตอ์อกสัติน รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา เม่ือปี 2498 

โดยสิ่งท่ีจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ ์ Ripley’s Believe It or Not! จะเป็นสิ่งมหศัจรรยอ์นัลีล้บัและน่าพิศวงท่ีรวบรวมจากทั่วทกุมมุโลก 

ตามแนวคิด “เช่ือหรอืไม”่ ปัจจบุนัพิพิธภณัฑ ์ Ripley’s Believe It or Not! เปิดดาํเนินการอยู ่ 30 แหง่ทั่วโลก โดย Ripley’s 

Entertainment Inc. ซึง่เป็นเจา้ของลขิสิทธ์ิ และเป็นผูด้าํเนินการเอง 10 แหง่ ท่ีเหลือเป็นการขายใบอนญุาตประกอบการ (license) 

ใหก้บับรษัิทอ่ืน  

ในประเทศไทย บรษัิทไดซ้ือ้ใบอนญุาตในการดาํเนินการโดยลงนามในขอ้ตกลง (Franchise Agreement) และเริม่จดัสรา้ง

พิพิธภณัฑ ์Ripley’s Believe It or Not! ท่ีพทัยาเม่ือปลายปี 2537 โดยเช่าพืน้ท่ีขนาด 824 ตารางเมตร บนชัน้ 2 ของศนูยก์ารคา้รอยลั

การเ์ดน้ พลาซา่ พทัยา ใบอนญุาตในการประกอบการจะหมดอายเุม่ือบอกเลกิขอ้ตกลงกบัเจา้ของลขิสิทธ์ิ  
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โรงภาพยนตร ์12D (12D Moving Theater) 

Ripley's 12D Moving Theater เป็นโรงฉายภาพยนตร ์4 มิติ 12 เอฟเฟค ดว้ยระบบเกา้อี ้Simulator ท่ีเคลื่อนไหวได ้8 ทิศทาง 

พรอ้มระบบเสียงรอบทิศทางและสเปเชียลเอฟเฟคท่ีลํา้สมยัจนทาํใหผู้ช้มรูส้กึเหมือนไดผ้จญภยัไปกบัเหตกุารณจ์รงิ 

โกดงัผสีงิ (Haunted Adventure) 

เม่ือปลายเดือนตลุาคม 2547 บรษัิท รอยลั การเ์ดน้ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั ไดเ้ปิดตวั Ripley’s Haunted Adventure โกดงัผีสิง

ท่ีใหญ่ท่ีสดุในจาํนวน 5 แหง่ของโลก ซึง่ไดร้บัความนิยมและประสบความสาํเรจ็ในสหรฐัอเมรกิามาแลว้ ภายในโกดงัประกอบไปดว้ยสเป

เชียลเอฟเฟคอนัทนัสมยัท่ีนาํเขา้จากสหรฐัอเมรกิาและนกัแสดงจรงิท่ีจะทาํใหอ้กสั่นขวญัหายตลอดระยะเวลาท่ีผจญภยั ซึง่ไดร้บัความ

สนใจในหมูว่ยัรุน่ไทยและนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติเป็นอย่างมาก    

มหศัจรรยเ์ขาวงกต (Infinity Maze) 

เครื่องเล่นท่ีเปิดใหบ้ริการเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในตกแต่งดว้ยกระจกเงาและจดัแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 

เช่น โซนแห่งจินตนาการท่ีถกูเนรมิตดว้ยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อนัทนัสมยั ทาํใหผู้เ้ล่นไดส้นกุสนานเพลิดเพลิน ผ่อน

คลาย อีกทัง้ผูเ้ลน่จะตอ้งผ่านดา่นท่ีต่ืนเตน้ระทกึใจไปตลอดเสน้ทางจนกวา่จะคน้พบทางออกสูโ่ลกแหง่ความเป็นจรงิ  

พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ึง้ หลุยส ์ทุสโซดส์ แวก็ซเ์วริค์ (Louis Tussaud’s Waxworks) 

พิพิธภณัฑห์ุน่ขีผ้ึง้ หลยุส ์ทสุโซด ์แวก็ซเ์วิรค์ พทัยา ไดเ้ปิดดาํเนินการกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นสาขาท่ี 5 ของโลก และ

เป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงหุ่นขีผ้ึง้เสมือนจรงิของบคุคลสาํคญัและคนดงัระดบัโลก ทัง้ไทยและเทศกว่า 71 ตวั หุน่ขีผ้ึง้ของหลยุส ์ ทสุโซด ์

ไมไ่ดเ้ป็นเพียงแค ่“หุน่” ท่ีใชจ้ดัแสดงตามพิพิธภณัฑเ์ทา่นัน้ หากแตเ่ป็นงานประติมากรรมท่ีมีชีวิตเสมือนคน ทกุครัง้ท่ีเขา้ชมเสมือนกบัวา่

ไดเ้ดินคลอ้งแขนอยู่กบัซปุเปอรส์ตารต์วัจรงิ และเพ่ิมความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ ดว้ยการใส ่“กลิ่น” เขา้ไปในแตล่ะหอ้ง ซึง่มีความแตกตา่ง

กนัออกไปตามหมวดหมูข่องหอ้ง เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการเขา้ชมมากย่ิงขึน้ นอกเหนือจากการตกแตง่ดว้ยแสงไฟ และการใชเ้สียงเพ่ือสรา้ง

บรรยากาศท่ีสมจรงิ ย่ิงไปกว่านัน้ผูช้มสามารถเขา้ชมหุน่ทกุตวัไดอ้ยา่งใกลชิ้ดโดยไมมี่การกัน้ระหว่างผูช้มและหุน่ ทาํใหผู้ช้มไดค้วามรู ้

ความเพลิดเพลินนบัตัง้แตก่า้วแรกกระทั่งกา้วสดุทา้ยท่ีออกจากพิพิธภณัฑไ์ปพรอ้มกบัรอยยิม้และความประทบัใจท่ีไมรู่ล้ืม  

สวนสนุกสยองขวัญ สครีม อนิ เดอะ ดารค์ (Scream in the Dark!) 

Scream in the Dark!  ตอ้นรบัเหลา่บรรดาคนรกัความทา้ทายแบบสยองขวญั โดย Scream in the Dark เป็นสวนสนกุท่ีโดง่

ดงัมากในอดีต แตก็่ปิดตวัลงอย่างไมท่ราบสาเหต ุบา้งก็วา่ พบวิญญาณตวัตลก ลอ่งลอย ตอนกลางคืน หรอืไมก็่ไดยิ้นเสยีงกรดีรอ้งใน

ความมืด โดยผูเ้ลน่จะรอดพน้ออกไปจากสวนสนกุสดุสยองแหง่นีไ้ดด้ว้ยความแมน่ยาํในการยิงปืนและเสียงกรดีรอ้งของผูเ้ลน่เทา่นัน้ 

เกมสต์ะลุยเลเซอร ์(The Vault: Laser Maze และ Beam Buster) 

 เกมสต์ะลยุเลเซอร ์ซึง่มี 2 เกมสใ์หผู้เ้ลน่เลอืก ไดแ้ก่ 1) Laser Maze ซึง่เป็นเครือ่งเลน่ท่ีใหผู้เ้ลน่สวมวิญญาณนกัจารกรรม

เหมือนในภาพยนตร ์เขา้สูห่อ้งปฏิบติัภารกิจสดุแสนจะลกึลบั ดั่งเขาวงกต โดยผูเ้ลน่จะตอ้งผ่านเขาวงกตเลเชอรไ์ปใหไ้ดไ้วท่ีสดุ โดยไม่

แตะตอ้งลาํแสงสเีขียวเหลา่นัน้ และ 2) Beam Buster ซึง่เป็นเครือ่งเลน่ใหมข่อง Ripley’s World Pattaya ท่ีนาํเขา้มาเปิดตวัในเดือน

ธนัวาคม 2558 เพ่ือใหผู้เ้ลน่สวมวิญญาณนกัจารกรรมเหมือนในภาพยนตรเ์ช่นกนั แตผู่เ้ลน่จะตอ้งแตะลาํแสงสีเขียวใหไ้ดม้ากสดุและ

ไวสดุถึงจะไดค้ะแนนมากสดุ 

ในงวดปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีอตัราการเขา้ชมประมาณ 235,606 รายไดร้วมมาจาก  

• พิพิธภณัฑ ์Ripley’s Believe It or Not! รอ้ยละ 18.88 

• โรงภาพยนตร ์12 มิติ รอ้ยละ 11.65 

• โกดงัผีสิง รอ้ยละ 15.66 

• มหศัจรรยเ์ขาวงกต รอ้ยละ 14.67 

• พิพิธภณัฑห์ลยุสท์สุโซดส์แว๊คซเ์วิรค์ รอ้ยละ 9.61 

• สวนสนกุสยองขวญั  สครมี อิน เดอะ ดารค์ รอ้ยละ 11.78 

• เกมสต์ะลยุเลเซอร ์รอ้ยละ 7.25 

• รายไดอ่ื้นๆ รอ้ยละ 10.50 
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ธุรกจิสปา 

ลักษณะธุรกจิ (ธุรกจิสปา) 

ธรุกิจสปา อยู่ภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษัิท เอ็มสปา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั บรษัิท MSpa Ventures Limited บรษัิท 

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

LLM โดยดาํเนินกิจการใหบ้รกิารดา้นสถานเสรมิความงาม สถานออกกาํลงักาย สปาเพ่ือความผ่อนคลายและการดแูลสขุภาพแบบองค์

รวม ปัจจบุนักลุม่บรษัิท เอ็มสปา เปิดดาํเนินการในประเทศจาํนวน 2 แหง่และในตา่งประเทศจาํนวน 5 แหง่ดงันี ้ 

ธรุกิจสปาในประเทศผ่านบรษัิท เอม็สปา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั จาํนวน 2 แหง่   

 

ธรุกิจสปาในตา่งประเทศผ่านบรษัิท MSpa Ventures Limited จาํนวน 3 แหง่  

 อนนัตรา เวลิ มลัดีฟส ์รสีอรท์ นาลาด ูมลัดีฟส ์บาย อนนัตรา 

 อนนัตรา ดิหก์ ูมลัดีฟส ์รสีอรท์   

ธรุกิจสปาในตา่งประเทศผ่าน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) (LLC) จาํนวน 1 แหง่ 

 เอมิเรตสพ์าเลส  

ธรุกิจสปาในตา่งประเทศผ่านบรษัิท Mspa International Cairo LLM จาํนวน 1 แหง่  

 โรงแรมเจดบับลิว แมรอิอท ไคโร  

การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกจิสปา) 

  บรษัิท เอ็มสปา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั บรษัิท MSpa Ventures Limited บรษัิท Minor Hotel Group Management (Shanghai) 

Limited บรษัิท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และบรษัิท Mspa International Cairo LLM ดาํเนินกิจการและรบับรหิารศนูยบ์รกิารเพ่ือ

สขุภาพ ใหบ้รกิารดา้นสถานเสรมิความงาม สถานออกกาํลงักาย สปาเพ่ือความผ่อนคลายและการดแูลสขุภาพแบบองคร์วม โดยมี

กลุม่เปา้หมายคือลกูคา้ท่ีเขา้พกัในโรงแรมและกลุม่ลกูคา้ท่ีเหน็ความสาํคญัในเรือ่งสขุภาพ ธรุกิจการใหบ้รกิารเพ่ือสขุภาพ โดยเฉพาะ

ธรุกิจสปาไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจบุนั จาํนวนผูป้ระกอบการไดเ้พ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็ แตอ่ย่างไรก็ตาม บรษัิทไดเ้ปิดดาํเนินการ

เป็นรายแรกๆ และปัจจบุนัมีสาขาทัง้หมด 2 แหง่ทั่วประเทศ และอีก 5 แหง่ในตา่งประเทศ คูแ่ขง่ท่ีอาจจดัระดบัเพ่ือการเปรยีบเทียบคือ (1) 

บนัยนัทร ีสปา และ องัสนา สปา ซึง่ดาํเนินการภายใตก้ลุม่เจา้ของเดียวกนั (2) ดสุิต เทวารนัย ์สปา (3) Centara Spa ซึง่จะตัง้อยู่ตามโรงแรม

ของกลุม่ธรุกิจ Central Hotels and Resort และ (4) Six Senses ซึง่จะตัง้อยู่ตามโรงแรมของกลุม่ธรุกิจ Soneva และ Six Senses Resort 

and Spa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ ดบับลิว แมรอิอท ภเูก็ต รสีอรท์ แอนด ์สปา เดอะ เซน็ต ์รจิีส กรุงเทพฯ 
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2.2 ธุรกจิอาหารและเคร่ืองดืม่ 

 

2.2.1 ลักษณะผลติภณัฑห์รือบริการ 

บรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 99.73 ในบรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) (“MFG”) ซึง่เป็นผูป้ระกอบกิจการรา้นอาหาร

และเครือ่งด่ืมหลากหลายรูปแบบ เป็นแบรนดท์ี่เป็นผูน้าํในตลาดและเป็นท่ีนิยมอย่างกวา้งขวางในปัจจบุนัและมีผลิตภณัฑท่ี์มีจดุเดน่

ท่ีหลากหลายครอบคลมุอาหารหลายประเภท ดงันี ้

พซิซ่า  

ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ของตนเอง “The Pizza Company” เป็นแบรนดท่ี์มีพิซซา่หลากชนิดใหเ้ลอืกมากที่สดุในธรุกิจ

อาหารประเภทนี ้ โดยเนน้ถงึคณุภาพของพิซซา่ที่ดีเย่ียม ถึงรสถึงเครือ่ง จากการคดัสรรวตัถดิุบอย่างดีในทกุขัน้ตอน ไมว่า่จะเป็นชีสที่

ผลิตจากโรงงานของบรษัิทเอง เครือ่งปรุง หนา้พิซซา่ที่มีความสดใหม ่ แปง้พิซซา่ที่มีสตูรเฉพาะตวั และพิซซา่ซอสที่มีสว่นผสมของ

มะเขือเทศสดๆ และมีรสชาติเขม้ขน้ 

บรษัิทเป็นผูถื้อสทิธิในเครือ่งหมายการคา้ “The Pizza Company” แตเ่พียงผูเ้ดียว โดยสทิธิดงักลา่วถือโดย   MFG IP 

Holding (Singapore) Pte., Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทย่อยท่ีบรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100 

ลักษณะของธุรกจิและจาํนวนสาขา 

ในปี 2547 บรษัิทไดเ้ริม่เปิดขายสิทธิแฟรนไชสใ์หแ้ก่ผูล้งทนุในประเทศไทยที่สนใจลงทนุในรา้น “The Pizza Company”  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีรา้นคา้ที่บรษัิทลงทนุเอง (Own equity) ในประเทศ จาํนวนทัง้สิน้ 258 สาขา รวมสาขาใน

สนามบินในประเทศ จาํนวน 2 สาขา และในตา่งประเทศ 2 สาขา สาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศจาํนวน 172 สาขา และสาขา

ในตา่งประเทศจาํนวน 138 สาขา ทัง้นี ้ทาํเลท่ีตัง้ของรา้นคา้สว่นใหญ่จะอยู่ในเขตศนูยก์ารคา้ ย่านธรุกิจและย่านชมุชน เป็นตน้ โดยมี

กลุม่เปา้หมายเป็นลกูคา้ระดบักลางขึน้ไป ในสว่นของการใหบ้รกิารในรูปแบบแฟรนไชสก์บัลกูคา้ในตา่งประเทศนัน้ ปัจจบุนับรษัิทได้

ใหแ้ฟรนไชสธ์รุกิจพิซซา่ “The Pizza Company” ใน สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์บารห์เรน โอมาน กมัพชูา ลาว เวียดนามและพมา่ เป็นตน้  

ลักษณะการใหบ้ริการ 

การใหบ้รกิารภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “The Pizza Company” มีทัง้การใหบ้รกิารแบบการรบัประทานท่ีรา้น (Dine in) การ

จดัสง่ที่บา้นหรอืสาํนกังาน (Delivery) และการรบักลบับา้น (Take Away) โดยอาหารหลกัท่ีใหบ้รกิาร คือ พิซซา่ พาสตา้ อาหารจาน

หลกัและอาหารรองทอ้ง เช่น ไก่ สลดั และอ่ืนๆ 

 

เบอรเ์กอร ์ 

ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “Burger King” เป็นแบรนดเ์บอรเ์กอรท่ี์มีช่ือเสียงระดบัโลก เชน่ “Whopper” และเป็นท่ีรูจ้กักนัดี

ในการใชก้รรมวิธีการผลิตแบบยา่งดว้ยไฟ ทาํใหเ้บอรเ์กอรข์อง Burger King มีรสชาติที่ยอดเย่ียม 

ลักษณะของธุรกจิและจาํนวนสาขา 

บรษัิท เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึง่บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 97  เป็นผูด้าํเนิน

ธรุกิจ Burger โดยการซือ้แฟรนไชสม์าจากประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้บรษัิทมีสิทธิในการเปิดรา้น Burger King ในประเทศไทยเพียงผู้

เดียวเทา่นัน้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทไดเ้ปิดดาํเนินการรา้น Burger King ทัง้สิน้จาํนวน 115 สาขาทั่วประเทศไทย (รวมสาขาใน

สนามบิน 17 สาขา) และไดล้งทนุในตา่งประเทศเป็นจาํนวน 6 สาขา โดยรา้นคา้สว่นใหญ่จะตัง้อยู่ในเขตศนูยก์ารคา้และแหลง่

ทอ่งเที่ยวตา่งๆ เน่ืองจาก Burger King มีกลุม่ลกูคา้เปา้หมายเป็นลกูคา้ระดบักลางขึน้ไปรวมถึงชาวตา่งชาติและนกัทอ่งเที่ยว 
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  ลักษณะการใหบ้ริการ 

ปัจจบุนั Burger King ใหบ้รกิารสาํหรบัการรบัประทานท่ีรา้น (Dine in) รบักลบับา้น (Take Away) ไดรฟ์ทรู (Drive Thru) และ

การบรกิารจดัสง่ใหท่ี้บา้นหรอืสาํนกังาน (Delivery) โดยอาหารหลกัไดแ้ก่ เบอรเ์กอร ์ (Burger) มนัฝรั่งทอด (French Fries) และอ่ืนๆ

  

  ไอศกรีมพรีเมีย่ม  

ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “Swensen’s” ซึง่เป็นไอศกรมีคณุภาพระดบัพรเีม่ียม แบรนดแ์รกของประเทศไทย และปัจจบุนั

ยงัคงความเป็นอนัดบัหนึ่ง ดว้ยความหลากหลายของไอศกรมีซนัเดย ์ ไอศกรมีเคก้ บิงซ ู และบรรยากาศการตกแตง่รา้น รวมถึงการ

ใหบ้รกิารท่ีคาํนงึถึงความพอใจของลกูคา้อย่างสงูสดุ 

  ลักษณะของธุรกจิและจาํนวนสาขา 

บรษัิท สเวนเซน่ส ์ (ไทย) จาํกดั ซึง่บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100 เป็นผูด้าํเนินธรุกิจ

ไอศกรมี “Swensen’s” โดยบรษัิทไดร้บัแฟรนไชสใ์นการดาํเนินงานจาก บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล แฟรนไชส ์โฮลดิง้ (ลาบวน) จาํกดั ซึง่

บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100 เช่นกนั โดย บรษัิท สเวนเซน่ส ์(ไทย) จาํกดั ไดร้บัสิทธิในการเปิด

รา้นไอศกรมีโดยการลงทนุเอง (Own Equity) และการเปิดขายในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศไทย พมา่ กมัพชูา สาธารณรฐัประชาชน

ลาว เวียดนาม และปากีสถาน 

  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทไดเ้ปิดสาขาโดยการลงทนุเองในประเทศทัง้สิน้จาํนวน 116 สาขา และตา่งประเทศ 1 สาขา 

ปัจจบุนัมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศจาํนวน 178 สาขา และตา่งประเทศจาํนวน 27 สาขา รา้นคา้สว่นใหญ่ตัง้อยู่ตามย่าน

ศนูยก์ารคา้ แหลง่ธรุกิจและแหลง่ชมุชน เป็นตน้ นอกจากนี ้บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล แฟรนไชส ์โฮลดิง้ (ลาบวน) จาํกดั ยงัสามารถ

ใหแ้ฟรนไชสก์บัลกูคา้ในตา่งประเทศได ้ โดยปัจจบุนับรษัิทไดใ้หแ้ฟรนไชสธ์รุกิจไอศกรมี “Swensen’s” แก่ผูใ้หบ้รกิารในประเทศไทย 

พมา่ กมัพชูา สาธารณรฐัประชาชนลาว และเวียดนาม และปากีสถาน 

  ลักษณะการใหบ้ริการ 

Swensen’s เปิดใหบ้รกิารทัง้การรบัประทานท่ีรา้น (Dine in) การซือ้กลบับา้น (Take away) และการบรกิารจดัสง่ใหท่ี้บา้น

หรอืสาํนกังาน (Delivery) โดยลกูคา้สว่นใหญ่จะเป็นลกูคา้ระดบักลางขึน้ไป ทัง้กลุม่วยัรุน่และครอบครวั ทัง้นี ้ สินคา้หลกั ไดแ้ก่ 

ไอศกรมีซนัเดย ์ไอศกรมีสกูป้ ไอศกรมีเคก้ไอศกรมีควอท และบิงซ ูเป็นตน้ 

 

ซอฟทไ์อศกรีม  

ภายใตแ้บรนด ์ “Dairy Queen” เป็นไอศกรมีซอฟทเ์สิรฟ์ มีการจดัจาํหน่ายในรูปแบบของ Kiosk มีสินคา้ที่เป็นที่นิยมคือ 

“Blizzard” ท่ีมีความหลากหลายและรสชาติเขม้ขน้ จนเป็นที่ช่ืนชอบ และไดร้บัความนิยมจนถือไดว้า่เป็น signature product 

  ลักษณะของธุรกจิและจาํนวนสาขา 

บรษัิท ไมเนอร ์ดีคิว จาํกดั ซึง่บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 100 เป็นผูด้าํเนินธรุกิจไอศกรมี 

“Dairy Queen” โดยบรษัิทไดร้บัสทิธิแฟรนไชสใ์นการดาํเนินงานจากผูป้ระกอบการในสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้ บรษัิทไดร้บัสิทธิในการเปิด

รา้นทัง้โดยการลงทนุเอง (Own Equity) และการเปิดขายในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศไทยเพียงผูเ้ดียวเทา่นัน้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทไดเ้ปิดสาขาโดยการลงทนุเองทัง้สิน้ในประเทศจาํนวน 257 สาขา (รวมสาขาในสนามบิน 

16 สาขา) สาขาในตา่งประเทศจาํนวน 2 สาขา และมีที่อยู่ในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศจาํนวน 263 สาขา โดยสาขาสว่นใหญ่จะตัง้อยู่

ในศนูยก์ารคา้ แหลง่ธรุกิจและแหลง่ชมุชน 
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  ลักษณะการใหบ้ริการ 

บรษัิทจาํหน่ายไอศกรมีในรูปแบบของการ Take away และบรกิารจดัสง่ (Delivery) เทา่นัน้ โดยสินคา้หลกัไดแ้ก่ Blizzard 

ไอศกรมีป่ัน (Moolatte) และไอศกรมีเคก้ เป็นตน้ โดยลกูคา้สว่นใหญ่เป็นกลุม่ลกูคา้ตัง้แตร่ะดบัลา่งขึน้ไป 

 

สเตก็ ซฟีู้ด และสลัด  

ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “Sizzler” เป็นรา้นอาหารท่ีประกอบดว้ยสเตก็หลากหลายชนิด และสลดับารท่ี์ใหญ่และมีความ

หลากหลายมากท่ีสดุในรา้นอาหารประเภทนี ้ 

ลักษณะของธุรกจิและจาํนวนสาขา 

 บรษัิท เอสแอลอารที์ จาํกดั และ Sizzler China Pte. Limited ซึง่บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 

100 และ 50 ตามลาํดบั เป็นผูด้าํเนินการธรุกิจรา้นอาหาร “Sizzler” โดยบรษัิทไดร้บัสิทธิแฟรนไชสใ์นการดาํเนินธรุกิจจาก

ผูป้ระกอบการในสหรฐัอเมรกิา โดยไดร้บัสิทธิในการเปิดรา้นโดยการลงทนุดว้ยตนเองในประเทศไทยและจีน และสามารถใหแ้ฟรนไชส์

กบัลกูคา้ในประเทศจีน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทไดเ้ปิดดาํเนินธรุกิจทัง้สิน้จาํนวน 65 สาขา โดยมี 8 สาขาในตา่งประเทศ และ 57 สาขาทั่ว

ประเทศไทย โดยสว่นใหญ่รา้นคา้จะตัง้อยู่ในย่านศนูยก์ารคา้ แหลง่ธรุกิจและแหลง่ชมุชน  

ลักษณะการใหบ้ริการ 

Sizzler ใหบ้รกิารสาํหรบัการรบัประทานในรา้น (Dine in) บรกิารจดัสง่และซือ้กลบับา้น โดยสินคา้หลกัไดแ้ก่ สเตก็ ซฟีูด้ 

และสลดั เน่ืองจาก Sizzler เนน้การใหบ้รกิารดว้ยสินคา้ท่ีมีคณุภาพสงู จงึมีกลุม่เปา้หมายหลกัคือกลุม่ลกูคา้ระดบักลางขึน้ไป 

นอกจากการดาํเนินธรุกิจรา้นอาหาร Sizzler แลว้ บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทนุซือ้หุน้ในรา้นอาหาร 

Ribs and Rumps ผ่านบรษัิทรว่ม The Coffee Club Holding Pty Ltd. โดย Ribs and Rumps เป็นรา้นอาหารสเตก็เฮา้สใ์นประเทศ

ออสเตรเลีย ซึง่ปัจจบุนั มีอยู ่6 สาขาในประเทศออสเตรเลีย  

 

กาแฟ 

บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทนุซือ้หุน้รอ้ยละ 50 ใน บรษัิท ไมเนอร ์ดีเคแอล ฟูด้ กรุป๊ (ช่ือเดิม The 

Coffee Club Holding Pty Ltd) ในเดือนมกราคม 2551 ผ่านบรษัิทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd. โดย ไมเนอร ์

ดีเคแอล เป็นผูป้ระกอบการรา้นอาหารและกาแฟ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนดแ์ละตา่งประเทศภายใตแ้บรนด ์The Coffee Club  

ซึง่เป็นหนึ่งในธรุกิจกาแฟท่ีทาํรายไดใ้นประเทศออสเตรเลีย  

ในเดือนตลุาคม 2558 บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทนุซือ้หุน้เพ่ิมอีกรอ้ยละ 20 ใน บรษัิท ไมเนอร ์ดีเค

แอล ฟูด้ กรุป๊ ผ่านบรษัิทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd.ทาํใหบ้รษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) มี

สดัสว่นการถือหุน้รวมรอ้ยละ 70 

                ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทไดเ้ปิดบรกิารรวมทัง้สิน้ 460 สาขา โดยการลงทนุเองทัง้สิน้จาํนวน 111 สาขา ซึ่งเป็นสาขาท่ี

ลงทนุในประเทศไทย 62 สาขา และลงทนุเองในตา่งประเทศ 49 สาขา ในประเทศออสเตรเลีย มลัดีฟส ์สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ซาอดิุอาระเบยี 

เซเชลส ์กาตาร ์ สาธารณรฐัประชาชนลาว และเวียดนาม และมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชสจ์าํนวน 349 สาขาในประเทศออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด ์อินโดนีเซีย กมัพชูาและจีน 
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อาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ

บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทนุซือ้หุน้ทัง้หมดใน Thai Express Concepts Pte Ltd ผ่านบรษัิทย่อย 

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

Food Group Singapore เป็นผูน้าํในดา้นการใหบ้รกิารดา้นอาหารท่ีหลากหลายรูปแบบภายใตก้ารใหบ้รกิารหลายแบรนด ์ไดแ้ก่ Thai 

Express,  Xin Wang Hong Kong Café, Kiseki Japanese Buffet Restaurant, Buffet Town, Poulet, Basil, Riverside และ Ya Hua 

Bak Kut The 

ปัจจบุนั รา้นอาหาร Thai Express ภายใต ้ The Minor Food Group Singapore ไดเ้ปิดดาํเนินการใน 7 ประเทศ ไดแ้ก่ 

ประเทศไทย สิงคโ์ปร ์มาเลเซีย เวียดนาม พมา่ จีน และมลัดีฟส ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 The Minor Food Group Singapore มีจาํนวนสาขาทัง้สิน้ 90 สาขา โดยการลงทนุเองทัง้สิน้

จาํนวน 67 สาขา และมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชสจ์าํนวน 23 สาขา  

 

อาหารประเภทปลา 

บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทนุซือ้หุน้รอ้ยละ 49 ใน BEIJING RIVERSIDE & COURTYARD 

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

2558 ลงทนุเพ่ิมรอ้ยละ 16.7 ในเดือนมิถนุายน 2560 และลงทนุเพ่ิมอีกรอ้ยละ 14.12 ในเดือนเมษายน 2561 รวมเป็นสดัสว่นการถือหุน้

เป็นรอ้ยละ 100 ผ่านบรษัิทย่อย MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. โดย RIVERSIDE เป็นผูป้ระกอบการรา้นอาหาร

ประเภท CASUAL DINING ในประเทศจีน ภายใตแ้บรนด ์RIVERSIDE & COURTYARD ซึง่มีความเช่ียวชาญในอาหารจานปลาเสฉวน

บารบ์ีคิว RIVERSIDE เปิดดาํเนินการในปี พ.ศ. 2548 และประสบความสาํเรจ็ในการสรา้งแบรนดร์า้นอาหารท่ีแข็งแกรง่และสรา้งฐาน

ลกูคา้หลกัที่ช่ืนชอบในอาหารกระทะรอ้นประเภทปลา ประกอบกบัการผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหวา่งอาหารพืน้บา้น การบรกิารท่ี

ไดร้บัการฝึกฝนมาอยา่งดี และการตกแตง่รา้นอาหารแบบรว่มสมยั เป็นผลให ้RIVERSIDE ขยายสาขาอย่างรวดเรว็  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เปิดบรกิารโดยการลงทนุเองทัง้สิน้จาํนวน 91 สาขา เป็นสาขาในกรุงปักก่ิง  37 สาขา สาขาในเซี่ยง

ไฮ ้ 25 สาขา และเมืองอ่ืนๆ จาํนวน 29 สาขา 

 

เครอืข่ายรา้นสาขาของกลุม่บรษัิท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี ้ 

ร้าน จาํนวนสาขา บริษัทลงทนุเอง แฟรนไชส ์

ในประเทศ ตา่งประเทศ ในประเทศ ตา่งประเทศ 

The Pizza Company 570 258 2 172 138 

Burger King 121 115 6 - - 

Swensen’s 322 116 1 178 27 

Dairy Queen  522 257 2 263 - 

Sizzler 65 57 8 - - 

The Coffee Club 460 62 49 - 349 

Thai Express 90 8 59 - 23 

Riverside 91 - 91 - - 

อ่ืนๆ  136 89 18 3 26 

รวมทัง้สิน้ 2,377 962 236 616 563 
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การจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย ชอ่งทางการจาํหน่ายแบง่ได ้ 3 ช่องทาง คือ 

1. การรบัประทานในรา้น (Dine-in)  

2. การบรกิารจดัสง่ถึงบา้น (Delivery) ไดแ้ก่ The Pizza Company, Swensen’s, Burger King, Sizzler, The Coffee Club 

และ Dairy Queen ทัง้นี ้ ในสว่นของ “The Pizza Company” บรษัิทไดจ้ดัตัง้สาขาเพ่ือใหบ้รกิารจดัสง่ถึงบา้นเพ่ือให้

ครอบคลมุพืน้ท่ีทั่วกรุงเทพ และปรมิณฑล รวมทัง้ตามตา่งจงัหวดัท่ีบรษัิทมีสาขาตัง้อยู ่ โดยกาํหนดใหมี้เวลาตัง้แตก่าร

สั่งสินคา้จนถึงการรบัสินคา้ภายใน 30 นาท ี

3. การซือ้กลบับา้น (Take away)  

ทัง้นี ้ชอ่งทางการจาํหน่ายสว่นใหญ่จะเป็นการรบัประทานในรา้น การซือ้กลบับา้นและการจดัสง่ถึงบา้น โดยสาขาสว่นใหญ่

จะตัง้อยู่ในย่านศนูยก์ารคา้ แหลง่ธรุกิจ และย่านชมุชน  

  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุม่ลกูคา้เปา้หมายสว่นใหญ่เป็นลกูคา้ระดบักลางขึน้ไป ยกเวน้สาํหรบัไอศกรมี Dairy Queen ซึง่เจาะกลุม่ลกูคา้ตัง้แต่

ระดบัลา่งขึน้ไป โดยลกูคา้สว่นใหญ่จะเป็นทัง้ เดก็ วยัรุน่ วยัผูใ้หญ่ กลุม่ครอบครวัและกลุม่คนทาํงาน 

 

2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ขอ้มลูดา้นการตลาดและภาวะการแข่งขนั สว่นหนึง่เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เป็นการรวบรวมขอ้มลูเผยแพรจ่าก

สว่นราชการและภาคอตุสาหกรรม ขอ้มลูเก่ียวกบัคูแ่ข่งซึง่เป็นขอ้มลูท่ีบรษัิทวา่จา้งหน่วยงานภายนอกเป็นผูจ้ดัทาํเป็นรายปักษ ์

ธุรกจิร้านอาหารทีม่สีาขาในประเทศไทย  

ในปี 2562 บรษัิทคาดวา่ตลาดโดยรวมของธรุกิจอาหารบรกิารดว่นจะยงัคงมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงและเติบโตอย่างตอ่เน่ือง ซึง่

บรษัิทคาดวา่จะมีอตัราการเติบโตท่ีดีกวา่ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากผลกระทบเชิงบวกจากการเปิดเสรกีารคา้ของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนหรอื AEC (ASEAN Economic Community) และความเช่ือมั่นของผูบ้รโิภคของประเทศไทยในปัจจบุนั  

 

ตารางเปรยีบเทียบสว่นแบง่ตลาดของธรุกิจรา้นอาหารบรกิารดว่นสไตลต์ะวนัตกในประเทศไทย 

 2560 2561 2562 (ประมาณการ) 

(ลา้นบาท) รายได ้ รอ้ยละ รายได ้ รอ้ยละ รายได ้ รอ้ยละ 

คาเฟ่ 9,543 15.8 10,313 17.8 21,012 19.4 

รา้นอาหาร 25,152 41.7 23,174 40.0 23,843 38.5 

รา้นอาหารจานดว่น 19,768 32.8 18,115 31.2 19,401 31.4 

ไอศกรมีและเบเกอรี ่ 5,818 9.7 6,362 11.0 6,610 10.7 

ตลาดรวม 60,282 100.0 57,964 100.0 61,687 100.0 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ 20,909 34.7 21,743 37.5 21,913 35.4 

ท่ีมา: บรษัิทในกลุม่อาหารและเครือ่งด่ืมขนาดใหญ่ท่ีสดุ 500 บรษัิทแรก จากกระทรวงพาณิชย ์และประมาณการของบรษัิท 

หมายเหต:ุ รายไดข้องไมเนอร ์ฟู้ด ประเทศไทย รวมรายไดข้องแฟรนไชสใ์นประเทศไทย 
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 สภาพการแข่งขนัและคู่แข่ง 

  สภาพการแข่งขนัและคูแ่ข่งในอตุสาหกรรมอาหารสไตลต์ะวนัตก แยกตามประเภทอาหาร มีดงันี ้

1. คาเฟ่  

• ตลาดรวมของคาเฟ่ มีมลูคา่กวา่ 25,800 ลา้นบาท   

• ปัจจบุนั คาเฟ่ อเมซอน รา้นกาแฟของ ปตท.เป็นผูน้าํในตลาดรา้นกาแฟ ดว้ยสว่นแบง่ตลาดประมาณรอ้ยละ 40 

2. รา้นอาหาร (Casual Dining) 

2.1 พิซซา่ มีสว่นแบง่ตลาดอยู่ท่ีประมาณ 7,800 ลา้นบาท   

• ในปี 2562 อตัราการเติบโตรอ้ยละ 7 

• แนวโนม้ตลาดในอนาคตสาํหรบัพิซซา่จะเนน้เรือ่งนวตักรรมใหม ่ และการคิดคน้และพฒันาเมนใูหม่ๆ  ควบคูก่บั

การทาํการสง่เสรมิการขายและการตลาดอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเพ่ิมความถ่ีในการรบัประทานพิซซา่ของผูบ้รโิภค และ

ทาํใหผู้ท่ี้ไมท่านพิซซา่หนัมารบัประทานพิซซา่มากขึน้ พรอ้มกนันีบ้รษัิทไดด้าํเนินการปรบัปรุงรา้นใหมี้ความ

ทนัสมยั และยงัมีการขายผ่านระบบออนไลน ์ 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 เดอะ พิซซา่ คอมปะนี มีสาขาในประเทศไทยทัง้สิน้จาํนวน 430 สาขา เป็นเจา้ของเองจาํนวน 

258 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ในสนามบิน 2 สาขา) และแฟรนไชสจ์าํนวน 172 สาขาโดยคูแ่ขง่ขนัหลกัคือ พิซซา่ ฮทั มี

สาขาจาํนวน  147 แหง่ และโดมิโน่ พิซซา่ มีสาขาจาํนวน 27 แหง่ 

2.2 สเตก็ ซีฟูด้ และสลดั มีสว่นแบง่ตลาดอยู่ท่ีประมาณ 2,860 ลา้นบาท  

• ซิซซเ์ลอร ์ ใชก้ลยทุธใ์นการใหค้วามสาํคญักบักระแสสขุภาพตามพฤติกรรมของผูบ้รโิภคอย่างตอ่เน่ือง และคิดคน้

พฒันาเมนอูาหารใหม่ๆ  ตามฤดกูาลวตัถดิุบ ผกัและผลไม ้

• ในแง่การแข่งขนั ซิซซเ์ลอร ์ ไมมี่คูแ่ข่งโดยตรงในรา้นอาหารประเภทเดียวกนั แตจ่ะเป็นในรูปแบบของสว่นแบง่

การตลาดในการทานอาหารของผูบ้รโิภคจากพฤติกรรมการทานอาหารนอกบา้น ทัง้จากรา้นอาหารสกีุ ้รา้นอาหาร

นานาชาติ อิตาลี ญ่ีปุ่ น จีน หรอืรา้นอาหารไทยทั่วไป  

2.3 อาหารและกาแฟ มีสว่นแบง่ตลาดอยู่ที่ประมาณ 1,060 ลา้นบาท  

• Signature Blend คือความโดดเดน่ของรสชาติกาแฟท่ี The Coffee Club ใชด้งึดดูลกูคา้ โดยการผสมเมลด็กาแฟ

สองสายพนัธุ ์ ระหวา่งอาราบิกาท่ีใหร้สชาติเขม้ขน้ออกเปรีย้ว เพ่ิมความสดช่ืนจากโคลมัเบยี และจากบราซิลท่ีมี

กลิ่นหอมรสชาติปานกลาง นาํมาผสมกบัโรบสัตา้ ท่ีใชข้องพรเีม่ียมจากอินเดีย ช่วยใหร้สชาติกลมกลอ่มเขา้กนั

อย่างลงตวัโดยใชม้าตรฐานเดียวกบัท่ีออสเตรเลีย และ All Day Breakfast ท่ีใหล้กูคา้เขา้มาทานอาหารประเภท

อาหารเชา้ในเวลาใดก็ได ้

• ปัจจบุนั The Coffee Club มีสาขาทัง้สิน้จาํนวน 62 สาขา ตัง้อยู่ใน พทัยา ภเูก็ต  เชียงใหม ่สมยุ หวัหิน สนามบิน

ดอนเมือง สนามบินภเูก็ต สนามบนิสวุรรณภมิู และกรุงเทพฯ โดยเป็นเจา้ของเองทัง้หมด รา้นคา้สว่นใหญ่ตัง้อยู่

ตามย่านศนูยก์ารคา้ แหลง่ธรุกิจและแหลง่ทอ่งเที่ยว ในทาํเลที่เดินทางสะดวก ปัจจบุนัคูแ่ข่งขนั อาทิเช่น  

Greyhound มีทัง้หมด 16 สาขาอยูใ่นกรุงเทพฯ และปรมิลฑล สว่น Dean & Deluca มี 9 สาขา     

• ในปี 2562 มีอตัราการเติบโตยอดขายรอ้ยละ 21   

3. รา้นอาหารจานดว่น หรอื ฟาสตฟ์ูด้  

• ปัจจบุนั ธรุกิจอาหารจานดว่นในประเทศไทยมีมลูคา่ราว 35,000 ลา้นบาท โดยเบอรเ์กอร ์คิง มีสว่นแบง่ตลาดอยู่

ท่ีประมาณ 2,100 ลา้นบาทในปี 2562  

• ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เบอรเ์กอร ์คิง มีสาขาทัง้สิน้จาํนวน 115 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ในสนามบิน 17 สาขา)  

สว่นคูแ่ข่งขนั อาทิเช่น เค เอฟ ซี มีสาขาทัง้สิน้จาํนวน 739 สาขา และแมคโดนลัด ์มีสาขาจาํนวน 228 สาขา 
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4. ไอศกรมี และเบเกอรี ่

ภาพรวมสินคา้ประเภทไลทฟ์าสฟูด้ส ์อาทิเช่น เบเกอรี ่ขนมปัง ไอศกรมี โดนทั ยงัคงเติบโตเพ่ิมขึน้ จากกิจกรรมทางการตลาด 

รายการสง่เสรมิการขาย แนะนาํเมนใูหม ่และการเปิดสาขาใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ืองของทกุกลุม่สินคา้  ธรุกิจไอศกรมี มีมลูคา่รวมมากกวา่ 

9,600 ลา้นบาท โดย สเวนเซน่ส ์และแดรีค่วีน ยงัคงรกัษาตาํแหน่งผูน้าํตลาดไอศกรมีไวไ้ดอ้ย่างตอ่เน่ือง โดยในปี 2562 ไอศกรมีสเวน

เซน่ส ์มีสว่นแบง่การตลาดประมาณ 3,500 ลา้นบาท และแดรีค่วีน มีสว่นแบง่การตลาดประมาณ 2,400 ลา้นบาท 

• ปัจจบุนั สเวนเซน่ส ์มีสาขาในประเทศไทยทัง้สิน้จาํนวน 294 สาขา (เป็นเจา้ของเอง 116 สาขา  และขายแฟรนไชส์

ในประเทศ 178 สาขา สว่นคูแ่ขง่อย่างบาสกิน้ รอบบิน้ มีสาขาทัง้สิน้จาํนวน 33 แหง่ ฮาเกน้ ดาส มีสาขาทัง้สิน้

จาํนวน 27 แหง่  และโคลดส์โตนมี 17 สาขา 

• ปัจจบุนั แดรีค่วีนในประเทศไทยมีสาขาทัง้สิน้จาํนวน 520 สาขา เป็นเจา้ของเอง 257 สาขา (รวมสาขาท่ีอยู่ใน

สนามบิน 16 สาขา) และขายแฟรนไชสใ์นประเทศ 263 สาขา สว่นคูแ่ข่ง เช่น เค เอฟ ซ ีซอฟทไ์อศกรมี มีสาขา

ทัง้สิน้จาํนวน 739 สาขา และแมคโดนลัด ์ซอฟทไ์อศกรมี มีสาขาทั่วประเทศทัง้สิน้ จาํนวน 228 สาขา     

  กลยุทธท์างการตลาด 

บรษัิทมีกลยทุธท์างตลาดและการขาย ดงันี ้

1. เนน้การบรกิารลกูคา้ใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจอย่างสงูสดุ (100% customer satisfaction) ใชก้ลยทุธเ์พ่ือยก

มาตรฐานการบรกิาร หาทาํเลท่ีตัง้รา้น คณุภาพผลิตภณัฑ ์ 

2. เนน้ในการใหบ้รกิารดว้ยสินคา้ท่ีมีคณุภาพ พรอ้มทัง้การพฒันาสินคา้ใหมแ่ละเมนอูาหารใหม่ๆ  อย่างตอ่เน่ือง 

3. เนน้การเปิดสาขาในศนูยก์ารคา้ แหลง่ธรุกิจ และย่านชมุชน 

4. ในสว่นของการบรกิารจดัสง่ถึงบา้น ไดก้าํหนดใหจ้ดัสง่ภายในเวลา 30 นาท ี

5. จดักิจกรรมสง่เสรมิการขายรว่มกบัพนัธมิตรและบตัรเครดิตต่าง ๆ 

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

และ Thai Express โดย The Minor Food Group Singapore ทัง้นี ้รวมถึงการขยายธรุกิจแฟรนไชสใ์นตลาดประเทศ

ไทยและตา่งประเทศ 

7. มีการจดัเซต็เมนหูรอืการปรบัราคาเพ่ือใหเ้กิดความคุม้คา่แก่ลกูคา้ (Price Value) 

  นโยบายราคา 

เน่ืองจากธรุกิจอาหารบรกิารดว่นเป็นธรุกิจที่มีการแขง่ขนัสงู การตัง้ราคาสินคา้ของบรษัิทไดค้าํนงึถึงตน้ทนุของสินคา้และ

การบรกิารรวมถึงราคาของคูแ่ข่งในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั  

 

2.2.3 การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบริการ 

บรษัิทดาํเนินธรุกิจสว่นใหญ่เป็นการผลิตและจาํหน่ายอาหารบรกิารดว่น ผ่านรูปแบบของสาขา จาํนวนมากกวา่ 2,000 แหง่ 

โดยบรษัิทไดล้งทนุใน โรงงานผลิตชีสและไอศกรมี เพ่ือรองรบัธรุกิจรา้นอาหารในเครอืตลอดจนบรษัิทคูค่า้อ่ืนๆ ที่ไมไ่ดอ้ยู่ในกลุม่บรษัิท

อีกดว้ย  นอกจากนีบ้รษัิทไดเ้ลง็เห็นถงึความเส่ียงในดา้นอตัราเงินเฟอ้ในปี 2562 และไดว้างแผนในเรือ่งการเตรยีมความพรอ้มใน

การทาํสญัญาซือ้วตัถดิุบกบัคูค่า้ (Suppliers) เพ่ือกาํหนดราคาหรอืจาํนวนและคณุภาพของวตัถดิุบในระยะยาว 

 

วัตถุดบิและแหล่งทีม่า 

วตัถดิุบในการผลิตของบรษัิท แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. วตัถดิุบที่เป็นอาหารแช่แขง็ ไดแ้ก่ เนือ้ไก่แปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ววัแปรรูป  อาหารทะเลประเภทตา่งๆ    เนยแข็ง 

ไอศกรมี มนัฝรั่งแช่แข็ง ผกัและผลไมแ้ช่แข็ง เป็นตน้ 
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2. วตัถดิุบท่ีเป็นอาหารสด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑน์ม ไข่ไก่ ผกัและผลไมส้ด เป็นตน้ 

3. วตัถดิุบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ นมผง แปง้ ขนมปัง เครือ่งเทศ อาหารกระป๋อง ผลไมแ้ปรรูป นํา้มนัพืช กาแฟ นํา้ตาล เครือ่งด่ืมและ

บรรจภุณัฑช์นิดตา่ง ๆ เป็นตน้ 

ท่ีมาของวตัถดิุบแตล่ะประเภท มาจาก 2 แหลง่ดว้ยกนั คือ 

1. แหลง่ท่ีมาภายในประเทศ ไดแ้ก่ นมสด ไข่ไก่ ไสก้รอก เนือ้สตัวแ์ปรรูปประเภทตา่ง ๆ ผกั ผลไม ้ แปง้ นํา้ตาล อาหาร

กระป๋อง เครือ่งด่ืมและบรรจภุณัฑช์นิดตา่งๆ เป็นตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 70-75 ของวตัถดิุบทัง้หมดโดยประมาณ 

2. แหลง่ท่ีมาจากตา่งประเทศ แบง่ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. การซือ้ผ่านตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย ไดแ้ก่ มนัฝรั่งแชแ่ข็ง ผกัและผลไมแ้ช่แข็ง เครือ่งเทศ อลัมอนด ์ เมล็ด

กาแฟ สว่นประกอบตา่งๆ ท่ีใชใ้นการผลิตและแตง่หนา้ไอศกรมี เป็นตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 5-10 ของวตัถดิุบทัง้หมด

โดยประมาณ 

2. การนาํเขา้จากตา่งประเทศโดยตรง ไดแ้ก่ เนยแขง็ นมผงพรอ่งมนัเนย สว่นประกอบอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการผลติไอศกรมี 

อาหารกระป๋อง เนือ้ววัแปรรูปบางประเภท เป็นตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 15-20 ของวตัถดิุบทัง้หมดโดยประมาณ 

วตัถดิุบหลกัในการผลิตสินคา้ของแตล่ะแบรนด ์มีดงันี ้

1. The Pizza Company วตัถดิุบหลกัคือ แปง้พิซซา่ เนยแข็ง เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป และอาหารทะเล ซึง่บรษัิทจดัซือ้

จากตา่งประเทศ บรษัิทในกลุม่เดียวกนัและผูจ้าํหน่ายภายในประเทศ  

2. Burger King มีวตัถดิุบหลกัคือ ขนมปัง มนัฝรั่งแชแ่ข็ง เนยแข็ง และเนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป ซึง่บรษัิท

สั่งซือ้จากตา่งประเทศและผูจ้าํหน่ายในประเทศ  

3. Swensen’s,  Dairy Queen และบรษัิท ไมเนอร ์ แดรี ่ จาํกดั มีวตัถดิุบหลกัในการผลติไอศกรมีคือ นมผงพรอ่งมนัเนย 

ผลิตภณัฑจ์ากนม และสว่นประกอบตา่งๆ ท่ีใชใ้นการแตง่หนา้ไอศกรมี (Topping) ซึง่สั่งซือ้จากตา่งประเทศโดยตรง 

และผ่านตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ 

4. Sizzler มีวตัถดิุบหลกัคือ เนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป อาหารทะเลแชแ่ขง็ ขนมปัง ขา้ว เนยแข็ง ผกัและ

ผลไมช้นิดตา่งๆ โดยเนือ้สตัวบ์างประเภทนัน้ ทาํการสั่งซือ้จากตา่งประเทศโดยตรง และผ่านผูจ้าํหน่ายในประเทศ 

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

เคก้ เครือ่งปรุงอาหาร ผลิตภณัฑน์ม และเครือ่งด่ืมประเภทตา่งๆ ซึง่บรษัิทสั่งซือ้ผ่านผูจ้าํหน่ายในประเทศ  

6. The Minor Food Group Singapore มีวตัถดิุบหลกัคือ เนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป อาหารทะเลแชแ่ขง็ 

และเครือ่งปรุงอาหารตา่งๆ โดยสว่นใหญ่นัน้ บรษัิททาํการสั่งซือ้จากตา่งประเทศผ่านผูจ้าํหน่ายในประเทศ 

  

2.3  ธุรกจิจดัจาํหน่ายและรับจา้งผลติสนิค้า 

 

2.3.1 ลักษณะธุรกจิ 

 

บรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 99.92 ในบรษัิท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (“MINOR”) (รวมสว่นท่ีถือหุน้โดย MFG รอ้ยละ 

8.57) ซึง่เป็นผูน้าํในการดาํเนินธรุกิจเก่ียวกบัการจดัจาํหน่ายสินคา้นาํเขา้จากตา่งประเทศและธรุกิจการผลิตสินคา้อปุโภคโดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

การจดัจาํหน่ายสนิค้าประเภทเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งหม่ กระเป๋า และรองเทา้ 

• แบรนดเ์อสปร ี (Esprit) ประกอบดว้ยเสือ้ผา้สาํเรจ็รูป เครือ่งประดบัและเครือ่งแตง่กายสาํหรบัสภุาพบรุุษ สภุาพสตร ีวยัรุน่  เป็น

สินคา้จากประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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• แบรนดบ์อสสิน่ี (Bossini) ประกอบดว้ยเสือ้ผา้สาํเรจ็รูปสาํหรบัสภุาพบรุุษ สภุาพสตร ีวยัรุน่และเดก็ เป็นสินคา้จากประเทศฮ่องกง 

• แบรนดช์ารล์ส แอนด ์คีธ (Charles and Keith) ประกอบดว้ยรองเทา้ กระเป๋า และเครือ่งประดบั สาํหรบัสภุาพสตร ีเป็นสินคา้จาก

ประเทศสิงคโปร ์

• แบรนดบ์รูค๊ส ์บราเธอรส์ (Brooks Brothers) ประกอบดว้ยเสือ้ผา้สาํเรจ็รูปชัน้นาํสาํหรบัสภุาพบรุษ และสภุาพสตร ีเป็นสนิคา้จาก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• แบรนดเ์อแตม (ETAM) ประกอบดว้ยชดุชัน้ใน และชดุนอนสาํหรบัสภุาพสตร ีเป็นสินคา้จากประเทศฝรั่งเศส 

• แบรนดแ์รทลีย ์ ลอนดอน (Radley London) ประกอบดว้ยกระเป๋า และเครือ่งประดบั สาํหรบัสภุาพสตร ี เป็นสินคา้จากประเทศ

องักฤษ 

• แบรนดอ์เนลโล ่(Anello) ประกอบดว้ยกระเป๋า เป็นสินคา้จากประเทศญ่ีปุ่ น 

• แบรนดโ์อวีเอส (OVS) ประกอบดว้ยเสือ้ผา้สาํเรจ็รูป เครือ่งประดบัและเครือ่งแตง่กายสาํหรบัสภุาพบรุุษ สภุาพสตร ีวยัรุน่และเดก็ 

เป็นสินคา้จากประเทศอิตาล ี

• แบรนดเ์ซฟ มาย แบค (Save My Bag) ประกอบดว้ยกระเป๋า และเครือ่งประดบั เป็นสินคา้จากประเทศอิตาล ี

การจดัจาํหน่ายสนิค้าเคร่ืองใช้ในบ้านและเคร่ืองครัว 

• แบรนดส์วิลลิ่ง (ZWILLING) ประกอบดว้ยเครือ่งใชแ้สตนเลส สตีล คณุภาพสงู อาทิเชน่ มีด หมอ้ ชอ้น กระทะ อปุกรณ์

ประกอบอาหาร ภาชนะเครือ่งครวัตา่งๆ และอปุกรณต์กแตง่เลบ็ ซึง่เป็นแบรนดจ์ากประเทศเยอรมนั 

• แบรนดโ์จเซฟ โจเซฟ (Joseph Joseph) ประกอบดว้ยอปุกรณท่ี์ใชใ้นครวัเรอืน เนน้การออกแบบท่ีมีฟังกช์ั่นในการแกปั้ญหาตา่ง  ๆ

และง่ายตอ่การใชส้อยดว้ยรูปแบบท่ีทนัสมยั ซึง่เป็นแบรนดจ์ากประเทศองักฤษ 

• แบรนดโ์บเดิม้ (Bodum) ประกอบดว้ยเครือ่งชงกาแฟและชาแบบ ทัง้แบบเฟรนชเ์พรส ดรปิ และไซฟ่อน นอกจากนีย้งัมี แกว้

ดบัเบิล้วอล และเครือ่งใชไ้ฟฟา้ขนาดเลก็ ท่ีมาพรอ้มดีไซนอ์นัเป็นเอกลกัษณ ์ ง่ายตอ่การใชง้านและเนน้เรือ่งความเป็นมิตรกบั

สิ่งแวดลอ้ม ซึง่เป็นแบรนดจ์ากประเทศเดนมารค์ 

การจดัจาํหน่ายสนิค้าและอุปกรณท์างการศกึษา 

• อีทีแอล (ETL) อปุกรณแ์ละหนงัสอื Interactive เพ่ือการศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง และภาษา

บาฮาซา เพ่ือใหเ้ดก็มีทกัษะโดยครบเป็นองคร์วม (Total Development Program) เป็นทกัษะทางดา้นความรู ้

(Knowledge) ทกัษะในการใชชี้วิต (Skill) และทกัษะทางดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม (Value) ผ่านหลกัสตูรจากประเทศ

สิงคโปร ์ ซึง่ประกอบดว้ยทกัษะก่อนวยัเรยีน (Soft Skills) ภาษาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ความรูท้ั่วไป และ

จรยิธรรม โดยมีอปุกรณท่ี์สามารถโตต้อบ (Interact) กบัเดก็ และ Learning by Doing เพ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจ 

• ไมเนอร ์สมารท์ คิดส ์(MSK) สื่อการเรยีนรูส้าํหรบัเดก็โดยมีหนงัสือ Interactive และอปุกรณเ์สรมิท่ีทนัสมยั ปากกาพดูไดเ้พ่ือ

ใชใ้นการเรยีนรูแ้บบ Interactive เพ่ิมทกัษะทางดา้นภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีนกลาง และความรูร้อบตวัของเดก็ 

• หงเอิน้ (Hongen) สื่อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาไทย โดยมีหนงัสือ Interactive และอปุกรณเ์สรมิท่ี

ทนัสมยั ปากกาพดูไดเ้พ่ือใชใ้นการเรยีนรูแ้บบ Interactive เป็นการเตรยีมความพรอ้มทางดา้นภาษาใหเ้ดก็ไทยเขา้สูส่ากล 

• เบรนเช็คเกอร ์(BrainChecker) ศาสตรก์ารวิเคราะห ์คน้หาศกัยภาพ จากการสแกนลายผิวนิว้มือ 

• โปรเจ็คแลป๊ (Minor Mojobot) นวตักรรมใหมใ่นการเรยีนรูศ้ตวรรษท่ี 21 เรยีนรูแ้ละทาํความเขา้ใจทกัษะดา้นการเขียน

โปรแกรม (Coding) โดยการเรยีนรูผ้่าน Unplugged Coding Robot & Boardgame 
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การรับผลติสนิค้าอุปโภค 

บรษัิทดาํเนินธรุกิจเก่ียวกบัการรบัผลิตสินคา้อปุโภคและสินคา้ในครวัเรอืน ไดแ้ก่ นํา้หอมปรบัอากาศในรถยนต ์ ผลิตภณัฑ์

นํา้ยาขดัรถยนต ์ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด นํา้ยาปรบัผา้นุ่ม และนํา้ยาลา้งจาน ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียง เชน่ GLADE 

ALFA, CARGLO, MAGIC CLEAN, PED, ALPO, DAILY FRESH, FARCENT, SUNLIGHT เป็นตน้ ลกูคา้สาํคญัคือบรษัิท

ตา่งประเทศท่ีผลติสินคา้อปุโภคและจดัจาํหน่ายทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น บรษัิท เอส.ซี.จอหน์สนั แอนดซ์นั (ประเทศไทย) จาํกดั 

บรษัิท คาโอ อินดลัเตรยีล (ประเทศไทย) จาํกดั และ บรษัิท ยนิูลีเวอร ์เอเชีย ไพรเวท  จาํกดั เป็นตน้ รวมทัง้รบัผลิต ผลิตภณัฑท์าํความ

สะอาดท่ีใชใ้นอตุสาหกรรมบรกิารใหก้บั Diversey Hygiene 

การจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ลกัษณะการจาํหน่ายของผลิตภณัฑก์ลุม่เสือ้ผา้และกลุม่เครือ่งใชใ้นบา้นแบง่เป็น 3 ชอ่งทางคือ 1) ชอ่งทางจาํหน่ายปลกี

ใหก้บักลุม่ลกูคา้เปา้หมายโดยวางจาํหน่ายในรา้นคา้ของบรษัิทเองหรอืจาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ตา่งๆ 2) ช่องทางจาํหน่ายใหล้กูคา้

องคก์รที่มีงบประมาณเพ่ือใหพ้นกังานและผูบ้รหิาร และมีงบประมาณทางการตลาดเพ่ือจดัหาของแถมและของกาํนลัแก่ลกูคา้ และ 

3) ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) 

บรษัิทเหน็วา่ผูใ้ชง้านทางอินเทอรเ์น็ตและทาํธรุกรรมซือ้ขายสินคา้ออนไลนมี์จาํนวนที่เติบโตอย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้ ในปี 2562 

ไดพ้ฒันาการดาํเนินธรุกิจเก่ียวกบัการจดัจาํหน่ายสินคา้ผ่านทางเวบ็ไซตต์า่งๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ภายใต้

แบรนดข์องบรษัิท 

กลุ่มเป้าหมาย 

เน่ืองจากกลุม่สินคา้ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิทมีความหลากหลาย ครอบคลมุทกุเพศ ทกุวยั ดงันัน้ ฐานลกูคา้ของธรุกิจท่ี

เก่ียวกบัการจดัจาํหน่ายสินคา้จงึครอบคลมุทัง้หญิงและชาย ในทกุชว่งอาย ุ โดยกลุม่ลกูคา้หลกัคือ นกัศกึษา กลุม่คนทาํงานรุน่ใหม ่

แมบ่า้น ตลอดจนนกัธรุกิจ ผูท่ี้สนใจในเรือ่งแฟชั่นและการแตง่ตวั  

สาํหรบัธรุกิจท่ีเก่ียวกบัการรบัผลิตสินคา้ ลกูคา้หลกัของบรษัิทเป็นบรษัิทตา่งชาติท่ีมียอดการสั่งสินคา้อปุโภคเป็นจาํนวน

มาก ทัง้เพ่ือใชใ้นประเทศและสง่ออกไปยงัประเทศใกลเ้คียง 

2.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

แบรนดเ์อสปรี (Esprit) 

 ถึงแมธ้รุกิจแฟชั่นมีคูแ่ข่งขนัอยู่ในตลาดเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา Fast fashion หลาย 

แบรนด ์เขา้มาทาํตลาดอย่างรวดเรว็ดว้ยการลงทนุท่ีสงู ทัง้ขนาดของรา้นคา้ สนิคา้ท่ีมีความหลากหลาย และการปรบัราคาเพ่ือเป็นการ

ดงึดดูกลุม่ลกูคา้ สง่ผลกระทบตอ่แบรนดท์ี่เคยมีความแข็งแรงในตลาด เพราะผูบ้รโิภคมีทางเลือกในเรือ่งของสินคา้ที่มีความโดดเดน่

ทางดา้นรูปแบบท่ีทนัสมยั แตอ่ยา่งไรก็ตาม แบรนดเ์อสปรยีงัมีจดุเดน่ท่ีแตกตา่งจากแบรนด ์ fast fashion ใหม่ๆ  ในเรือ่งการรกัษา

คณุภาพสินคา้ที่สงู และยงัคงการผลิตสินคา้ที่ตอบสนองกลุม่ลกูคา้ท่ีพอใจในเรือ่งคณุภาพสินคา้และความทนทาน ไมเ่นน้ความแฟชั่น

จนเกินไป ใสส่บายเหมาะกบัสรรีะสาํหรบัคนวยัทาํงานอาย ุ30 ปีขึน้ไป ดงันัน้ การทาํโปรแกรมบรหิารความพงึพอใจของลกูคา้สมาชิก 

(Minor Plus) เพ่ือรกัษาลกูคา้กลุม่นีไ้ดมี้การทาํอย่างตอ่เน่ือง เช่น การติดตอ่จองสินคา้ใหม ่การใหส้ว่นลดพิเศษ การดแูลลกูคา้ในวนั

สาํคญั และ ณ สิน้ปี 2562 แบรนดเ์อสปรมีีจาํนวนจดุจาํหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 85 แหง่ 

แบรนดบ์อสสน่ีิ (Bossini) 

กลุม่สินคา้ที่อยู่ในระดบัเดียวกนักบัแบรนดบ์อสสินีนัน้ มีทัง้ท่ีนาํเขา้จากตา่งประเทศ เช่น Giordano, Body Glove และผลิต

ในประเทศ เช่น Portland ซึง่ลว้นแตอ่ยู่ในตลาดมาเป็นเวลานาน และแมว้า่จะมีการแขง่ขนัคอ่นขา้งสงูทัง้ในดา้นราคา และการสง่เสรมิ

การขายในรูปแบบใหม่ๆ  แบรนดบ์อสสินี ยงัคงเป็นแบรนดท่ี์มีจดุแขง็ในเรือ่งผลิตภณัทก์นัหนาวที่มีคณุภาพ เช่น เสือ้กนัหนาวขนเป็ด

และเสือ้แจ็คเก็ต รวมไปถึงเสือ้ยืดใสส่บายท่ีมีรูปแบบสวยและคณุภาพดี บรษัิทคาดวา่แบรนดบ์อสสินียงัมีโอกาสเติบโตไปกบัการ
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ขยายตวัของหา้งสรรพสินคา้ทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั ณ สิน้ปี 2562 แบรนดบ์อสสินี มีจาํนวนจดุจาํหน่ายในประเทศไทยรวม

ทัง้สิน้ 80 แหง่   

แบรนดบ์รู๊คส ์บราเธอรส์ (Brooks Brothers) 

เสือ้ผา้ชัน้นาํ ท่ีมีมารว่มสองศตวรรษ ไดก่้อตัง้ขึน้มาเม่ือปี 2361 ท่ีประเทศสหรฐัอเมรกิา บรูค๊ส ์บราเธอรส์เป็นแบรนดแ์รกท่ี

จาํหน่ายสทูแบบเรดี ้ ทแูวร ์ จนกลายเป็นแบรนดท่ี์ไดร้บัความนิยมจากประธานาธิบดีสหรฐัอเมรกิาคนที่ 44 อย่างบารกั โอบามา่ ดว้ย

พฒันาการของงานออกแบบเสือ้ผา้สภุาพบรุษและสภุาพสตรทีัง้แบบเป็นทางการและแบบไลฟ์สไตล ์ ทาํใหบ้รูค๊ส ์ บราเธอรส์ประสบ

ความสาํเรจ็ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และไดข้ยายตลาดสูต่า่งประเทศ ณ สิน้ปี 2562 แบรนดบ์รูค๊ส ์ บราเธอรส์ มีจาํนวนจดุจาํหน่ายใน

ประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 6 แหง่  

แบรนดช์ารล์ส แอนด ์คธี (Charles & Keith) 

 ตลาดรองเทา้และกระเป๋าสาํหรบัสภุาพสตรใีนประเทศไทยมีทัง้แบรนดท่ี์นาํเขา้ และแบรนดท่ี์ผลิตในประเทศ โดยรองเทา้ท่ี

นาํเขา้มกัจะไดร้บัความนิยมในรูปแบบท่ีทนัสมยั มีวสัดท่ีุแตกตา่งซึง่หาไมไ่ดใ้นประเทศ และการออกแบบท่ีสวยงาม กลุม่รองเทา้

นาํเขา้สว่นใหญ่จะเป็นแบรนดท์ี่มีการวางตาํแหน่งระดบับนและราคาสงู ในขณะที่แบรนดช์ารล์ส แอนด ์ คีธ ยงัคงเนน้การตลาดใน

ลกูคา้ระดบักลาง โดยนาํเสนอสินคา้นาํเขา้ท่ีมีการออกแบบท่ีทนัสมยัเทียบเทา่สินคา้ในกลุม่ระดบับน ในราคาท่ีจบัตอ้งได ้ แมว้า่จะมี

แบรนดก์ระเป๋าสตรท่ีีผลิตในประเทศเป็นคูแ่ข่ง แตแ่บรนดช์ารล์ส แอนด ์ คีธ ยงัคงเนน้การออกแบบ ใชว้สัดท่ีุมีคณุภาพ และปรบักล

ยทุธด์า้นราคา ซึง่ทาํใหแ้บรนดย์งัคงรกัษาสว่นแบง่ตลาดของสินคา้กลุม่นีไ้วไ้ด ้ การเติบโตของแบรนด ์ เนน้การรกัษาและสรา้งฐาน

ลกูคา้ใหม ่คณุภาพการบรกิารของพนกังานขายใหเ้ป็นท่ีหนึ่งในการดแูลลกูคา้อย่างตอ่เน่ือง และเม่ือปลายปี 2562 ท่ีผ่านมานี ้ แบรนด์

ชารล์ส แอนด ์คีธ ไดเ้พ่ิมช่องทางการขายบนโลกออนไลนด์ว้ยเวบไซตข์องตวัเอง www.charleskeith.co.th โดยในสิน้ปี 2562 ชารล์ส 

แอนด ์คีธ มีจาํนวนจดุจาํหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 44 แหง่  

แบรนดแ์รทลยี ์ลอนดอน (Radley London) 

แบรนดก์ระเป๋าและเครือ่งประดบั สาํหรบัสภุาพสตร ีก่อตัง้ขึน้เม่ือปี 2541 ดว้ยผลงานการออกแบบอนัโดดเดน่ และฟังกช์ั่น

การใชง้านท่ีดีเย่ียม จงึทาํใหแ้บรนดแ์รทลีย ์ลอนดอน ไดร้บัความนิยมและกลายเป็นแบรนดช์ัน้นาํระดบัโลก ประกอบกบัตลาดกระเป๋า

สภุาพสตรใีนประเทศไทยนัน้ ยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ือง แบรนดแ์รทลยี ์ลอนดอน จงึเป็นอีกทางเลือกหนึง่ โดยเนน้การตลาดกลุม่ลกูคา้

เปา้หมายท่ีเป็นนกัศกึษา กลุม่วยัทาํงานทัง้คนไทยและตา่งชาติ ณ สิน้ปี 2562 แบรนดแ์รทลีย ์ ลอนดอน มีจาํนวนจดุจาํหน่ายใน

ประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 31 แหง่ ทัง้ในกรุงเทพและตา่งจงัหวดั 

แบรนดอ์เนลโล่ (Anello) 

แบรนดก์ระเป๋าแฟชั่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่ถือกาํเนิดขึน้ในปี 2548 ภายใตแ้นวคิดท่ีอยากใหส้นิคา้มีรายละเอียดท่ี

น่าสนใจดว้ยลกัษณะของสินคา้ท่ีมีความโดดเดน่ในเรือ่งการออกแบบท่ีเรยีบง่ายเนน้ประโยชนก์ารใชส้อย และราคาท่ีไมส่งู สรา้งสรรค์

เป็นกระเป๋าท่ีมีความหลากหลายทัง้รูปแบบและวตัถดิุบท่ีใชผ้ลิต เพ่ือใหเ้หมาะกบัทกุความตอ้งการและกิจกรรม จนกลายเป็นสินคา้ท่ี

ไดร้บัความนิยมอย่างมากในปัจจบุนั โดยเนน้กลุม่ลกูคา้ท่ีเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา และวยัเริม่ทาํงาน ทัง้สภุาพสตรแีละสภุาพบรุุษ ณ สิน้

ปี 2562 แบรนดอ์เนลโลมีจาํนวนจดุจาํหน่ายทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดัในประเทศไทยรวมทัง้สิน้  116 แหง่  

แบรนดเ์อแตม (ETAM) 

แบรนดช์ดุชัน้ในสภุาพสตรท่ีีมีมานานรว่ม 100 ปี ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี 2459 ดว้ยเอกลกัษณก์ารออกแบบใหค้วามสาํคญักบั

โครงสรา้งหนา้อกที่แตกตา่งของผูห้ญิง ความสวยงามจากลกูไมฝ้รั่งเศส มีความยืดหยุ่นและสวมใสส่บาย จนเป็นแบรนดท่ี์ไดร้บัความ

นิยมจากสภุาพสตรทีัง้ในฝรั่งเศสและทั่วโลก เอแตมไดเ้ขา้มาเป็นทางเลือกใหมใ่นตลาดชดุชัน้ในสภุาพสตร ี ดว้ยความสวยงาม และ

ราคาท่ีแข่งขนัไดใ้หก้บัลกูคา้กลุม่นกัศกึษา และคนทาํงานในประเทศไทย ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการแตง่กายแฟชั่นทัง้ภายนอกและ

ภายใน ณ สิน้ปี 2562 แบรนดเ์อแตมมีจาํนวนจดุจาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้และศนูยก์ารคา้ชัน้นาํในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 27 แหง่ 

http://www.charleskeith.co.th/
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แบรนดโ์อวเีอส (OVS) 

แบรนดเ์สือ้ผา้แฟชั่นอนัดบัหนึ่งจากประเทศอิตาลี ท่ีมีการออกสินคา้ใหมท่กุเดือนดว้ยรูปแบบลํา้ทนัสมยัตามกระแสเทรนดแ์ฟชั่น 

สินคา้ประกอบดว้ยเสือ้ผา้และเครือ่งประดบั ท่ีตอบสนองครบทกุความตอ้งการของลกูคา้ทกุเพศและวยั ตัง้แตว่ยัแรกเกิด วยัเดก็ วยัรุน่ ไป

จนถึงวยัทาํงาน และครอบคลมุไลฟ์สไตลท์กุการสวมใสท่กุโอกาสทัง้ชดุลาํลองในวนัวา่งและวนัทาํงาน เป็นแบรนดท่ี์เพ่ิมศกัยภาพในการ

แข่งขนัของบรษัิทในตลาดกลุม่ใหมคื่อ Fast Fashion ท่ีนาํเสนอสินคา้แฟชั่นคณุภาพดีในราคาย่อมเยาตามเทรนดข์องผูบ้รโิภคยคุใหม ่ณ สิน้

ปี 2562 แบรนดโ์อวีเอสมีจาํนวนจดุจาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้และศนูยก์ารคา้ชัน้นาํในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 13 แหง่ 

แบรนดเ์ซฟ มาย แบค (Save My Bag) 

แบรนดก์ระเป๋าและเครือ่งประดบัจากประเทศอิตาลี ที่ปฏิวติัวงการของแฟชั่นกระเป๋าตัง้แตปี่ 2556 ดว้ยออกแบบสินคา้ท่ี

โดดเดน่ทัง้สไตลแ์ละฟังกช์ั่น การเลือกใชว้สัดนุวตักรรมลํา้สมยัอย่างผา้โพลีแฟบบรคิผสมไลครา่ (Poly-Fabric with Lycra®) ซึง่

ผสมผสานความทนทานและนํา้หนกัท่ีเบา เป็นวสัดท่ีุสามารถซกัไดแ้ละมีความยืดหยุ่น ปรบัใหเ้ขา้กบัทกุความตอ้งการในทกุๆ วนั ดว้ย

การใชง้านท่ีหลากหลาย เป็นสินคา้ท่ีผลิตในประเทศอิตาล ี100% บรษัิทไดย้กเลิกการเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย ในปี 2562  

แบรนดอ์ทีแีอล (ETL) ไมเนอร ์สมารท์ คดิส ์(MSK) หงเอิน้ (Hongen) เบรนเชค็เกอร ์(BrainChecker) และโปรเจค็

แล๊ป (Minor Mojobot)  

อีทีแอล (ETL) เป็นสินคา้เพ่ือการศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง และภาษาบาฮาซา และความรูร้อบตวั

ของเดก็ ถงึแมว้า่การเติบโตของสื่อออนไลนจ์ะมีผลกระทบตอ่ธรุกิจประเภทนี ้ แตอี่ทีแอลเป็นสนิคา้ท่ีมีความโดดเดน่ในเรือ่งการวิจยัและ

พฒันา คณุภาพรูปเลม่ของหนงัสอื อปุกรณเ์สรมิท่ีทนัสมยั ช่วยกระตุน้ใหเ้ดก็เกิดความสนใจในการเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ อีทีแอลจงึเป็นผูน้าํ

ตลาดในผลิตภณัฑก์ารศกึษาสาํหรบัเดก็ท่ีมีคณุภาพสงู โดยสนิคา้แตล่ะชดุจะใชเ้วลานานในการพฒันาและออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ   

ไมเนอร ์สมารท์ คิดส ์(MSK) สื่อการเรยีนรูส้าํหรบัเดก็โดยมีหนงัสือ Interactive และอปุกรณเ์สรมิท่ีทนัสมยั มีความโดดเดน่

ในเรือ่งความหลากหลายทางดา้นภาษา จงึเป็นที่สนใจสาํหรบักลุม่ลกูคา้ท่ีตอ้งการพฒันาเดก็ทางดา้นภาษา  

หงเอิน้ (Hongen) สื่อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาไทย เป็นสนิคา้ท่ีมีความโดดเดน่ดา้นภาษา มี

อปุกรณเ์สรมิเป็นปากกาพดูไดก้ระตุน้ใหเ้ดก็สนใจและง่ายตอ่การเรยีนรู ้

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

การวิเคราะห ์คน้หาศกัยภาพของบคุคลท่ีติดตวัมาแตก่าํเนิด เป็นสินคา้รูปแบบใหมท่ี่สรา้งความสนใจตอ่พอ่แม ่ผ่านการสแกนคา่ลาย

ผิวนิว้มือและนาํไปแปลงผลเป็นสถิดิ เป็นท่ีนิยมในหลายประเทศ สินคา้นีใ้นประเทศไทยมีคูแ่ข่งขนันอ้ย อีกทัง้ราคาที่จาํหน่ายยงัเป็น

กลุม่ลกูคา้เดียวกบัสินคา้หลกั ทาํใหส้ามารถตอ่ยอดการขายได ้

โปรเจ็คแลป๊ (Minor Mojobot) นวตักรรมใหมใ่นการเรยีนรูศ้ตวรรษท่ี 21 เรยีนรูแ้ละทาํความเขา้ใจทกัษะดา้นการเขียน

โปรแกรม (Coding) โดยการเรยีนรูผ้่าน Unplugged Coding Robot & Boardgame จงึเป็นท่ีสนใจของกลุม่ลกูคา้และกลุม่โรงเรยีน 

ช่องทางการจาํหน่ายโดยผ่านระบบการขายตรง มีการชาํระคา่สินคา้ทัง้ระบบเงินสด ระบบเงินผ่อนผ่านบตัรเครดิต  ผ่านการ

หกับญัชีบตัรเครดิต และหกับญัชีธนาคาร  ปัจจบุนัมีช่องทางการจาํหน่ายหลกั 3 ชอ่งทาง คือการขายตามบา้น หรอืท่ีพกัอาศยั การ

ขายโดยผ่านการจดัสมัมนา การจดักิจกรรมตามสถานศกึษา และการเปิดจดุขายชั่วคราวท่ีมีลกูคา้พลกุพลา่น เช่น ไฮเปอรม์ารท์ งาน

แสดงสินคา้เดก็ โรงพยาบาล งานบุ๊คแฟร ์หรอืงานกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเดก็ เป็นตน้ 

แบรนดส์วลิลิง่ (ZWILLING) 

ตลาดเครือ่งครวัพรเีม่ียมท่ีมีราคาระดบัสงูเริม่มีความอ่ิมตวัของฐานลกูคา้เดิม เน่ืองจากสินคา้มีขอ้จาํกดัและตอบโจทย์

ลกูคา้ที่มีความตอ้งการเฉพาะกลุม่ โดยตลาดหลกัยงัคงอยู่ในเขตกรุงเทพหานคร การเติบโตและทิศทางของสวิลลิ่งในอนาคตคือ การ

ปรบักลยทุธข์องสนิคา้และราคาใหมี้ภาวะการแขง่ขนัที่เหมาะสมกบัคูแ่ข่งในตลาด เพ่ือท่ีจะรองรบัการขยายฐานลกูคา้ใหม่ๆ  พรอ้มกบั

การทาํการตลาดเชิงรุกเพ่ือแย่งชิงสว่นแบง่การตลาดจากธรุกิจในกลุม่เดียวกนัทัง้รายใหญ่และรายเลก็ อีกทัง้การมุง่เนน้ทาํการตลาด

เชิงกิจกรรมและการใชส้ื่อดิจิทลั เพ่ือสื่อสารไปยงักลุม่เปา้หมายใหม่ๆ  เป็นแนวทางในการสรา้งภาพลกัษณข์องแบรนดใ์หเ้ป็นที่รูจ้กั
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และยอมรบัในวงกวา้ง แบรนดส์วิลลิ่งยงัไดเ้พ่ิมช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ทางทีวีโฮมชอบป้ิง ซึง่มีศกัยภาพในการเติบโตสงูในกลุม่

สินคา้ประเภทเครือ่งครวั ณ สิน้ปี 2562 แบรนดส์วิลลิ่ง รวมมีจาํนวนจดุจาํหน่ายในประเทศไทยรวม 29 แหง่ 

แบรนดโ์จเซฟ โจเซฟ (Joseph Joseph) 

ดว้ยยคุสมยัท่ีเปลี่ยนไปลกูคา้กลุม่มิลเลเน่ียลตอ้งการสินคา้ท่ีมีมากกวา่แคฟั่งกช์ั่นการใชง้านเพียงอย่างเดียว หรอื Single 

function แตล่กูคา้กลุม่นีต้อ้งการสินคา้ที่มีฟังกช์ั่นการใชง้านมากกวา่หนึ่งอย่างหรอืท่ีเราเรยีกวา่มลัติฟังกช์ั่น (Multifunction) และ

ทกุๆ ผลิตภณัฑต์อ้งมาพรอ้มการออกแบบที่ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องคนรุน่ใหม ่โจเซฟ โจเซฟ แบรนด ์Kitchenware Gadget สญัชาติ

องักฤษท่ีก่อตัง้ตัง้แตปี่ 2546 โดยสองพ่ีนอ้ง แอนโทน่ีและรชิารด์ โจเซฟ โดยทัง้สองออกแบบผลิตภณัฑข์องโจเซฟ โจเซฟโดยมีรากฐาน

จากการสงัเกตรอบตวั สงัเกตปัญหาหลายๆ อย่างภายในบา้น และจดุนัน้เองทาํใหพ้วกเขาคิดคน้การแกปั้ญหาเหลา่นี ้ สรา้งสรรค์

ออกมาในรูปแบบเครือ่งครวัท่ีเป็นเอกลกัษณแ์ละงานดีไซนท่ี์โดดเดน่ รวมนวตักรรมการออกแบบใหเ้ขา้กบัสไตลท่ี์รว่มสมยั การเนน้ไป

ท่ีประสบการณก์ารใชง้านจากผูใ้ชแ้ละนาํปัญหามาออกแบบเพ่ือแกไ้ขในจดุบกพรอ่งนัน้ คือ จดุเดน่และจดุขายสาํคญัของแบรนด์

โจเซฟ โจเซฟ ที่การนัตีดว้ยรางวลัในดา้นการออกแบบจากทั่วโลก แบรนดโ์จเซฟ โจเซฟมีวางขายมากกวา่ 100 ประเทศ และหนึ่งจดุ

ขายคือประเทศไทย ที่มีจดุขายทัง้หมด 28 จดุขาย และยงัเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายที่โฮมชอ้ปป้ิงและชอ่งทางขายสินคา้ออนไลน ์เพ่ือ

เพ่ิมสว่นแบง่ทางการตลาด อีกทัง้ยงัคงใสใ่จในการสรา้งการรบัรูข้องแบรนดแ์ละการสรา้งแคมเปญทางการตลาดเพ่ือเขา้ถึงลกูคา้กลุม่

คนรุน่ใหมใ่หม้ากย่ิงขึน้ 

แบรนดโ์บเดิม้ (Bodum) 

จากการท่ีพฤติกรรมของผูบ้รโิภคชาวไทยโดยเฉพาะคนรุน่ใหมท่ี่นิยมด่ืมกาแฟเพ่ิมมากขึน้ รวมถงึวฒันธรรมการด่ืมกาแฟท่ี

กลายเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตประจาํวนัของคนไทย ทาํใหธ้รุกิจที่เก่ียวขอ้งกบักาแฟ ชา โกโกมี้การขยายตวัและเติบโตอย่างรวดเรว็ 

ขณะที่รา้นขายกาแฟทัง้ในกรุงเทพมหานคร ตา่งจงัหวดัทกุภมิูภาคก็มีปรมิาณเพ่ิมขึน้มาก จงึทาํให ้ “โบเดิม้” เครือ่งทาํกาแฟสญัชาติ

เดนมารก์ มีโอกาสขยายตวัในการสรา้งแบรนดแ์ละจดุขายเพ่ิมมากขึน้เช่นกนั โดยจดุเดน่ของโบดมันัน้ คือการชงกาแฟแบบสโลวค์อฟ

ฟ่ี (Slow Coffee) ซึง่เป็นวิธีการชงกาแฟดว้ยมือท่ีสามารถดงึรสชาติกาแฟออกมาไดม้ากท่ีสดุ ซึง่เป็นความตัง้ใจของตระกลูโบดมั “มร.

ยอรเ์กน โบเดิม้ ” ท่ี “เนน้รสชาติ ไมส่ิน้เปลอืง” ทาํให ้“โบเดิม้” เป็นท่ีนิยมและมีช่ือเสียงทั่วโลก และโบดมัไดเ้ขา้มาจาํหน่ายในประเทศ

ไทยอย่างเป็นทางการในปี 2019 และมีจดุขายทัง้หมด 26 จดุขายทั่วประเทศ เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุม่ลกูคา้คนรุน่ใหมท่ี่ช่ืนชอบในการด่ืมดํ่า

กบักาแฟท่ีมีเอกลกัษณเ์ป็นของตวัเอง 

ธุรกจิเกีย่วกับการรับผลติสนิค้าอุปโภค ภายใตบ้ริษัทยอ่ย นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกัด 

บรษัิทผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายสินคา้อปุโภคและสินคา้ในครวัเรอืนใหญ่ๆ หลายแหง่ในประเทศไทย จะมีการวา่จา้งบรษัิทอ่ืน

ใหเ้ป็นผูผ้ลิตสินคา้ให ้ เน่ืองจากบรษัิทนัน้ๆ ไมมี่นโยบายดาํเนินการผลิตเอง หรอืมีกาํลงัการผลิตที่ไมเ่พียงพอ ซึง่คาดวา่แนวโนม้การ

เติบโตของอตุสาหกรรมนีจ้ะเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้รโิภคมีการใชส้นิคา้ในครวัเรอืนเพ่ิมมากขึน้ เช่น นํา้หอมปรบัอากาศใน

รถยนต ์ ผลติภณัฑน์ํา้ยาขดัรถยนต ์ นํา้ยาทาํความสะอาดสขุภณัฑ ์  นํา้ยาทาํความสะอาดพืน้ นํา้ยาปรบัผา้นุ่ม นํา้ยาลา้งจาน และ

ผลติภณัฑท์าํความสะอาด เป็นตน้ เพ่ือความสะดวกสบายและประหยดัเวลาในการทาํความสะอาด บรษัิทท่ีดาํเนินธรุกิจเก่ียวกบัการ

รบัผลิตสินคา้อปุโภค เช่นเดียวกบับรษัิท นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่ จาํกดั มีอยูป่ระมาณ 6-7 ราย โดยมีสว่นแบง่การตลาดในสินคา้แตล่ะ

ชนิดไมเ่ทา่กนั การแข่งขนัในธรุกิจจะเนน้เรือ่งตน้ทนุการผลิตเป็นสว่นใหญ่ ซึง่อาํนาจตอ่รองราคาจะเป็นของเจา้ของสินคา้ เน่ืองจาก

ปัจจบุนักาํลงัการผลิตของผูร้บัผลิตสินคา้แตล่ะรายยงัมีเหลืออยู่มาก ทาํใหก้ารแข่งขนัดา้นราคาเพ่ิมสงูขึน้ ในขณะเดียวกนั การ

สง่ออกไปยงัตา่งประเทศก็เป็นโอกาสท่ีทาํใหบ้รษัิทเพ่ิมยอดขายได ้ เน่ืองจากตน้ทนุการผลิตยงัอยู่ในระดบัตํ่าสาํหรบับรษัิทผูว้า่จา้งใน

ตา่งประเทศ ประกอบกบัคณุภาพของสินคา้ท่ีผลิตนัน้อยู่ในระดบัท่ีดีกวา่ผูผ้ลิตในภมิูภาคนี ้ จงึเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบใหบ้รษัิทสามารถผลิต

สินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้เพ่ือการสง่ออกได ้
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นโยบายราคา 

นโยบายราคาของสินคา้กลุม่แฟชั่นจะพิจารณาจากตน้ทนุและการวางตาํแหน่งแบรนดแ์ละสินคา้ในตลาดที่เขา้แข่งขนั  โดย

การเปรยีบเทียบราคากบัคูแ่ข่งในสนิคา้แตล่ะประเภท และเปรยีบเทียบราคาในประเทศใกลเ้คียงเพราะสนิคา้บางกลุม่เป็นท่ีสนใจจาก

นกัทอ่งเท่ียว     

2.3.3 การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบริการ 

สาํหรบัธรุกิจจดัจาํหน่าย บรษัิทนาํเขา้ผลิตภณัฑม์าจากตา่งประเทศ ทัง้จากภมิูภาคเอเชีย ยโุรป ตลอดจนสหรฐัอเมรกิา 

ตามมาตรฐานของบรษัิทเจา้ของแบรนด ์(Principal)  

วัตถุดบิและแหล่งทีม่า 

เน่ืองจากรูปแบบการทาํธรุกิจของบรษัิท คือ เป็นตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมจากตา่งประเทศ จงึเป็นการจดัหาสนิคา้

สาํเรจ็รูปนาํเขา้และจาํหน่ายในประเทศ ผูท่ี้เป็นผูผ้ลิตสินคา้ก็คือเจา้ของแบรนดส์ินคา้ในสหรฐัอเมรกิา สิงคโปร ์ ฮอ่งกง เยอรมนันี 

ฝรั่งเศส องักฤษ เดนมารค์ และญ่ีปุ่ น จะเลอืกลงทนุสรา้งฐานการผลิตในตา่งประเทศท่ีมีการจดัหาวตัถดิุบไดง้่ายและประหยดั

คา่ใชจ้่ายในการขนสง่ รวมไปถงึคา่แรงท่ีตํ่ากวา่ที่จะผลิตในประเทศตน้กาํเนิด ดงันัน้ ฐานการผลิตจะอยูใ่นประเทศจีน อินเดีย บงัคลา

เทศ และบางชนิดของสินคา้ก็จะเป็นประเทศไทย 

ยกเวน้กลุม่โรงงานที่รบัผลิตสินคา้อปุโภค วตัถดิุบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้อปุโภคตา่งๆ ที่บรษัิทรบัผลิตนัน้ เป็นวตัถดิุบที่

บรษัิทสั่งซือ้จากผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศ ซึง่วตัถดิุบดงักลา่วมีแหลง่ท่ีมาทัง้จากในประเทศและตา่งประเทศ โดยผูว้า่จา้งผลิตจะเป็น

ผูจ้ดัหาแหลง่วตัถดิุบ ตลอดจนตอ่รองราคาวตัถดิุบกบัผูจ้าํหน่ายวตัถดิุบโดยตรง ทัง้นี ้บรษัิทจะจดัหาวตัถดิุบบางสว่นเอง เพ่ือเป็นการ

ลดตน้ทนุการผลิต 
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3. ปัจจยัความเสีย่ง 

บรษัิทตอ้งเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อรายได ้ผล

กาํไร มลูคา่สินทรพัย ์สภาพคลอ่ง มลูคา่หุน้ และช่ือเสียงของบรษัิท  

การจัดการกับความเสี่ยงท่ีมีอยู่ปัจจุบันและการระบุถึงความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ใหม่  ซึ่งอาจไม่มีนัยสาํคัญในปัจจุบัน แต่อาจ

กลายเป็นความเสี่ยงท่ีสาํคญัในอนาคต เป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเรจ็และความยั่งยืนของธุรกิจ ปัจจยัความเสี่ยงต่อไปนีไ้ดพิ้จารณา

ครอบคลมุทัง้ความเสี่ยงปัจจุบนั และความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ใหม่ของบริษัท ดงันัน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทัง้หมดควรไดร้บัทราบถึงผลกระทบและ

โอกาสท่ีอาจเกิดขึน้ของความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจยัอ่ืนท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัท 

นอกเหนือจากปัจจยัความเสี่ยงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบันีด้ว้ย 

1. ความเสี่ยงของการหยุดชะงักในการดาํเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นผลกระทบจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัย

ธรรมชาต ิและเหตุการณร้์ายแรง 

รายได ้กาํไร และแผนการพฒันาของบริษัท ลว้นตอ้งพึ่งพิงภาคการใชจ้่ายของผูบ้ริโภคและ ความเช่ือมั่นของนกัท่องเท่ียว ซึ่ง

อาจไดร้บัผลกระทบดา้นลบจากปัจจยัภายนอกหลายๆ ปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษัิท เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่

สงบทางการเมือง โรคระบาด หรอืภยัธรรมชาติ เป็นตน้ แมว้า่ปัจจยัความเสี่ยงตา่งๆ เหลา่นีเ้ป็นความเสี่ยงโดยทั่วไปท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจ

ทกุๆ รายตอ้งเผชิญ แต่บริษัทไดจ้ดัทาํมาตรการบริหารความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบดา้นลบต่อการดาํเนินธุรกิจและผลประกอบการของ

บรษัิทจากเหตกุารณท่ี์ไมค่าดคิดใหไ้ดม้ากท่ีสดุ ซึง่มาตรการดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเพียง  

• สรา้งความสมดลุของโครงสรา้งรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหลายประเภท อนัประกอบไปดว้ยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม ธรุกิจรา้นอาหาร ธรุกิจจดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลิต  

• สรา้งความแข็งแกรง่และความหลากหลายของกลุ่มแบรนดข์องบรษัิท เพ่ือใหค้รอบคลมุหลากหลายตลาด จากเซอรวิ์สอพารท์ 

เมนท ์จนถึงโรงแรมระดบัหรู และจากแฮมเบอรเ์กอร ์จนถึงพิซซา่และอาหารไทย  

• ขยายฐานธุรกิจใหค้รอบคลมุทัง้ภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนทวีปแอฟริกา ตะวนัออกกลาง 

ยโุรป และอเมรกิา เพ่ือลดการพึง่พาธรุกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว  

• ขยายธรุกิจท่ีบรษัิทไดร้บัผลตอบแทนเป็นคา่ธรรมเนียมการใหบ้รกิาร (Fee-Based Model) ไดแ้ก่ การรบัจา้งบรหิารโรงแรม และ

การใหส้ิทธิแฟรนไชส ์ทัง้ในประเทศที่บรษัิทดาํเนินธรุกิจอยู่ในปัจจบุนัและตลาดใหม่ๆ  ที่บรษัิทยงัไมคุ่น้เคย  

• จดัเตรยีมการวางแผนสาํรองสาํหรบัเหตกุารณท่ี์ไม่คาดคิด (Contingency Plan) ในขณะท่ีความทา้ทายต่างๆ ท่ีบรษัิทไดเ้ผชิญ

ในอดีต มีส่วนสาํคญัในการช่วยพฒันาความสามารถในการรบัมือกบัเหตกุารณท่ี์ไม่คาดคิดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย

เพ่ิมความสามารถในการฟ้ืนตวัของธรุกิจของบรษัิท 

2. ความเสีย่งจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกจิหลัก  

2.1 การแข่งขันในธุรกจิโรงแรม  

การเพ่ิมขึน้ของจาํนวนโรงแรมระดบับนในแหล่งท่องเท่ียวท่ีบริษัทดาํเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ อาจส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัในดา้น

ราคา ซึ่งจะส่งผลกระทบกบัรายไดแ้ละกาํไรของบรษัิท โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงนอกฤดกูาลท่องเท่ียว ซึ่งจะไดร้บัความกดดนัทัง้ในเรื่อง

ของราคาจากอตัราการเขา้พกัท่ีตํ่า และจากลกัษณะการประกอบธรุกิจโรงแรมซึง่มีคา่ใชจ้่ายคงท่ีสงู (Low Operating Leverage) อย่างไร

ก็ดี บรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาคณุภาพของการใหบ้รกิารอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือใหม้ั่นใจวา่โรงแรมของบรษัิทจะมีคณุภาพและการ

ใหบ้ริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งในตลาดนัน้ๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีมาตรการในการลดความเสี่ยง โดยการเพ่ิมความหลากหลายของธุรกิจ 

ขยายครอบคลมุแหล่งท่องเท่ียวหลายๆ แหง่ มีประเภทและระดบัการใหบ้รกิารของโรงแรม   มีแบรนด ์ตลอดจนเชือ้ชาติของแขกท่ีมาเขา้

พักโรงแรมท่ีหลากหลาย ซึ่งนอกจากแบรนดอ์นันตรา, อวานี, โอ๊คส,์ ทิโวลี และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ซึ่งเป็นแบรนดร์ะดับกลางถึง

ระดบับนของบริษัทเองแลว้ บริษัทยังไดว้่าจา้งบริษัทชัน้นาํใหบ้ริหารโรงแรมภายใตก้ารลงทุนของบริษัท โดยใชแ้บรนดโ์ฟรซ์ีซั่นส,์ เจ
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ดบับลิว แมรอิอท, เซน็ต ์รจิีส  และเรดิสนั บล ูอีกทัง้การกระจายธรุกิจโรงแรมในกวา่ 50 ประเทศ ในหลากหลายภมิูภาค ทัง้เอเชีย แอฟรกิา 

ตะวันออกกลาง ยุโรป และทวีปอเมริกา ตลอดจนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ยังช่วยใหแ้บรนดข์องบริษัทเป็นท่ีรูจ้ักอย่าง

กวา้งขวาง และลดความผนัผวนของรายไดจ้ากธรุกิจโรงแรมท่ีผนัแปรตามฤดกูาลท่องเท่ียวตลอดทัง้ปี นอกจากนี ้บรษัิทยงัมีการลงทนุใน

ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจใหเ้ช่าศูนยก์ารคา้ ธุรกิจบนัเทิง และธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ส่งผลใหบ้ริษัท

สามารถใหบ้รกิารแก่ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างครบวงจร 

2.2 การแข่งขันในธุรกจิร้านอาหาร  

ธุรกิจรา้นอาหารเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสงู เน่ืองจากคู่แข่งธุรกิจรายใหม่สามารถเขา้มาแข่งขนัไดง้่าย โดยมีปัจจยัท่ี

สาํคญัไดแ้ก่ ราคาและคณุภาพของผลิตภณัฑอ์าหาร การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ การมีส่วนรว่มทางดิจิทลั ระดบัการโฆษณาและการรเิริ่ม

ส่งเสรมิการขาย การบรกิารลกูคา้ ช่ือเสียงขององคก์ร และท่ีตัง้รา้นอาหาร โดยบรษัิทตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรา้นอาหารรายอ่ืนๆ ทัง้

ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทวางเปา้หมายในการคงความเป็นผูน้าํของธรุกิจรา้นอาหาร โดยการพฒันาทัง้สินคา้

เดิมและสินคา้ใหม่ๆ รวมถึงรูปแบบรา้นใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมุ่งเนน้การตอบสนองใหท้ันความตอ้งการท่ีเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริโภค ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถรกัษาความเป็นผูน้าํและมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง ดว้ยฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่และ

ขนาดของธุรกิจท่ีส่งผลใหเ้กิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) นอกจากนี ้บริษัทยังมีนโยบายกระจายธุรกิจ เพ่ิมความ

หลากหลายของประเภทรา้นอาหาร ซึ่งครอบคลมุทัง้อาหารตะวนัตก เช่น พิซซ่า สเต็ก แฮมเบอรเ์กอร ์ไอศกรีม ตลอดจนอาหารไทย จีน 

เกาหลี และกาแฟ และการขยายธุรกิจไปในหลากหลายประเทศ ทาํใหบ้ริษัทสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มได้

มากย่ิงขึน้ สง่ผลใหธ้รุกิจในกลุม่นีมี้การกระจายความเสี่ยงและมีการเติบโตอย่างตอ่เน่ือง  

2.3 การแข่งขันในธุรกจิจดัจาํหน่ายสนิค้า  

ธุรกิจจัดจาํหน่ายสินคา้ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจาํหน่ายสินคา้ไลฟ์สไตลใ์นประเทศไทย เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันค่อนขา้งสูง 

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจปัจจุบันของบริษัท มีความหลากหลายเพ่ือรองรบัผูบ้ริโภคชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑลและ

ตา่งจงัหวดั ในขณะที่คูแ่ข่งหลกัรองรบัเฉพาะในกรุงเทพฯ นอกจากนี ้บรษัิท ไดเ้ปิดตวัแบรนดท์ี่ไมใ่ช่เครือ่งแตง่กายซึง่สามารถสรา้งกาํไรท่ี

มากกว่า เม่ือเปรียบเทียบกับแบรนดเ์ครื่องแต่งกายและสามารถเจาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใหญ่กว่าทั่วประเทศ ธุรกิจจัดจาํหน่ายสินคา้ของ

บริษัทยงัคงเป็นหนึ่งในผูจ้าํหน่ายอิสระรายใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย นอกจากนีก้ารมุ่งเนน้ท่ีโครงการการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ช่ือ 

“ไมเนอรพ์ลสั” (MinorPlus) สง่ผลใหจ้าํนวนสมาชิกเพ่ิมขึน้จาก 814,000 รายในปี 2561 เป็น 998,823 รายในปี 2562 นอกจากนีบ้รษัิทได้

นาํแนวคิดของบตัรสะสมคะแนนมาใช ้ซึ่งช่วยในการวิเคราะหค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภค รวมถึงการคาดการณก์ารจดัทาํกิจกรรมส่งเสรมิ

การขายท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างแมน่ยาํ 

3. ความเสีย่งจากการลงทุนในธุรกจิใหม่  

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลใหบ้ริษัทมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุ

ใหม่ๆ  อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของมลูคา่การลงทนุ ความสาํเรจ็ในการรเิริม่โครงการใหม ่ภาระผกูพนัตามสญัญา การขอใบอนญุาตและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงความเสี่ยงโดยทั่วไปในแต่ละประเทศ อีกทัง้การประสบความสาํเร็จในการเขา้ซือ้กิจการ มีส่วนขึน้อยู่กับ

ความสามารถของบรษัิทในการทาํใหเ้กิดประโยชนจ์ากการรวมกลุม่ธรุกิจท่ีซือ้มาใหมก่บัธรุกิจท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 

อย่างไรก็ดี บรษัิทมีมาตรการท่ีหลากหลายในการติดตามดแูลการพฒันาโครงการใหมอ่ย่างใกลชิ้ด เช่น การทาํ Due Diligence 

การจัดทาํแผนงานและขัน้ตอนมาตรฐาน และการวางหลกัเกณฑใ์นการลงทุนท่ีรอบคอบ เป็นตน้ โดยบริษัทจะว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี

ความรูแ้ละความชาํนาญในประเทศนัน้ๆ อาทิ ผูเ้ช่ียวชาญในอตุสาหกรรมในประเทศนัน้ๆ ท่ีปรกึษาดา้นกฎหมาย และท่ีปรกึษาดา้นบญัชี 

ซึ่งจะทาํงานร่วมกบัทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญของบริษัทเพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทจะประสบความสาํเร็จในการพฒันาหรือเขา้ซือ้โครงการ

นัน้ๆ ตอ่ไป และสามารถบรหิารเพ่ือใหมี้ผลกาํไรท่ีน่าพอใจ รวมถึงมีการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้บรษัิทมีมาตรการลด

ความเสี่ยงสาํหรบัการลงทนุในประเทศท่ีบรษัิทไม่เคยดาํเนินธุรกิจมาก่อน โดยในช่วงแรก บรษัิทจะรว่มลงทนุกบัคู่คา้ทางธุรกิจท่ีมีความรู ้

ความชาํนาญในการดาํเนินธุรกิจในประเทศดงักล่าว เพ่ือศึกษาสภาวะตลาด กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การแข่งขนั และเรียนรูก้าร
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ดาํเนินกิจการ จนกวา่จะมีความมั่นใจในการดาํเนินธรุกิจในประเทศนัน้ๆเพียงพอ จงึจะมีการตดัสินใจลงทนุในสดัสว่นที่เพ่ิมขึน้ ดงัเช่นการ

ลงทนุของบรษัิทท่ีผ่านมาในภมิูภาคแอฟรกิา ประเทศมลัดีฟส ์ศรลีงักา เวียดนาม จีน สิงคโปร ์และออสเตรเลีย นอกจากนี ้สาํหรบัตลาด

ใหม่ท่ีบริษัทเขา้ลงทุนโดยเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ เช่น ยุโรปและลาตินอเมริกา บริษัทจะคงไวซ้ึ่งคณะผูบ้ริหาร ซึ่งมีความรูค้วามชาํนาญใน

ประเทศนัน้ๆ  

4. ความเสีย่งจากความสามารถในการไดม้าซึง่ทีต่ัง้ในการประกอบธุรกจิทีต่อ้งการ  

โรงแรมบางแห่งของบรษัิทตัง้อยู่บนที่ดินที่บรษัิทเช่าจากเจา้ของที่ดิน สาํหรบัโรงแรมที่อยู่ในพืน้ที่เช่านัน้ ส่วนใหญ่มีสญัญาการ

เช่าระยะยาว 30 ปี หรือมากกว่า โดยบริษัทมีสิทธิต่ออายสุญัญา ดว้ยอตัราค่าเช่าตามท่ีจะตกลงกนั ยกเวน้ในกรณีท่ีบรษัิทตกลงท่ีจะไม่

ต่ออายสุญัญา และจากการท่ีบริษัทไดป้ฏิบติัตามสญัญาเช่าและมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเจา้ของท่ีดินตลอดมา บริษัทจึงเช่ือมั่นว่า ความ

เสี่ยงดงักลา่วจะไมเ่กิดขึน้ในระยะเวลาอนัใกล ้ 

สาํหรบัธุรกิจรา้นอาหารและธุรกิจจัดจาํหน่ายสินคา้ ทาํเลท่ีดีจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยหลกัของความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ 

ดงันัน้ จงึอาจเกิดความเสี่ยงหากบรษัิทไมส่ามารถตอ่สญัญาเช่าของพืน้ที่นัน้ๆ หรอืมีการเปลี่ยนแปลงขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในสญัญาเชา่ 

หรือไม่สามารถไดส้ถานท่ีท่ีตอ้งการตามอตัราค่าเช่าท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทมีรา้นอาหารและจุดจดัจาํหน่ายสินคา้

มากมาย อีกทั้งแบรนด์รา้นอาหารและสินค้าแฟชั่นของบริษัทเป็นแบรนด์ยอดนิยม ซึ่งมีส่วนช่วยดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการท่ี

หา้งสรรพสินคา้ จงึทาํใหบ้รษัิทมีอาํนาจตอ่รองกบัหา้งสรรพสินคา้และเจา้ของพืน้ท่ี และสามารถทาํสญัญาเช่าระยะยาวได ้

5. ความเสีย่งในการไม่ตอ่อายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงอย่างมนัียสาํคญัในเงือ่นไขของสัญญาแฟรนไชสแ์ละสัญญาการ

เป็นตวัแทนจาํหน่ายสนิค้า 

บริษัทดาํเนินงานรา้นอาหารบางส่วนภายใตแ้บรนดท่ี์ไดร้บัสิทธิแฟรนไชสจ์ากต่างประเทศตามขอ้ตกลงภายใตส้ญัญาแฟรน

ไชส ์จึงอาจมีความเสี่ยงจากการท่ีมิไดร้บัการต่อสญัญาหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสญัญาแฟรนไชส ์บริษัทไดล้ดความเสี่ยง

ดงักล่าวโดยการขอต่ออายสุญัญาแฟรนไชสล์่วงหนา้ โดยมีระยะเวลาของสญัญา 10 - 20 ปี (ขึน้อยู่กบัประเภทของสญัญา) อีกทัง้การท่ี

บรษัิทสามารถดาํเนินธรุกิจภายใตแ้บรนดท์ี่บรษัิทไดร้บัสิทธิแฟรนไชสจ์นเป็นผูน้าํตลาดในประเภทอาหารนัน้ๆได ้เป็นผลใหบ้รษัิทมีโอกาส

สงูจะไดร้บัการต่อสญัญา อีกทัง้บรษัิทไดล้ดการพึ่งพาแบรนดท่ี์บรษัิทไดร้บัสิทธิแฟรนไชสจ์ากต่างประเทศ โดยการเพ่ิมสดัสว่นรายไดจ้าก

แบรนดร์า้นอาหารท่ีเป็นของตนเอง ไดแ้ก่แบรนดเ์ดอะ พิซซ่า คอมปะนี, กลุ่มไทยเอ็กซเ์พรส, กลุ่มเดอะ คอฟฟ่ี คลบั, ริเวอรไ์ซด ์และ       

เบนิฮานา  

สาํหรบัธุรกิจจัดจาํหน่ายสินคา้ การไดเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวเป็นปัจจยัสาํคญั สญัญาของบริษัทมี 2 ลกัษณะ 

ไดแ้ก่ แบบที่ตอ่สญัญาโดยอตัโนมติั และแบบที่มีกาํหนดเวลา สาํหรบัสญัญาในลกัษณะที่มีการกาํหนดระยะเวลาในการตอ่สญัญา บรษัิท   

มีความเสี่ยงจากการท่ีคู่สญัญาจะไม่ต่อสญัญาเม่ือถึงกาํหนด ซึ่งจะเป็นผลใหบ้ริษัทมีโอกาสสญูเสียรายไดจ้ากการเป็นตวัแทนจาํหน่าย 

อย่างไรก็ตาม จากการท่ีทางบรษัิทไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญาและการดาํเนินธรุกิจรว่มกนัมาเป็นเวลานานสง่ผลใหบ้รษัิทไดร้บั

ความไวว้างใจใหต้่ออายุสญัญา ยกเวน้ในกรณีท่ีบริษัทตกลงท่ีจะไม่ต่ออายุสญัญา นอกจากนัน้ หากคู่สญัญาขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข

ขอ้ตกลง โดยเฉพาะอตัราค่าตอบแทน บรษัิทจะเจรจาต่อรองเพ่ือใหก้ารเปลี่ยนแปลงดงักลา่วเป็นไปในทิศทางท่ีบรษัิทและคู่สญัญาไดร้บั

ผลประโยชนร์ว่มกนัทัง้ 2 ฝ่าย นอกจากนี ้บรษัิทยงัคงหาโอกาสเพ่ือที่จะเพ่ิมแบรนดใ์หม่ๆ ในธรุกิจจดัจาํหน่ายสินคา้อย่างตอ่เน่ือง 

6. ความเสีย่งจากการยกเลกิสัญญาจา้งบริหารโรงแรมและจา้งผลติสนิค้า  

บรษัิทมีการขยายธรุกิจโรงแรมภายใตแ้บรนดอ์นนัตรา, อวานี, โอ๊คส,์ ทิโวลี เอเลวาน่า คอลเลคชั่น เอ็นเอช คอลเลคชั่น เอ็นเอช 

โฮเทลส ์และนาว ซึ่งเป็นแบรนดข์องบรษัิทเอง ภายใตก้ารรบัจา้งบรหิารจดัการโรงแรมท่ีบรษัิทไม่ไดเ้ป็นเจา้ของและไดร้บัผลตอบแทนเป็น

ค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิาร ทัง้นี ้รายไดค้่าบรหิารจดัการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมในการใหค้าํปรกึษาและคาํแนะนาํในการ

ออกแบบและการก่อสรา้งในช่วงก่อนโรงแรมจะเปิดดาํเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารเม่ือโรงแรมไดเ้ปิดดาํเนินการแลว้ โดย

ค่าธรรมเนียมในการบริหารจะขึน้อยู่กบัรายไดแ้ละผลกาํไรจากการดาํเนินงานของโรงแรมท่ีบริษัทบริหารงาน โดยทั่วไป สญัญาว่าจา้ง

บริหารโรงแรมจะมีอายุ 10 - 20 ปี ในกรณีท่ีลูกคา้บอกเลิกสัญญาก่อนครบกาํหนด บริษัทสามารถเรียกเก็บค่าเสียหายในรูปของ
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คา่ธรรมเนียมการยกเลิกสญัญา (Cancellation Fee) ได ้ทัง้นี ้ประสบการณจ์ากการบรหิารธุรกิจโรงแรมในหลายปีท่ีผ่านมา สง่ผลใหก้ลุม่

ธรุกิจโรงแรมของบรษัิทเป็นท่ีรูจ้กัในดา้นความหลากหลายและคณุภาพของแบรนด ์ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรบักลยทุธใ์ห้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ ตลอดจนความมุง่มั่นในการสรา้งความพงึพอใจสงูสดุของทัง้ผูว้า่จา้งบรษัิทและแขกที่มาพกั  

สาํหรบัธุรกิจรบัจา้งผลิตสินคา้อปุโภค บรษัิท นวศร ีแมนแูฟคเจอริ่ง จาํกดั ซึ่งเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท รบัจา้งผลิตสินคา้ใหก้บั

บรษัิทสินคา้อปุโภคระดบัสากล ปัจจบุนั ธรุกิจดงักลา่วมีการแข่งขนัไมม่ากนกั เน่ืองจากยงัมีผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัอนญุาตใหผ้ลิตนอ้ยราย 

แต่ราคาและคณุภาพเป็นตวัแปรท่ีสาํคญัในการท่ีจะไดร้บัคาํสั่งซือ้ อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบรษัิทไดด้าํเนินธรุกิจรบัจา้งผลิตสินคา้อปุโภค

มาเป็นเวลานานมากกว่า 30 ปี บริษัทใหค้วามสาํคัญต่อการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้การปรับปรุง

สายการผลิตอย่างต่อเน่ืองยงัสามารถช่วยลดตน้ทนุการผลิตได ้ดว้ยเหตผุลท่ีกลา่วมาทัง้หมดขา้งตน้ เป็นผลใหบ้รษัิทไดร้บัความไวว้างใจ

จากลกูคา้ทัง้ในระดบัภมิูภาคและระดบัโลก และไดร้บัการวา่จา้งผลิตสินคา้ในระยะยาว 

7. ความเสีย่งจากการหยุดชะงกัของธุรกจิอันเน่ืองมาจากการพึง่พาบริการของผู้รับเหมา ผู้ผลติ และพนัธมติร 

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทขึน้อยู่กับการจัดหาสินคา้และบริการโดยผูใ้หบ้ริการและผูผ้ลิตจากภายนอก ตวัอย่างเช่น ผูผ้ลิต

อาหารและเครื่องด่ืม ตวัแทนท่องเท่ียว ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ผูผ้ลิตสิ่งอาํนวยความสะดวกในหอ้งนํา้ของโรงแรม ผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคนิคและ

ไอที ผูใ้หบ้ริการดา้นการชาํระเงิน ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัส่งสินคา้ ตลอดจนผูใ้หบ้ริการดา้นการทาํความสะอาดและซกัรีด ถา้หากผูผ้ลิต

และผูใ้หบ้รกิารเหลา่นีไ้มส่ามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างน่าพอใจ ยอมสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการสง่มอบประสบการณก์ารบรกิารท่ีดี

และเพียงพอแก่แขกและลกูคา้ของบรษัิทได ้

บริษัทมีการติดตามการดาํเนินงานของผูผ้ลิตและผูใ้หบ้ริการเหล่านีอ้ย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหแ้น่ใจว่าพวกเขาเหล่านีใ้หบ้ริการใน

ระดบัท่ีน่าพอใจและสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงในการใหบ้ริการท่ีตกลงกนัไว ้นอกจากนี ้บริษัทยงัมีแผนฉกุเฉินเพ่ือใหม้ั่นใจว่าธุรกิจสามารถ

ดาํเนินไดอ้ย่างตอ่เน่ือง รวมถึงมีการจดัหาผูผ้ลิตสาํรองเพ่ือลดความเสี่ยงจากการหยดุชะงกัของธรุกิจในการจดัซือ้และการกระจายสินคา้ 

8. ความเสีย่งดา้นการเงนิ 

8.1 ความเสีย่งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น  

 บรษัิทและบรษัิทในเครอืในประเทศไทยมีรายไดบ้างส่วนเป็นเงินสกลุต่างประเทศ เช่น รายไดจ้ากการใหส้ิทธิแฟรนไชส ์รายได้

จากการรบัจา้งบรหิารโรงแรม เงินปันผลรบั และรายไดจ้ากตวัแทนท่องเท่ียวในต่างประเทศและอ่ืนๆ ซึ่งรายไดด้งักล่าวผนัแปรตามอตัรา

แลกเปลี่ยน แตใ่นขณะเดียวกนั บรษัิทก็มีคา่ใชจ้่ายบางประเภทเป็นเงินสกลุตา่งประเทศ เช่น คา่บรหิารจดัการธรุกิจโรงแรม คา่การใชส้ิทธิ

สิทธิแฟรนไชส/์เครื่องหมายการคา้สาํหรบัธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม และค่าสินคา้ของธรุกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ ดงันัน้ บรษัิทและบรษัิทใน

เครอืจงึสามารถลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนนีไ้ด ้โดยการหกักลบรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายบางสว่นท่ีเป็นเงินสกลุตา่งประเทศ (Natural 

Hedging) อีกทัง้บริษัทและบริษัทในเครือยงัลดความเสี่ยงเพ่ิมเติม โดยกาํหนดราคาค่าหอ้งพกัในประเทศเป็นเงินสกุลบาทแทนราคา

อา้งอิงเงินสกุลอ่ืนๆ เพ่ือใหร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเป็นสกุลเงินเดียวกัน นอกจากนี ้จากการท่ีบริษัทขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศมากขึน้ 

สง่ผลใหบ้รษัิทมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน เม่ือมีการแปลงผลการดาํเนินงานของธรุกิจในต่างประเทศเป็นสกลุเงิน

บาทในงบการเงินรวมของบรษัิท ในส่วนของการจดัหาเงินนัน้ โดยทั่วไป บรษัิทจะกูยื้มเงินในสกลุเดียวกบัสินทรพัยท่ี์บริษัทลงทนุ รวมถึง

กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดม้าจากสินทรัพย์เหล่านั้น เพ่ือใหเ้กิดการหักกลบหรือการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติจากอัตรา

แลกเปลี่ยนใหไ้ดม้ากท่ีสดุ อีกทัง้บริษัทยงัไดติ้ดตามความเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนในตลาดอนัเน่ืองมาจากความผนัผวนของ

สภาพเศรษฐกิจโลกและเหตุการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และบริษัทได้บริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมโดยการเขา้ทาํสัญญาซือ้ขายเงิน

ตา่งประเทศลว่งหนา้เพ่ือรองรบัความผนัผวนของตลาดในกรณีท่ีจาํเป็น 
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8.2 ความเสีย่งเกีย่วกับอัตราดอกเบีย้  

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดของ

บรษัิท โดยบรษัิทและบรษัิทในเครอืไดต้ระหนกัถงึความเสี่ยงดงักลา่วและมีการบรหิารจดัการความเสี่ยงขา้งตน้ใหส้อดคลอ้งตามนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพ่ือลดผลกระทบท่ีไม่พึงประสงคจ์ากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้และสภาวะของตลาดการเงิน 

เป็นผลใหบ้รษัิทสามารถรกัษาสมดลุของอตัราดอกเบีย้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาดการเงิน 

8.3 ความเสีย่งจากความม่ันคงทางการเงนิ ความสามารถในการกู้ยมืเงนิและการปฏบิัตติามสัญญากู้ยมืเงนิ  

ในการขยายกิจการของบรษัิท บรษัิทอาจตอ้งการเงินลงทนุเพ่ิมเติมเพ่ือการลงทนุ พฒันา รเิริ่มโครงการใหม่ๆ รวมถึงการเขา้ซือ้

กิจการอ่ืน ซึ่งส่งผลใหบ้รษัิทและบรษัิทในเครอืตอ้งรกัษาสภาพคล่องและสาํรองวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินใหเ้พียงพอ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุ

หมนุเวียน อีกทัง้ยงัตอ้งจดัหาแหล่งเงินทนุระยะยาวล่วงหนา้และกระจายแหล่งท่ีมาของเงินทนุใหมี้ความหลากหลาย อย่างไรก็ดี บริษัท

และบรษัิทในเครอืมีการดาํรงฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง่เพ่ือที่จะปฏิบติัตามเง่ือนไขที่กาํหนดในสญัญากูยื้มเงิน และบรษัิทไดป้ฏิบติัตาม

เง่ือนไขดงักลา่วดว้ยดีเสมอมา 

9. ความเสีย่งดา้นเทคโนโลย ี

9.1 ความเสีย่งจากการพฒันาของเทคโนโลย ี

บริษัทตอ้งอาศัยเทคโนโลยีในการดาํเนินธุรกิจ ไม่เพียงแต่เพ่ือการรองรบัระบบการทาํงานของหน่วยงานสนับสนุน (Back 

Office) เท่านัน้ แต่ยงัครอบคลมุถึงฝ่ายขายและการตลาดอีกดว้ย เทคโนโลยีนัน้ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่เครื่องมือในการดาํเนินธุรกิจอีกต่อไป 

แต่ยงัทาํใหเ้กิดคู่แข่งในรูปแบบใหม่ๆ และเปลี่ยนแปลงช่องทางและวิธีการในการสรา้งความผูกพนักับลกูคา้ ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถ

ปรบัตวัตามเทคโนโลยีหรือความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง จะส่งผลใหบ้ริษัทสญูเสียความสามารถในการแข่งขนั ทัง้นี ้บริษัท

ตระหนกัดีถึงความสาํคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดจ้ดัใหห้น่วยงานดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยทุธร์ะยะยาวของบรษัิท และ

ดว้ยฐานะทางการเงินท่ีมีความมั่นคงและขนาดของธุรกิจท่ีส่งผลใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ส่งผลใหบ้ริษัท

สามารถพฒันาความสามารถในการแข่งขนัดว้ยการลงทนุในระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ  ดว้ยการคิดรเิริม่หลากหลายประการ ตวัอย่างเช่น การ

พฒันาระบบจองหอ้งพกัส่วนกลางของแบรนดอ์นันตรา ซึ่งช่วยใหบ้ริษัทสามารถติดตามการขายหอ้งพกัและหอ้งพกัคงเหลือไดท้ันที 

สามารถคิดราคาหอ้งพกัใหเ้ท่าเทียมกันในทกุระบบ (Rate Parity) รบัจองหอ้งพกับนเว็บไซตท่ี์สามารถรองรบัไดห้ลายภาษา สามารถ

บรหิารและเพ่ิมผลตอบแทน ตลอดจนรวบรวมขอ้มลูของแขกท่ีเขา้พกั หรอืเว็บไซตแ์ละระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือของแบรนดเ์ดอะ พิซ

ซา่ คอมปะนี ซึง่ไดพ้ฒันามาเพ่ือใหล้กูคา้มีประสบการณใ์นการสั่งอาหารท่ีดีขึน้ ลดระยะเวลาในการสั่งอาหารออนไลน ์และลกูคา้สามารถ

ติดตามสถานะการจดัสง่อาหารผ่านช่องทางออนไลนไ์ดอี้กดว้ย 

ดว้ยการขยายตลาดจากการใหบ้รกิารอาหารภายในรา้นไปจนถึงการใหบ้รกิารจดัสง่อาหาร บรษัิทไดข้ยายการใหบ้รกิารเชิงรุก

สาํหรบัทัง้สองช่องทางในทกุแบรนด ์เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่ลกูคา้สามารถเขา้ถึงรา้นอาหารประเภทตา่งๆไดใ้นทกุโอกาสอย่างง่ายดาย 

นอกจากนี ้บริษัทยังมีการจัดทาํแผนกลยุทธ ์5 ปี สาํหรบัการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือรองรบัแผนการขยายธุรกิจท่ีไดว้างไว ้และเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีโครงสรา้งแบบอไจล ์(Agile 

Organization) เพ่ือรบัมือกบัการแทรกแซงของเทคโนโลยี เช่น การเปลี่ยนภมิูทศันท์างธุรกิจ การพฒันาศกัษภาพ การรกัษาทรพัยากรของ

องคก์ร และอ่ืนๆ 

9.2 ความเสี่ยงจากความปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) การป้องกันข้อมูลและความเป็น

ส่วนตวั (Data Protection and Privacy) 

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทนัน้ ไดมี้การใชง้าน การสื่อสาร และการจดัเก็บขอ้มลูบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ ซึ่ง

ขอ้มลูดงักล่าวนัน้มีขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของบริษัท ลกูคา้ และคู่คา้ทางธุรกิจ อีกทัง้ขอ้มลูดงักล่าวนัน้สามารถระบไุดถ้ึงตวัตนของบคุคล

ไดอี้กดว้ย  เช่นเดียวกบับรษัิทระดบัโลกอ่ืนๆ บรษัิทอยู่ภายใตก้ารถกูคกุคามดา้นความปลอดภยัในโลกไซเบอร ์(Cybersecurity Threats) 

ตัง้แต่การท่ีพนกังานบนัทกึขอ้มลูผิดพลาดหรอืการนาํขอ้มลูไปใชอ้ย่างไม่ถกูตอ้ง การพยายามเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมิได้
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รบัอนญุาตโดยบคุคลใดบคุคลหนึง่ จนถึงการถกูคกุคามความปลอดภยัทางดา้นไซเบอรอ์ย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้การละเมิดความปลอดภยัทาง

ไซเบอรท่ี์อาจเกิดขึน้ในอนาคต เหตุการณค์วามปลอดภยัขอ้มลูทั่วไป การเพ่ิมขึน้ของค่าใชจ้่ายในการปกป้องขอ้มลู หรือแมแ้ต่ความ

ลม้เหลวในการปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกป้องขอ้มลู อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อผลการดาํเนินงาน

ฐานะการเงินและกระแสเงินสดของบรษัิท 

บริษัทไดร้่วมกับหน่วยงานภายนอกในการพฒันาแนวทางการป้องกันขอ้มลูส่วนบคุคล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรการคุม้ครอง

ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบคุคล (General Data Protection Regulation) และขอ้มลูทั่วไป ไมเ่พียงแคใ่หส้อดคลอ้งกบักฎหมาย แต่

ยงัรวมถึงใหม้ั่นใจว่าสิทธิของลกูคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกป้องขอ้มลูนัน้ไดร้บัการปฏิบติัตามหลกัการของกฎหมายการปกป้องขอ้มลูความ

เป็นส่วนตวั บรษัิทยงัคงมีการลงทนุในระบบการรกัษาความปลอดภยัเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัการละเมิดระบบไอทีของบรษัิท 

โดยใชเ้ทคโนโลยีการรกัษาความปลอดภยัแบบอตัโนมติัและแบบปรบัตวั โดยรว่มมือกบัพนัธมิตรดา้นความปลอดภยัระดบัโลกหลายแหง่   

9.3 ความเสีย่งดา้นชือ่เสยีงจากความคดิเหน็ของลูกค้าทีไ่ม่พงึประสงค ์

โซเชียลมีเดียไดถ้กูนาํมาใชอ้ย่างกวา้งขวางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ตอ่ตวัสินคา้ บรกิาร และองคก์ร ในกรณีท่ี

บรษัิทถกูพาดพิงในเชิงลบบนหวัขอ้ข่าวบนสงัคมออนไลน ์ย่อมส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อแบรนดส์ินคา้และช่ือเสียงของบรษัิท ดว้ยเหตนีุ ้

บรษัิทจึงมีทรพัยากรท่ีจาํเป็นทัง้ทรพัยากรดิจิทลัและทรพัยากรมนษุยใ์นการติดตามความคิดเห็นของลกูคา้ท่ีไม่พงึประสงค ์รวมไปถึงการ

เตรยีมกระบวนการชีแ้จงและระบบการสื่อสาร เพ่ือใหต้อบสนองตอ่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ดงักลา่วไดอ้ย่างทนัท่วงที นอกจากนี ้บรษัิทได้

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการนาํเครือ่งมือท่ีหลากหลายมาใชใ้นการประเมินแนวโนม้ของตลาดในเชิงรุก ตลอดจนความพงึพอใจและ

ความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียอีกดว้ย 

10. ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่ 

10.1 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ  

บรษัิทดาํเนินกิจการครอบคลมุภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวนัออกกลาง คาบสมทุรอินเดีย แอฟรกิา ยโุรป และทวีปอเมรกิา จึงมี

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงทางภมิูทศัน ์ภยัธรรมชาติ 

และสภาวะขาดแคลนอาหาร ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ออสเตรเลีย และยโุรป ซึง่เป็นภมิูภาคสาํคญัท่ีบริษัท

ดาํเนินกิจการอยู่ไดป้ระสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่น นํา้ท่วม ภยัแลง้ และไฟป่าอย่างรุนแรงและบ่อยครัง้ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านีส้่งผล

กระทบต่ออตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและเกษตรกรรมโดยรวม และส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจและการจดัซือ้และกระจายสินคา้ของธุรกิจ

โรงแรมและรา้นอาหารของบรษัิท บรษัิทมีการติดตามดแูลความเสี่ยงเหล่านีอ้ย่างใกลชิ้ด เพ่ือประเมินผลกระทบต่อธุรกิจของบรษัิท และ

ไดมี้การจัดทาํแผนรองรบัสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารความต่อเน่ือง (Business 

Continuity Plan) ของบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะใหท้ัง้บริษัทและและคูค้า้ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นสิ่งแวดลอ้มเพ่ือลด

การสรา้งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใหไ้ดม้ากท่ีสดุ ดว้ยการจดัการทรพัยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนรุกัษ์ธรรมชาติ

และแหลง่ที่อยู่อาศยัของสตัว ์บรษัิทยงัคงแสดงใหเ้หน็ถึงความมุน่มั่นโดยการสรา้งเปา้หมายระยะยาวท่ีมุง่เนน้การลดการใชป้ระโยชนจ์าก

ทรพัยากรและการปล่อยมลพิษ ส่งเสรมิการอนรุกัษ ์ตลอดจนมุ่งเนน้การจดัซือ้จดัจา้งอย่างยั่งยืน อีกทัง้การตระหนกัถึงการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศกาํลงัมีความสาํคญัมากขึน้ บรษัิทจงึเลง็เหน็ถึงโอกาสในการสง่เสรมิและนาํเสนอสิ่งท่ีบรษัิทไดป้ฏิบติัตอ่ลกูคา้เช่นกนั 

10.2 ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดําเนินชีวิตที่เน้นสุข

โภชนาการเพือ่สุขภาพ 

การตระหนักถึงปัญหาสภาวะโลกรอ้นและปัญหาด้านสุขภาพต่างๆท่ีเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใหค้วามสนใจต่อ

สิ่งแวดลอ้มและสขุภาพมากขึน้ ดงันัน้ความตอ้งการใหบ้รษัิทดาํเนินธรุกิจท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มมากขึน้และนาํเสนอสินคา้และบรกิารท่ี

เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มและดีตอ่สขุภาพมากขึน้ จงึเพ่ิมขึน้เช่นกนั 

บริษัทติดตามแนวโนม้ท่ีเกิดขึน้ใหม่เหล่านีเ้พ่ือประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีอาจเกิดขึน้ต่อธุรกิจโดยบริษัทมุ่งมั่นเพ่ือการ

พฒันาอย่างยั่งยืนและทาํงานอย่างใกลชิ้ดกบัคู่คา้และภายในการดาํเนินงานบรษัิท เพ่ือลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มจากการดาํเนินการ
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และนาํเสนอสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มและดีต่อสขุภาพใหแ้ก่ลกูคา้ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นนี ้บริษัทไดก้าํหนด

เปา้หมายระยะยาวดา้นสิ่งแวดลอ้ม ซึง่รวมถึงการลดก๊าซเรอืนกระจก ตลอดจนการลดการใชพ้ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียว อีกทัง้ บรษัิทยงัคง

ใหค้วามมั่นใจในความปลอดภยัของอาหารในทกุขัน้ตอนของการดาํเนินงานและสนบัสนนุการปรบัปรุงพฒันาส่วนผสมหลกัในอาหาร

เหลา่นัน้ นอกจากนี ้บรษัิทยงัไดร้เิริม่ดาํเนินการในโครงการท่ีหลากหลาย  เช่น ไมเนอร ์โฮเทลส ์ไมใ่ชห้ลอดพลาสติก ใชเ้ครือ่งใชท่ี้เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดลอ้ม มีการจดัซือ้จดัจา้งในทอ้งถ่ินอย่างยั่งยืน และโครงการสขุสมดลุ ส่วนแบรนดต์่างๆของไมเนอร ์ฟู้ด มีการนาํเสนอทางเลือก

ตา่งๆใหก้บัลกูคา้ เช่น โปรตีนจากพืช ผลผลิตจากอินทรยี ์และไอศกรมีนํา้ตาลนอ้ย บรษัิทเลง็เหน็พฤติกรรมผูบ้รโิภคท่ีเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้

เป็นโอกาสในการนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์ดีขึน้และยั่งยืนมากขึน้ใหแ้ก่ลกูคา้ 

10.3 ความเสี่ยงจากการละเมิดความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และข้อกาํหนดทางกฎหมายแรงงานภายในห่วงโซ่

คุณค่าของบริษัท 

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ตลอดจนการปฎิบติัตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายเป็นสิ่งท่ีบรษัิทมุง่เนน้มาโดยตลอด อย่างไรก็

ตาม กลุ่มของผูมี้สว่นไดเ้สียต่างๆ เริ่มมีความสนใจมากขึน้เก่ียวกบัวิธีการท่ีองคก์รจะมีอิทธิพลต่อปัญหาต่างๆเหล่านีใ้นหว่งโซค่ณุคา่ของ

พวกเขา องคก์รถูกคาดหวังใหเ้ป็นผูร้บัผิดชอบต่ออาชีวอนามัยและความเป็นอยู่ท่ีดีของผูอ่ื้นในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา และการ

ลม้เหลวในหนา้ท่ีดงักลา่วอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบ 

บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัในการปฎิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิแรงงานซึ่งรวมถึงความปลอดภยั

และอาชีวอนามยัท่ีเพ่ิมขึน้  บรษัิทไดป้ลกูฝังหลกัสิทธิมนษุยชนในการดาํเนินงานของบรษัิทและสนบัสนนุใหพ้นัธมิตรทางธุรกิจของบรษัิท

ปฏิบติัเช่นเดียวกนั บริษัทมีนโยบายสิทธิมนษุยชน ซึ่งไดถ้กูปรบัใชโ้ดยอา้งอิงจากหลกัปฎิบติัของสหประชาชาติว่าดว้ยการดาํเนินธุรกิจ

และสิทธิมนษุยชน สิทธิเด็กและหลกัปฏิบติัทางธุรกิจขององคก์ารยนิูเซฟ ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ องคก์ารช่วยเหลือเด็ก รวมทัง้

ระเบียบปฏิบติัระดบัประเทศและระดบัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษัทมีแนวทางดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัและความเป็นอยู่ท่ีดี เพ่ือเสริมสรา้งขวญักาํลงัใจและความเช่ือมั่นของ

พนกังาน ตลอดจนเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากเหตกุารณท่ี์คาดไมถ่ึงได ้กลุ่มธุรกิจของบรษัิทไดก้าํหนดมาตรการและโครงการ

สนบัสนนุดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และความเป็นอยู่ท่ีดีของพนกังานซึง่ครอบคลมุประเดน็ดา้นสถานท่ีทาํงานท่ีปลอดภยัและ

มีสขุภาวะและสขุภาพท่ีดี ไมว่า่จะเป็นทางกายภาพ การเงิน และสขุภาพจิตของพนกังานและครอบครวั 

นอกเหนือจากแนวทางปฏิบติัของคู่คา้ทางธุรกิจ และการตรวจสอบคู่คา้แลว้ บรษัิทยงัคงทาํงานรว่มกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่

คณุค่า ซึ่งรวมไปถึงแฟรนไชสแ์ละคู่คา้เพ่ือสนบัสนนุและส่งเสรมิใหมี้การนาํหลกัการของนโยบายสิทธิมนษุยชนไปประยกุตใ์ชแ้ละปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

บรษัิทเล็งเห็นและใหค้วามสาํคญักบัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากความเสี่ยงขา้งตน้ จึงไดม้อบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน

ทาํหนา้ท่ีประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ โดยหน่วยงานทุกหน่วยจะทาํการ

ประเมินความเสี่ยง เพ่ือหาปัจจยัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการดาํเนินงาน และทาํงานรว่มกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการวิเคราะห์

โอกาสท่ีอาจเกิดขึน้ ศึกษาผลกระทบ และรว่มกนัหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกนั หรือลดความเสียหายจากความเสี่ยงดงักล่าว 

ตลอดจนรว่มกนัติดตามและประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ โดยบริษัทไดมี้การจดัทาํนโยบายและขัน้ตอนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มอย่าง

เป็นทางการ และกลุ่มธุรกิจทัง้หมดไดป้ฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั ทัง้ยังมีการรายงานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ

กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทเป็นรายไตรมาส 
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4. ทรัพยส์นิทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

4.1 ทรัพยส์นิถาวรหลักของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

กลุม่บรษัิทมีทรพัยส์ินหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธรุกิจ โดยแยกเป็นธรุกิจไดด้งันี ้

 
ธุรกจิโรงแรม  

บรษัิท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 

บมจ. ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล 

11 218/2-3 หมู ่10 เมือง

พทัยา 

 

สิทธิการเช่า 6 ปี 

(สิน้สดุปี 2567) 

- อาคารโรงแรม 2 หลงั 4 ชัน้ 

และ 10 ชัน้ จาํนวน 298 หอ้ง 

- สิทธิการเช่าที่ดิน 

53.21  

 

 9.24  

55.59                         

 

- 

-ไมมี่- 

 

-ไมมี่- 

บรษัิทย่อย        

บจก. หวัหิน วิลเลจ  36 43/1 ถนนเพชรเกษม 

หวัหิน 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2573)  

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 12 หลงั 

จาํนวน 187 หอ้ง 

137.21  

 

140.55  

 

-ไมมี่- 

บจก. บา้นโบราณ  เชียงราย 800 229 หมู ่1 ต.เวียง  

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

  499 หมู ่1 ต.เวียง 

อ.เชียงแสน จ. เชียงราย 

สิทธิการเขา้ทาํประโยชน ์5 ปี  

(สิน้สดุปี 2566) 

 

 

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลงั มี 

หอ้งพกั 61 หอ้ง 

- เตน้ทแ์คมป์ 15 หลงั 

92.03 

 

 30.26  

111.37 

 

35.85 

-ไมมี่- 

 

-ไมมี่- 

บจก. สมยุ รซีอรท์ แอนด ์

สปา 

14 99/9 หาดบอ่ผดุ  

เกาะสมยุ 

เป็นเจา้ของ - ที่ดินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้  

หอ้งพกั 106 หอ้ง 

 

 

 

 

 

355.38  

 

371.47  

 

-ไมมี่- 
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บรษัิท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 

บจก. เจา้พระยา รซีอรท์ 

(เฉพาะสว่นของโรงแรม) 

27 257/1-3 ถ.เจรญินคร 

แขวงสาํเหร ่เขตธนบรุ ี

กรุงเทพฯ 

 

257 ถ.เจรญินคร 

แขวงสาํเหร ่เขตธนบรุ ี

กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่า 38 ปี 

(สิน้สดุปี 2592) 

- อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 2 หลงั 

จาํนวน 408 หอ้ง และอาคาร

ที่จอดรถ 7 ชัน้ 1 หลงั 

- สิทธิการเช่าที่ดิน 

- อาคารโรงแรม 26 ชัน้ 1 หลงั 

จาํนวน 248 หอ้ง 

339.38  

 

 

 138.20  

 1,204.43  

 

371.55 

 

 

143.22 

1,184.74 

-ไมมี่- 

 

 

-ไมมี่- 

-ไมมี่- 

บมจ. โรงแรมราชดาํร ิ 10 ถนนราชดาํร ิกรุงเทพฯ 

 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2586)  

- อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 1 หลงั 8 

ชัน้ 1 หลงั และ 9 ชัน้ 1 หลงั  

จาํนวน 354 หอ้ง 

- สิทธิการเช่าที่ดิน 

428.32 

 

  

927.69 

468.83 

 

 

967.70 

-ไมมี่- 

 

 

-ไมมี่- 

บจก. แมร่มิ  เทอเรซ  รซีอรท์  37 อ. แมร่มิ จ. เชียงใหม ่

 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2567) 

- อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลงั 

และอาคาร 2 ชัน้ 17 หลงั 

จาํนวน 76 หอ้ง 

- สิทธิการเช่าที่ดิน 

367.84  

 

 

 7.11  

391.58 

 

 

8.68 

-ไมมี่- 

 

 

-ไมมี่- 

บจก. เอม็ ไอ สแควร ์ 46 

 

37 

หาดไมข้าว อ. ถลาง  

จ. ภเูก็ต 

หาดไมข้าว อ. ถลาง  

จ. ภเูก็ต 

เป็นเจา้ของ 

 

เป็นเจา้ของ 

- ที่ดินและอาคารวิลลา่ 1 ชัน้ 

83 หลงั  

- ที่ดินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้ 

8 หลงั จาํนวน 265 หลงั และ

อาคาร 1 ชัน้ 3 หลงั 

- สาํนกังานขาย 

1,212.45  

 

 726.95  

 

 

 24.54  

1,238.28 

 

765.30 

 

 

33.73 

-ไมมี่- 

 

-ไมมี่- 

 

 

-ไมมี่- 

Minor International 

(Labuan) Ltd. 

- เกาะ Kihavah 

Huravlhu 

สิทธิการเช่า 23 ปี 

(สิน้สดุปี 2573) 

- สิทธิการเช่าเกาะ 

- อาคารวิลลา่ 1 ชัน้ 79 หลงั 

175.22  

 1,131.93  

206.10  

 1,264.39 

-ไมมี่- 

-ไมมี่- 
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บรษัิท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 

Jada Resort and Spa 

(Private) Ltd. 

21 

 

 

26 

ประเทศศรลีงักา 

 

 

ประเทศศรลีงักา 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2586) 

 

เป็นเจา้ของ 

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้และ 3 

ชัน้ จาํนวน 6 หลงั จาํนวน 

105 หอ้ง 

- สิทธิการเช่าที่ดิน 

1,100.67  

 

 

 4.36 

202.53  

 

 

 5.03 

-ไมมี่- 

 

 

-ไมมี่- 

บจก. ราชดาํร ิลอดจจิ์ง้ 3 

 

72 

159 ถ.ราชดาํร ิ 

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

หาดแหลมใหญ่  

เกาะสมยุ 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2584) 

เป็นเจา้ของ 

- อาคารโรงแรม 22 ชัน้ 

จาํนวน 224 หอ้ง 

- ที่ดิน 

1,754.84  

 

 -    

 

1,843.60  

 

 62.47 

-ไมมี่- 

 

-ไมมี่- 

Oaks Hotels & Resort 

Limited 

- 

 

 

ประเทศนิวซีแลนด ์และ 

ประเทศออสเตรเลีย 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ/ สิทธิการเช่า 

 

- ท่ีดิน อาคารโรงแรม หอ้งพกั

อาศยั สาํนกังาน  

สว่นปรบัปรุงอาคาร และ 

สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่า 

2,492.54  

 

2,631.89  

 

 

2,009 

บจก. สมยุ บชี คลบั โอนเนอร ์ - 

 

 

หาดไมข้าว อ.ถลาง 

จ.ภเูก็ต 

เป็นเจา้ของ 

 

 

  สิทธิการเช่าท่ีดิน 30 ปี 

  (สิน้สดุปี 2592) 

- สาํนกังานขาย สาํนกังาน

ตอ้นรบัรา้นอาหาร และสระ

วา่ยนํา้ 

- สิทธิการเช่าท่ีดิน 

1,922.13  

 

  

81.03  

447.61  

 

 

81.03 

-ไมมี่- 

 

-ไมมี่- 

บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต 68 

 

1 

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง 

จ.ภเูก็ต 

219 หมู่ 5 ต.อ่างทอง  

อ.เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 

53/5 หมู่ 4 ต.ตลิ่งงาม  

  อ.เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 

  เป็นเจา้ของ 

 

เป็นเจา้ของ 

 

- ที่ดินเปลา่ 

- อาคารโรงแรม จาํนวน 77 หอ้ง 

- ที่ดิน และอาคารวิลลา่ 1 ชัน้ 

60 หลงั 

-   อาคารโรงแรม จาํนวน 34   

    หอ้ง 

267.12  

 788.65  

 664.04 

 

 323.11  

 

266.16  

 827.56 

617.02 

 

204.24 

-ไมมี่- 

-ไมมี่- 

-ไมมี่- 

 

-ไมมี่- 



 
บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 1 หนา้ 68 

 

บรษัิท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 

บจก. โคโค ปาลม์ โฮเตล็  

แอนด ์รสีอรท์ 

60  ต.บางมว่ง อ.ตะกั่วป่า  

จ. พงังา 

 เป็นเจา้ของ - ที่ดินเปลา่ 286.30  

 

286.30  

 

-ไมมี่- 

MHG Australia Investment 

Pty. Ltd 

-  ประเทศออสเตรเลีย  เป็นเจา้ของ - อาคารโรงแรม จาํนวน 301 

หอ้ง 

 865.90   

 

965.96 -ไมมี่- 

Hoi An Riverpark Hotel 

Company Limited 

- ประเทศเวียดนาม  เป็นเจา้ของ อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลงั 

จาํนวน 94 หอ้ง 

264.55  

  

271.34  

 

-ไมมี่- 

Bai Dai Tourism Company 

Limited 

- ประเทศเวียดนาม เป็นเจา้ของ - อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 3 หลงั

จาํนวน 63 หอ้ง 

473.17  

 

159.75 -ไมมี่- 

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

จาํนวน 39 หอ้ง 

- สิทธิการเช่า 

179.29  

 

 -    

200.90  

  

24.76 

-ไมมี่- 

 

-ไมมี่- 

Sands Hotels Holdings 

(Namibia) (Proprietary) 

Limited 

- ประเทศนามิเบีย เป็นเจา้ของ - อาคารโรงแรม จาํนวน 173 

หอ้ง 

633.80  

 

699.99 -ไมมี่- 

Minor Hotel Group 

Gaborone (Proprietary) 

Limited 

12.3088 

เอเคอร ์

ประเทศบอสวานา เป็นเจา้ของ - ท่ีดิน และอาคารโรงแรม 

จาํนวน 196 หอ้ง 

 

1,794.36  

 

1,877.51  

 

-ไมมี่- 

Pojuca S.A 291,400 

ตารางเมตร  

ประเทศบราซลิ เป็นเจา้ของ - ที่ดิน และอาคารโรงแรม 2 

แหง่ จาํนวน 504 หอ้ง 

1,394.52  

  

1,517.37 -ไมมี่- 

Minor Continental 

Portugal, S.A. 

- ประเทศโปรตเุกส เป็นเจา้จอง - ท่ีดิน และอาคารโรงแรม  5,877.42  

  

11,691.40 -ไมมี่- 

Minor Hotels Zambia 

Limited 

- ประเทศแซมเบีย เป็นเจา้ของ - ท่ีดิน และอาคารโรงแรม 2 

แหง่จาํนวน 385 หอ้ง 

1,467.11  

 

1,908.92 

 

-ไมมี่- 

 



 
บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 1 หนา้ 69 

 

บรษัิท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 

Corbin & King Limited - ประเทศองักฤษ เป็นเจา้ของ 

สิทธิการเช่า 15-25  ปี 

- รา้นอาหาร  

- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร 

610.16  

 323.23   

523.54 

   371.04   

- ไมมี่- 

- ไมมี่- 

บรษัิท โกโก ้รคีรเีอชั่น จาํกดั - ตาํบลบอ่ผดุ อาํเภอ

เกาะสมยุ จงัหวดั 

สรุาษฎรธ์านี 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2593) 

- สิทธิการเช่าที่ดิน และ

รา้นอาหาร 

158.61  

 

  

89.20  

 

-ไมมี่- 

MHG Desaru Hotel Sdn. 

Bhd and MHG Desaru 

Villas Sdn. Bhd. 

100,368 

ตาราง

เมตร 

ประเทศมาเลเซีย สิทธิการเช่า 99 ปี  

 

- ท่ีดิน สิทธิการเช่าที่ดิน และ

อาคารโรงแรม จาํนวน 90 

หอ้ง 

922.44  

  

 

262.46 

 

-ไมมี่- 

Rajadamri Residence Co., 

Ltd. 

- แขวงลมุพินี เขตปทมุ

วนั กรุงเทพมหานคร 

เป็นเจา้ของ 

 

- สว่นปรบัปรุงอาคาร 220.17  

  

230.53 -ไมมี่- 

NH Hotel Group S.A. 

 

- ประเทศสเปน เป็นเจา้ของ - ท่ีดิน และอาคารโรงแรม  

และสว่นปรบัปรุงอาคาร  

72,002.82  77,960.99  

  

6,738 

รวม     104,233.74         113,990.07   

อ่ืนๆ               16.99       200.32   

รวมธุรกจิโรงแรม     104,250.74 114,190.39  
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ธุรกจิอาหารและเคร่ืองดืม่  

บรษัิท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 (ลา้นบาท) 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊  3,188 ตร.ม. 

 

 

- 

 

45 ตรว. 

ชัน้ 15 – 17 อาคาร 

เบอรล์ี่ยคุเกอร ์

คลองเตย กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่า

รา้นอาหาร 

66/71-73 หมูท่ี่ 2  

ต.บอ่ผดุ อ.เกาะสมยุ  

จ.สรุาษฏรธ์านี 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2567) 

 

สิทธิการเช่า 3-30 ปี 

 

  เป็นเจา้ของ 

- สิทธิการเช่าพืน้ทีแ่ละสว่นปรบัปรุง

สิทธิการเช่า 

- สิทธิการเช่าพืน้ที่ 

- สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 

 

- ท่ีดินและอาคาร 4 ชัน้ 

67.20  

 

 25.96  

 706.00  

 

 70.03  

 

79.97  

 

 43.25  

 755.52  

 

 69.11 

-ไมมี่- 

 

-ไมมี่- 

-ไมมี่- 

 

-ไมมี่- 

บจก. สเวนเซน่ส ์(ไทย) - สิทธิการเช่า

รา้นอาหารประเทศ

ไทย 

สิทธิการเช่า 3-28 ปี - สิทธิการเช่า 

- สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 

 9.86  

 183.66  

 

12.85  

 244.65 

-ไมมี่- 

-ไมมี่- 

 

บจก. เอส.แอล.อาร.์ที - สิทธิการเช่า

รา้นอาหารประเทศ

ไทย 

สิทธิการเช่า 3-22 ปี - สิทธิการเช่า 

- สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 

6.28  

 302.53  

 

8.92  

 336.51 

-ไมมี่- 

-ไมมี่- 

 

บจก. เบอรเ์กอร ์ประเทศไทย - สิทธิการเช่า

รา้นอาหารประเทศ

ไทย 

สิทธิการเช่า 12-15 ปี - สิทธิการเช่า 

- สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 

37.15  

 521.71  

44.66  

 509.64 

-ไมมี่- 

-ไมมี่- 

 

บจก. ไมเนอร ์ชีส  29 อ. ปากชอ่ง  

จ. นครราชสีมา 

เป็นเจา้ของ - ที่ดิน และอาคารโรงงาน  และ สว่น

ปรบัปรุงอาคาร  

25.31   

 

26.87  

 

-ไมมี่- 

บจก. ไมเนอร ์แดรี ่ - อ. ปากชอ่ง  

จ. นครราชสีมา 

เป็นเจา้ของ - อาคารโรงงาน 99.76  

 

95.04  

 

-ไมมี่- 
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บรษัิท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 (ลา้นบาท) 

บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั  

(ประเทศไทย) 

- ประเทศไทย สิทธิการเช่า 9 ปี 

(สิน้สดุปี 2569) 

คา่เช่าจ่ายลว่งหนา้ 3 ปี 

(สิน้สดุปี 2564) 

- สิทธิการเช่า 

- สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่า 

13.75  

 246.39  

 

21.61  

 261.50 

-ไมมี่- 

-ไมมี่- 

บจก. ไมเนอร ์ดีคิว - ประเทศไทย คา่เช่าจ่ายลว่งหนา้ 14 

ปี (สิน้สดุปี 2571) 

- สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่า  69.01  

 

89.19  

 

-ไมมี่- 

 

Minor Food Group (Singapore) 

Pte. Ltd. 

- ประเทศสิงคโปร ์ เป็นเจา้ของ - สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร   68.61  

 

72.63 -ไมมี่- 

The Minor Food Group (China) 

Limited 

- ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

เป็นเจา้ของ - สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 112.12  

 

119.00 -ไมมี่- 

Over Success Enterprise - ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

เป็นเจา้ของ - สิทธิการเช่า 

- สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่า รา้นอาหาร 

3.11  

 254.68  

6.81  

 240.53 

-ไมมี่- 

-ไมมี่- 

Minor DKL Food Group Pty. Ltd. - ประเทศออสเตรเลีย เป็นเจา้ของ - สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่า รา้นอาหาร 133.43 156.11 -ไมมี่- 

The Minor Food Group 

(Myanmar) Limited 

- ประเทศพมา่ เป็นเจา้ของ - สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่า รา้นอาหาร 10.95  

 

15.93 -ไมมี่- 

Primacy Investment Limited - ประเทศมลัดิฟส ์ เป็นเจา้ของ - สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่า รา้นอาหาร 37.74  47.76 -ไมมี่- 

Minor Food (Seychelles) 

Limited 

- ประเทศเซเชลส ์ เป็นเจา้ของ - สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่า รา้นอาหาร 9.37   

 

8.10 -ไมมี่- 

Benihana (U.K.) Limited - ประเทศองักฤษ เป็นเจา้ของ -   สว่นปรบัปรุงสทิธิการเช่า รา้นอาหาร 22.80  22.00 ไมมี่ 

บจก ชิคเกน้ ไทม ์ - ประเทศไทย สิทธิการเช่า -    สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่า รา้นอาหาร 142.41  - -ไมมี่- 

รวม     3,179.78  3,288.16  

อ่ืนๆ     51.47  81.82   

รวมธุรกจิอาหารและเคร่ืองดืม่      3,231.25 3,369.98   



 
บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
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ธุรกจิจดัจาํหน่ายและรับจา้งผลติ 

บรษัิท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ลา้นบาท)  ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 

บจก. นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่ - 60/185 หมู ่19 ซอย 17 

นิคมอตุสาหกรรม 

นวนคร อาํเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทมุธานี 

เป็นเจา้ของ - ที่ดินและอาคาร 79.12  

 

84.81 -ไมมี่- 

บมจ.ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น  

 

-   ศนูยก์ารคา้ เซน็ทรลั ซิตี ้

บางนา หอ้งเลขที่ 117 

 สิทธิการเช่า 16 ปี 10 

 เดือน (สิน้สดุปี 2566) 

- สิทธิการเช่าพืน้ที ่ 0.24  

 

1.65 -ไมมี่- 

 

บจก. เอสมิโด แฟชั่น - ศนูยก์ารคา้ เอ็มโพเรีย่ม  

หอ้งเลขที่ 2S23 และ 

2P24 

สิทธิการเช่า 24 ปี  

(สิน้สดุปี 2564) 

- สิทธิการเช่าพืน้ที ่

- สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

2.05  

 21.70  

  

2.96 

21.13 

-ไมมี่- 

-ไมมี่- 

บจก. อารมิ์น ซิสเทม็ส ์ - 99 อาคาร เบอรล์ี่ยคุ

เกอร ์ชัน้ 16 ซ. รูเบีย ถ. 

สขุมุวิท 42 แขวงพระ

โขนง เขตคลองเตย  

สิทธิการเช่า - สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

219.31  

 

298.56 -ไมมี่- 

 

บจก. ไมเนอร ์แฟชั่น - 38,39 หมู6่ , ถ.บางนา-

ตราด ต.บางแกว้ อ.บาง

พล ีจ.สมทุรปราการ 

สิทธิการเช่า - สิทธิการเช่าพืน้ที ่

- สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

12.58  

 

 

- -ไมมี่- 

 

รวม   334.99       409.11  

อ่ืนๆ   5.00          6.44  

รวมธุรกจิจดัจาํหน่ายและรับจา้งผลติ   339.99      415.55   
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อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

บรษัิท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ลา้นบาท)  ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 

บจก. รอยลั การเ์ดน้ พลาซา่  8 

 

2 

218 หมู ่10 เมืองพทัยา 

 

889 หมู ่3 หาดไมข้าว  

จ.ภเูก็ต 

สิทธิการเช่า 6 ปี  

(สิน้สดุปี 2567)  

เป็นเจา้ของ 

- อาคารศนูยก์ารคา้ 1 หลงั 3 

ชัน้  

- อาคารศนูยก์ารคา้ 1 หลงั 2 

ชัน้ 

60.30  

 

 86.66  

 

45.49 

 

91.41 

-ไมมี่- 

 

-ไมมี่- 

บจก ไมเนอร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์ ที่ดิน และ 

อาคาร 

3 ไร ่30 ตรว. 

101/97 นิคมอตุสาหกรรม 

นวนคร หมู ่20 ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง จ. ปทมุธานี 

เป็นเจา้ของ - ที่ดินและอาคาร 7.99 

 

7.98 

 

 

-ไมมี่- 

 

 

บจก.เจา้พระยา รซีอรท์ 

สว่นอาคารศนูยก์ารคา้ 

- 257/6 ถ.เจรญินคร แขวง

สาํเหร ่เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 

เป็นเจา้ของ - อาคารศนูยก์ารคา้ 906.54  

 

948.13 -ไมมี่- 

บจก. เอม็ ไอ สแควร ์ 1 ไร ่122 

ตรว. 

889/1 ต.ไมข้าว อ.ถลาง    

จ.ภเูก็ต  

เป็นเจา้ของ - อาคารศนูยก์ารคา้ 90.87  

 

93.23 -ไมมี่- 

NH Hotel Group S.A. - ประเทศสเปน เป็นเจา้ของ -   ท่ีดินและอาคาร         99.98   -  -ไมมี่- 

รวมอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน   1,252.33 1,186.24  
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มลูคา่สทุธิทางบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์มีดงันี ้                     หน่วย:  ล้านบาท 

ทรัพยส์นิของบริษัท 

และบริษัทยอ่ย 

ราคาทุน ณ วนัที ่ อายุการใช้งาน* 

 (ปี) 

มูลค่าตามบัญชสุีทธิ ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

ท่ีดินและสว่นปรบัปรุง

ที่ดิน 

46,538.09  51,600.78  - 46,003.91        51,230.00  

อาคารและปรบัปรุง

อาคาร 

108,330.85  116,009.19  อายสุญัญาเช่า และ   

5-60 ปี 

59,643.38        64,352.24  

เครือ่งจกัร เครือ่ง

ตกแตง่ติดตัง้และ

อปุกรณอ่ื์น 

    36,469.89      37,951.01 3-15 ปี       11,473.63         11,293.59 

ยานพาหนะ 482.17  458.95   4-5 ปี  136.29             122.61  

งานระหวา่งก่อสรา้ง 5,871.85  6,048.71   - 5,871.85          6,048.71  

รวม     197,692.85    212,068.64       123,129.06       133,047.15 

* ยกเวน้ท่ีดินซึง่มีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่จาํกดั 

 

มลูคา่สทุธิทางบญัชีของอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุมีดงันี ้                       หน่วย:   ล้านบาท 

ทรัพยส์นิของบริษัท 

และบริษัทยอ่ย 

ราคาทุน ณ วนัที ่
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชสุีทธิ ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

ท่ีดินและสว่นปรบัปรุง

ที่ดิน 

             66.69  24.36   อายสุญัญาเช่า  

 

65.42                23.10  

อาคารและสว่นปรบัปรุง

อาคาร 

2,671.12  2,470.59   อายสุญัญาเช่า และ   

20 ปี 

1,186.91          1,163.14  

รวม        2,737.81       2,494.95           1,252.33          1,186.24 

 

 

มลูคา่สทุธิทางบญัชีของสิทธิการเช่ามีดงันี ้                    หน่วย:   ล้านบาท 

ทรัพยส์นิของบริษัท 

และบริษัทยอ่ย 

ราคาทุน ณ วนัที ่
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชสุีทธิ ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

สิทธิการเช่า 4,838.08 4,995.24         อายสุญัญาเช่า 2,174.69 2,393.68 

รวม 4,838.08 4,995.24  2,174.69 2,393.68 

 

บริษัทใชน้โยบายการบญัชีเก่ียวกบัค่าความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เรื่องการ

รวมธุรกิจ โดยการเปรยีบเทียบตน้ทนุการซือ้เงินลงทนุกบัมลูค่ายติุธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีกาํหนดได ้ณ วนัท่ีเกิดรายการ อนัมีผล

ทาํให ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าสุทธิของทรพัยส์ินถาวรรวมการปรบัมูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

24,335.34 ลา้นบาท และ 27,263.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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4.2  ทรัพยส์นิทีไ่ม่มตีวัตนทีส่าํคัญในการประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ทรพัยส์ินท่ีไมมี่ตวัตนท่ีสาํคญัในการประกอบธรุกิจของบรษัิทและบรษัิทย่อย มีดงันี ้               หน่วย : ล้านบาท 

ทรัพยส์นิทีไ่ม่มตีวัตน ราคาทุน ณ วนัที ่ อายุการใช้งาน 

(ปี) 

มูลค่าตามบัญชสุีทธิ ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

สิทธิในการบรหิารสินทรพัย ์  11,889.57   9,721.93  ไมม่ากกวา่ 40 ปี  8,992.06   6,454.24  

ทรพัยส์ินทางปัญญา  540.43   586.36  20 ปี และ 40 ปี  431.63   468.84  

ตน้ทนุการพฒันาแฟรนไชส ์  171.34   166.93  3-20 ปี  8.13   2.80  

คา่ลิขสิทธ์ิแฟรนไชส ์  253.00   240.90  10-20 ปี  82.68   80.00  

คา่ความนิยม  9,954.44   8,522.48  -  9,557.95   8,125.98  

เครือ่งหมายการคา้  38,565.82   46,313.48  -  38,420.88   46,278.04  

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์  5,088.88   4,663.91  3-10 ปี  1,912.51   1,496.67  

โปรแกรมคอมพิวเตอรร์ะหวา่ง

ติดตัง้ 

 300.98   321.10  -  300.98   321.10  

รวม  66,764.47   70,537.09    59,706.82   63,227.68  

 

4.3  นโยบายการลงทุน 

จากงบการเงินเฉพาะของบรษัิทสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีเงินลงทนุในบรษัิทย่อย บรษัิทรว่มและกิจการรว่มคา้ 

ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่องด่ืม และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นจาํนวนรวม 10,855 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.41 ของสินทรพัยร์วม ทัง้นี ้

บริษัทมีนโยบายลงทนุผ่านบริษัทย่อย บริษัทรว่ม และกิจการรว่มคา้ โดยบริษัทจะพิจารณาลงทนุในธุรกิจท่ีสนบัสนนุใหบ้ริษัทสามารถ

พฒันารูปแบบสินคา้และบรกิาร เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดร้บัสินคา้และบรกิารในระดบัท่ีสมบรูณ ์เหนือความพงึพอใจ

ของลกูคา้ 

สาํหรบัการกาํกบัดแูลบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้ผูบ้รหิารของบรษัิทเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารใน

บรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม เพ่ือรว่มดาํเนินธรุกิจของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม นอกจากนี ้บรษัิทยงัมอบหมายใหต้วัแทนของบรษัิทในฐานะ

ผูถื้อหุน้ เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามนโยบายและหลกัการของบรษัิท  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 

  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทและบริษัทย่อย ท่ีมี

จาํนวนสงูกวา่รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และไมมี่ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีกระทบตอ่การดาํเนินธรุกิจ

ของบรษัิทและบรษัิทย่อยอย่างมีนยัสาํคญั 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอืน่ 

 

ข้อมูลทั่วไป 

ธุรกจิหลัก  

เป็นผูด้าํเนินธรุกิจอาหารและเครือ่งด่ืม ธรุกิจโรงแรมและธรุกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม ซึง่รวมถงึโครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือขาย 

โครงการพกัผ่อนแบบปันสว่นเวลา และใหเ้ช่าศนูยก์ารคา้และอสงัหารมิทรพัย ์และธรุกิจบนัเทิง และธรุกิจจดัจาํหน่าย  

 

สาํนักงานใหญ่  

เลขทะเบียนบรษัิท 0107536000919 (เดิม บมจ. 165)  

เลขท่ี 99 อาคารเบอรล์ี่ยคุเกอร ์ชัน้ท่ี 16 ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศพัท ์: +66 (0) 2365 7500  โทรสาร : +66 (0) 2365 7798-9 เวบ็ไซต ์: http://www.minor.com  

 

ทุนเรือนหุน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

ทุนจดทะเบยีน :   4,849,860,006 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั 4,849,860,006 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท  

ทุนทีอ่อกจาํหน่ายและชาํระแล้ว :  4,619,004,550 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั 4,619,004,550 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท  

 

นายทะเบยีนหลักทรัพย ์ 

นายทะเบยีนหุน้สามัญและใบสาํคัญแสดงสทิธิ (MINT-W6) 

บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  เวบ็ไซต ์: http://www.set.or.th 

โทรศพัท ์: +66 (0) 2009 9000   โทรสาร : +66 (0) 2009 9991  E-mail : SETContactCenter@set.or.th  

 

นายทะเบยีนหุน้กู้  

หุน้กู้สกุลไทยบาท ครัง้ที่ 1/2555 ชดุท่ี 2 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) 

ฝ่ายบรกิารธรุกิจหลกัทรพัย ์

อาคารสาํนกังานใหญ่ พหลโยธิน ชัน้ที่ 11 

เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

หุน้กู้สกุลไทยบาท  

ครัง้ที่ 1/2557 

ครัง้ที่ 1/2558 ชดุท่ี 1 และชดุที่ 2 

ครัง้ที่ 1/2559 ชดุท่ี 1 และชดุที่ 2 

ครัง้ที่ 1/2560 ชดุท่ี 1 และชดุที่ 2 

ครัง้ที่ 1/2561 

ครัง้ที่ 1/2562 ชดุท่ี 1 - 12 

หุน้กู้ดอ้ยสทิธิทีม่ลัีกษณะคล้ายทุนสกุลไทยบาท ครัง้ที่ 1/2561 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) 

เลขท่ี 9 ถนนรชัดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

หุน้กู้สกุลไทยบาท ครัง้ที่ 2/2554 ชดุท่ี 2  

หุน้กู้สกุลเหรียญสหรัฐ ครัง้ที่ 1/2560  

หุน้กู้สกุลยโูร ครัง้ที่ 1/2561 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 

เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

หุน้กู้ไม่ดอ้ยสทิธิทีม่ลัีกษณะคล้ายทุนสกุลเหรียญสหรัฐ ครัง้ที่ 1/2561 

The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch 

Vertigo Building – Polaris 

2-4 rue Eugène Ruppert 

L-2453 Luxembourg 

 

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

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั  

โดยนางอโนทยั ลกิีจวฒันะ และ/หรอื นายไพบลู ตนักลู และ/หรอื นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3442, 4298 และ 3760 ตามลาํดบั  

ชัน้ท่ี 15 บางกอกซิตีท้าวเวอร ์เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120  

โทรศพัท ์: +66 (0) 2286 9999   โทรสาร : +66 (0) 2286 5050  

 

ทีป่รึกษากฎหมาย  

บรษัิท สาํนกังานกฎหมายสยามซตีิ ้จาํกดั  

ชัน้ท่ี 20 อาคารรจันาการ  

เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

โทรศพัท ์: +66 (0) 2676 6667-8  

       โทรสาร : +66 (0) 2676 6188 

บรษัิท เคนเนดีส้ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ชัน้ท่ี 29 อาคารสาทรสแควร ์หอ้งเลขท่ี 2901-2904  

เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ  

แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพ 10500 

โทรศพัท:์ +66 (0) 2491 4800 

โทรสาร:  +66 (0) 2055 0100 

 

 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกจิการร่วมค้า 

 

 ไมเนอร ์โฮเทลส ์

   
บรษัิท ประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 

จาํนวนหุน้ท่ี

ออกจาํหน่าย

แลว้ (หุน้) 

ถือหุน้โดย สดัสว่นการ

ถือหุน้ 

 

1 บรษัิท เจา้พระยา รซีอรท์ จาํกดั โรงแรมและศนูยก์ารคา้ ประเทศไทย 12,000,000 MINT 81.2% 
 

2 บรษัิท หวัหิน รซีอรท์ จาํกดั ("HHR") ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 2,000,000 MINT 100.0% 
 

3 บรษัิท เอ็มเอชจี เอ็นพารค์ ดีเวลอปเมน้ท ์

จาํกดั  

ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 10,000,000 HHR 50.0% * 

4 บรษัิท ลายนั บางเทา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 500,000 HHR 50.0% * 
    

รวมหุน้ท่ีถือโดย PBCO 
 

5 บรษัิท แม่รมิ เทอเรซ รซีอรท์ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 3,000,000 MINT 45.3% 
 

6 บรษัิท สมยุ รซีอรท์ แอนด ์สปา จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100,000 MINT 100.0% 
 

7 บรษัิท โรงแรม ราชดาํร ิจาํกดั (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย 45,000,000 MINT 99.2% 
 

8 บรษัิท เอ็มไอ สแควร ์จาํกดั ("MI") โรงแรม ประเทศไทย 100,000 MINT 100.0% 
 

9 บรษัิท หวัหิน วิลเลจ จาํกดั  โรงแรม ประเทศไทย 3,500,000 MINT 100.0% 
 

10 บรษัิท บา้นโบราณ เชียงราย จาํกดั ("BBC") โรงแรม ประเทศไทย 1,650,000 MINT 100.0% 
 

11 บรษัิท เฮชแอนดเ์อ พารค์ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 4,000,000 BBC 50.0% * 

12 บรษัิท โคโค ้ปาลม์ โฮลเตล็ แอนด ์รสีอรท์ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 1,730,000 MINT 100.0% 
 

13 บรษัิท โกโก ้รคีรเีอชั่น จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 
 

14 บรษัิท สมยุ บีช คลบั โอนเนอร ์จาํกดั  โรงแรมและใหเ้ช่า

อสงัหารมิทรพัย ์

ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 
 

15 บรษัิท รอยลั การเ์ดน้ พลาซา่ จาํกดั ("RGP") ศนูยก์ารคา้ ประเทศไทย 750,000 MINT 100.0% 
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16 บรษัิท นายณ ์แอนด ์อารจี์พี ดีเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั  

ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 100,000 RGP 40.0% * 

17 บรษัิท เอ็มสปา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั   ธรุกิจสปา ประเทศไทย 410,000 MINT 100.0% 
 

18 บรษัิท สมยุ บีช เรสซิเดน้ท ์จาํกดั ("SBR") ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 
 

19 บรษัิท ลายนั ฮิลล ์เรสซิเดน็ซ ์จาํกดั ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 500,000 SBR 50.0% * 
    

รวมหุน้ท่ีถือโดย PBCO 
 

20 บรษัิท โกโก ้เรสซิเดน็ซ ์จาํกดั ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 
 

21 บรษัิท ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ จาํกดั ("MHG") บรหิารโรงแรม ประเทศไทย 1,079,307 MINT 100.0% 
 

22 บรษัิท ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน โซลชูั่นส ์จาํกดั บรหิารงานจดัซือ้ ประเทศไทย 262,515 MINT 100.0% 
 

23 บรษัิท เจา้พระยา รซีอรท์ แอนด ์เรสซิเดน้ท ์

จาํกดั 

โรงแรมและขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 
 

24 RGR International Limited ("RGRI") บรหิารจดัการ หมู่เกาะบรติิช เวอรจิ์น 100,000 MINT 100.0% 
 

25 Eutopia Private Holding Limited  โรงแรม ประเทศ

สาธารณรฐัมลัดีฟส ์

1,000,000 RGRI 50.0% * 

26 Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม 8,383,476 RGRI 30.4% * 

27 R.G.E. (HKG) Limited บรหิารจดัการ ประเทศฮ่องกง 100,000 MINT 100.0% 
 

28 M & H Management Limited บรหิารจดัการ ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1,000 MINT 100.0% 
 

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

30 Serendib Hotels Pcl. โรงแรม ประเทศศรลีงักา 75,514,738 LIL 25.0% * 

31 Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเซีย 12,501,000 MINT 100.0% 
 

32 AVC Club Developer Limited ขายหน่วยการเขา้พกัใน

สถานท่ีพกัผ่อน 

ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1,000 MINT 100.0% 
 

33 AVC Vacation Club Limited ("AVC V") ขายหน่วยการเขา้พกัใน

สถานท่ีพกัผ่อน 

ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1,000 MINT 100.0% 
 

34 Anantara Vacation Club (HK) Limited 

("AVC (HK)") 

บรกิารดา้นการตลาด ประเทศฮ่องกง 10,000 AVC V 100.0% 
 

35 Sanya Anantara Consulting Limited  บรกิารใหค้าํปรกึษา ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

USD 500,000 AVC (HK) 100.0% 
 

36 บรษัิท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร ์จาํกดั  ("PBCO") บรหิารจดัการ ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 
 

37 บรษัิท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 17,443,000 MINT 100.0% 
 

38 บรษัิท ไมเนอร ์สกาย ไรเดอร ์จาํกดั ธรุกิจบนัเทิง ประเทศไทย 290,000 MINT 100.0% 
 

39 บรษัิท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 490,408,365 MINT 35.9% * 

40 Minor Continental Holding (Mauritius) 

("MCHM") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

EUR 13,500 MINT 100.0% 
 

41 Minor Continental Holding (Luxembourg) 

S.A.R.L ("MCHL") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศ

ลกัเซมเบิรก์ 

EUR 12,500 MCHM 100.0% 
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42 Pojuca S.A.  โรงแรม ประเทศสหพนัธ์

สาธารณรฐั

บราซิล 

หุน้สามญั 

91,138,377 

หุน้บรุมิสิทธิ 

68,505,744 

MCHL 100.0% 
 

43 Minor Hotels Portugal, S.A. ("MHP") โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

โปรตเุกส 

1,000,000 MCHL 100.0% 
 

44 Marinoteis S.A. โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

โปรตเุกส 

6,300,000 MHP 100.0% 
 

45 Coimbra Jardim Hotel S.A. โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

โปรตเุกส 

3,650,000 MHP 100.0% 
 

46 บรษัิท ราชดาํร ิเรสซิเดน็ซ ์จาํกดั ("RRL") ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 5,000,000 MI 100.0% 
 

47 บรษัิท ราชดาํร ิลอดจจิ์ง้ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 300,000 MI 100.0% 
 

48 บรษัิท สตาร ์เทรเวลเลอร ์จาํกดั จดัการดา้นการ

ท่องเท่ียว 

ประเทศไทย 10,000 MI 49.0% 
 

49 บรษัิท ซมู่า กรุงเทพ จาํกดั ขายอาหารและ

เครือ่งด่ืม 

ประเทศไทย 160,000 MI 51.0% * 

50 Corbin and King Limited และบรษัิทย่อย ลงทนุในบรษัิทอ่ืน สหราชอาณาจกัร 23,335,391 MI 74.0% 
 

51 บรษัิท อวาดีนะ ฮิลส ์จาํกดั ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50,000 RRL 50.0% * 
    

รวมหุน้ท่ีถือโดย SBR 
 

52 Arabian Spas (Dubai) (LLC) ธรุกิจสปา ประเทศสาธารณรฐั

อาหรบัเอมิเรตส ์

300 MST 49.0% * 

53 Hospitality Investment International 

Limited ("HIIL") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน หมู่เกาะบรติิช 

เวอรจิ์น 

10,000,000 MHG 100.0% 
 

54 MHG International Holding (Singapore) 

Pte. Ltd. ("MHGIH") 

บรหิารจดัการ ประเทศสิงคโปร ์ 59,059,572 MHG 100.0% 
 

55 MHG International Holding (Mauritius) 

("MHGIHM") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทสสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1,000 MHG 100.0% 
 

56 บรษัิท เอ็มเอชจี โฮลดิง้ จาํกดั ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศไทย 1,000 MHG 100.0% 
 

57 MHG Deep Blue Financing บรหิารจดัการ ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

200,000 MHG 50.0% * 

58 Cardamom Tented Camp Co., Ltd. โรงแรม ประเทศกมัพชูา 100,000 MHG 35.0% * 

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

60 Lodging Management (Mauritius) Limited 

("LMM") 

บรหิารโรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1,000 HIIL 100.0% 
 

61 PT Lodging Management (Indonesia) 

Limited 

บรหิารโรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

อินโดนีเซีย 

1,500 HIIL 93.3% 
 

62 Jada Resort and Spa (Private) Limited ("Jada") โรงแรม ประเทศศรลีงักา 412,877,494 HIIL 87.0% 
 

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



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 1 หนา้ 81  

 

 

 
บรษัิท ประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 

จาํนวนหุน้ท่ี

ออกจาํหน่าย

แลว้ (หุน้) 

ถือหุน้โดย สดัสว่นการ

ถือหุน้ 

 

64 Kalutara Luxury Hotel and Resort (Private) 

Limited 

โรงแรม ประเทศศรลีงักา 193,709,415 Jada 100.0% 
 

65 PH Resort (Private) Ltd. โรงแรม ประเทศศรลีงักา 271,767 HIIL 49.9% * 

66 Zanzibar Tourism and Hospitality 

Investment Limited  

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน หมู่เกาะบรติิช 

เวอรจิ์น 

2 HIIL 50.0% * 

67 Tanzania Tourism and Hospitality 

Investment Limited  

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน หมู่เกาะบรติิช 

เวอรจิ์น 

2 HIIL 50.0% * 

68 Sothea Pte. Ltd.  โรงแรม ราชอาณาจกัรกมัพชูา 1,450 LMM 80.0% 
 

69 Minor Hotel Group South Africa (PTY) 

Limited 

บรหิารจดัการ ประเทศสาธารณรฐั

แอฟรกิาใต ้

1,000 LMM 100.0% 
 

70 O Plus E Holdings Private Limited ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศ

สาธารณรฐัมลัดีฟส ์

1,050,000 LMM 50.0% * 

71 MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. บรหิารจดัการ ประเทศสิงคโปร ์ 1 MHGIH 100.0% 
 

72 Vietnam Hotel Projekt B.V. ("VHP")  ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ราชอาณาจกัร

เนเธอรแ์ลนด ์

EUR 22,863 MHGIH 100.0% 
 

73 Bai Dai Tourism Company Limited  โรงแรม ประเทศเวียดนาม VND 
282,761,507,975 

VHP 100.0% 
 

74 Hoi An Riverpark Hotel Company Limited  โรงแรม ประเทศเวียดนาม USD 

1,080,000 

VHP 91.0% 
 

75 MHG Management (India) Private Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

อินเดีย 

10,000 MHGIH 100.0% 
 

76 Rani Minor Holding Limited ("Rani")  โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

อาหรบัเอมิเรตส ์

50,000,000 MHGIH 25.0% * 

77 MHG Australia Holding Pte. Ltd. 

("MHGAH") 

บรหิารจดัการ ประเทศสิงคโปร ์ 1 MHGIH 100.0% 
 

78 MHG Australia Investments Pty. Ltd. บรหิารสนิทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 MHGIP 100.0% 
 

79 PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 260,000 MHGIH 50.0% * 

80 MHG GP Pte. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสิงคโปร ์ 5,150,002 MHGIH 50.0% * 

81 Plexus Maldives Private Limited โรงแรม ประเทศ

สาธารณรฐัมลัดีฟส ์

471,600 MHGIH 50.0% * 

82 MHG Continental Holding (Singapore) 

Pte. Ltd. ("MHGCHS") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสิงคโปร ์ 162,000 MHGIH 100.0% 
 

83 NH Hotel Group S.A. และบรษัิทย่อย โรงแรม  ประเทศในยโุรปและ

ละตินอเมรกิา 

392,180,243 MHGCHS 94.1% 
 

84 Sands Hotels (Pty) Limited โรงแรม  ประเทศนามิเบีย NAD 100 MHGIHM 100.0% 
 

85 Minor Hotel Group Gaborone (Proprietary) 

Limited ("Gaborone") 

โรงแรม ประเทศบอตสวานา 500,000 MHGIHM 80.0% 
 

86 Letsatsi Casino (Pty) Ltd. โรงแรม ประเทศบอตสวานา 3,000 Gaborone 80.0% 
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ถือหุน้โดย สดัสว่นการ

ถือหุน้ 

 

87 Minor Hotel Group MEA DMCC ("MHG 

DMCC") 

บรหิารโรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

อาหรบัเอมิเรตส ์

50 MHGIHM 100.0% 
 

88 MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. โรงแรม ประเทศมาเลเซีย หุน้สามญั 

7,000,000 

MHGIHM 60.0% 
 

 
  

 
หุน้บรุมิสิทธิแปลงสภาพท่ีสามารถ

เรยีกคืนได ้74,000,012 

   

89 MHG Desaru Villas Sdn. Bhd. ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศมาเลเซีย หุน้สามญั 

3,000,000 

MHGIHM 60.0% 
 

 
    หุน้บรุมิสิทธิแปลงสภาพท่ีสามารถ

เรยีกคืนได ้37,000,008 

   

90 MHG Lesotho (Proprietary) Limited  โรงแรม  ประเทศเลโซโท 12,628 MHGIHM 46.9% * 

91 MHG Signity Assets Holding (Mauritius) 

Limited 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

100,000 MHGIHM 50.0% * 

92 Minor Hotels Zambia Limited โรงแรม  ประเทศแซมเบีย 50,000 MHGIHM 100.0% 
 

93 Barbarons Beach Hotel MHG Limited แอรพ์อรต์เลา้จ ์ ประเทศสาธารณรฐั

เซเชลส ์

100 MHG 

DMCC 

40.0% * 

 * สดัสว่นในสว่นไดเ้สียของกลุม่กิจการ   

 

 ไมเนอร ์ฟู้ด   

 
 

บรษัิท ประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 

จาํนวนหุน้ท่ี

ออกจาํหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

ถือหุน้โดย สดัสว่นการ

ถือหุน้ 

 

1 บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

("MFG") 

ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 32,730,684 MINT 99.7% 
 

2 บรษัิท สเวนเซน่ส ์(ไทย) จาํกดั ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 1,000,000 MFG 100.0% 
 

3 บรษัิท ไมเนอร ์ชีส จาํกดั ผลิตและขายเนย ประเทศไทย 600,000 MFG 100.0% 
 

4 บรษัิท ไมเนอร ์แดรี ่จาํกดั ผลิตและขายไอศครมี ประเทศไทย 600,000 MFG 100.0% 
 

5 บรษัิท ไมเนอร ์ดีคิว จาํกดั ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 160,000 MFG 100.0% 
 

6 บรษัิท เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 3,700,000 MFG 97.0% 
 

7 บรษัิท เอสแอลอารที์ จาํกดั ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 4,000,000 MFG 100.0% 
 

8 บรษัิท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) จาํกดั ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 5,220,000 MFG 100.0% 
 

9 บรษัิท พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตสว่นผสมอาหาร ประเทศไทย 1,050,000 MFG 49.9% *  

10 บรษัิท ซีเลค เซอรวิ์ส พารท์เนอร ์จาํกดั ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 450,000 MFG 51.0% *  

11 บรษัิท เอ็มเอสซี ไทย คซีูน จาํกดั โรงเรยีนสอนทาํอาหาร ประเทศไทย 800,000 MFG 43.8% *  

12 International Franchise Holding (Labuan) 

Limited ("IFH") 

เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศ

มาเลเซีย 

1,800,000 MFG 100.0% 
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บรษัิท ประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 

จาํนวนหุน้ท่ี

ออกจาํหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

ถือหุน้โดย สดัสว่นการ

ถือหุน้ 

 

13 Primacy Investment Limited ("Primacy") ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

79,972,745 MFG 100.0% 
 

14 The Pizza Company Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1 MFG 100.0% 
 

15 บรษัิท อารต์ ออฟ เบคกิง้ จาํกดั ผลิตสว่นประกอบอาหาร ประเทศไทย 1,581,002 MFG 51.0% 
 

16 MFG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร ์ SGD 1 

 USD 63,500 

MFG 100.0% 
 

17 บรษัิท ไมเนอร ์ฟู้ด โฮลดิง้ จาํกดั ("MF 

Holding") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศไทย 2,000,000 MFG 100.0% 
 

18 Franchise Investment Corporation of Asia 

Ltd. ("FICA") 

เจา้ของลิขสิทธ์ิ หมู่เกาะบริ

ติช เวอรจิ์น 

6,494,250 IFH 100.0% 
 

19 Sizzler China Pte. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร ์ 2 IFH 50.0% *  

20 The Minor (Beijing) Restaurant 

Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ

เครือ่งด่ืม 

ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

RMB 

135,000,000 

FICA 100.0% 
 

21 Delicious Food Holding (Singapore) Pte. 

Ltd. ("DFHS") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสิงคโปร ์ 9,201,000 Primacy 100.0% 
 

22 MFG International Holding (Singapore) 

Pte. Ltd. ("MFGIHS") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศ

สิงคโปร ์

72,483,745 Primacy 100.0% 
 

23 Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd. 

("MFGS") และบรษัิทย่อย 

ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศ

สิงคโปร ์

326,086 Primacy 92.0% 
 

24 Liwa Minor Food & Beverage LLC ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสาธารณรฐั

อาหรบัเอมิเรตส ์

3,000 Primacy 49.0% *  

25 BreadTalk Group Limited ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร ์ 281,890,148 Primacy 14.2% *  

26 Minor Food (Seychelles) Limited ขายอาหารและ

เครือ่งด่ืม 

ประเทศ

สาธารณรฐัเชเชลส ์

1,500,000 Primacy 100.0% 
 

27 The Food Theory Group Pte. Ltd. ("Food 

Theory") 

ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร ์ 338,000 MFGS 100.0% 
 

28 Dining Collective Pte. Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร ์ 200,000 MFGS 50.0% *  

29 Ya Hua International Pte. Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร ์ 700,000 Food 

Theory 

50.0% *  

30 Delicious Food Australia Finance Pty. Ltd. บรหิารจดัการ ประเทศออสเตรเลีย 59,000,100 DFHS 100.0% 
 

31 MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. 

("MHH") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 15,300,100 DFHS 100.0% 
 

32 Delicious Food Holding (Australia) Pty. 

Ltd. ("DFHA") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศ

ออสเตรเลีย 

10 DFHS 100.0% 
 

33 Oaks Hotels & Resorts Limited และบรษัิท

ย่อย 

บรหิารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศ

ออสเตรเลียและ

ประเทศนิวซีแลนด ์

189,131,898 MHH 70.0% 
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34 Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ("DKL") 
หมายเหตุ 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศ

ออสเตรเลีย 

46,000,000 DFHA 70.0% 
 

35 The Minor Food Group (India) Private 

Limited 

ขายอาหารและครื่องด่ืม ประเทศ

สาธารณรฐัอินเดีย 

24,077,144 MFGIHS 70.0% 
 

36 Over Success Enterprise Pte. Ltd. และ

บรษัิทย่อย 

ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

10,000 MFGIHS 100.0% 
 

37 Patara Fine Thai Cuisine Limited ขายอาหารและเครื่องด่ืม สหราชอาณาจกัร 13,700,000 MFGIHS 50.0% *  

38 The Minor Food Group (Myanmar) 

Limited 

ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศ

สาธารณรฐัแห่ง

สหภาพเมียนมาร ์

2,000,000 MFGIHS 100.0% 
 

39 Grab Food Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม สหราชอาณาจกัร 1,572,500 MFGIHS 70.0% 
 

40 TCC Holding Joint Stock Company ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศเวียดนาม 2,500,000 MFGIHS 50.0% *  

41 Benihana Holding Pte. Ltd.  ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร ์ 16,560,380 MFGIHS 75.0% 
 

42 บรษัิท ชิคเกน้ ไทม ์จาํกดั  ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 1,000,000 MF Holding 100.0% 
 

 * สดัสว่นในสว่นไดเ้สียของกลุม่กิจการ  
หมายเหต:ุ สามารถคน้หาบรษัิทในกลุม่ DKL เพ่ิมเติมไดใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 15 

 

 ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์    

 
 

บรษัิท ประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 

จาํนวนหุน้ท่ี

ออกจาํหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

ถือหุน้โดย สดัสว่นการถือหุน้ 

1 บรษัิท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ("MCL") จาํหน่ายสินคา้ ประเทศไทย 489,770,722 MINT 99.9% 
 

 

  
รวมหุน้ท่ีถือโดย MFG 

2 บรษัิท อารมิ์น ซิสเท็มส ์จาํกดั จดัจาํหน่ายสินคา้ ประเทศไทย 1,100,000 MCL 100.0% 

3 บรษัิท นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่ จาํกดั ผลิตสินคา้อปุโภค ประเทศไทย 100,000 MCL 100.0% 

4 บรษัิท ไมเนอร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 40,000 MCL 100.0% 

5 บรษัิท เดอะ กูด้ ไลฟ์ โกลบอล จาํกดั จดัจาํหน่ายสินคา้ ประเทศไทย 700,000 MCL 100.0% 
 

 

  
รวมหุน้ท่ีถือโดย MLL 

6 บรษัิท ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์จาํกดั ("MLL") จดัจาํหน่ายสินคา้ ประเทศไทย 350,000 MCL 100.0% 

7 บรษัิท เอสมิโด แฟชั่นส ์จาํกดั จดัจาํหน่ายสินคา้ ประเทศไทย 13,000,000 MCL 90.8% 

8 บรษัิท ไมเนอร ์แฟชั่น จาํกดั จาํหน่ายสินคา้ ประเทศไทย 300,000 MCL 100.0% 
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7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น  

 
7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีทนุจดทะเบียน 4,849.86 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญั 4,849.86 ลา้นหุน้ มลูคา่ท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ 4,619.00 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญั 4,619.00 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) 

 
 
หลักทรัพยอ์ื่น 

 หุน้กู ้

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีหุน้กูท่ี้บรษัิทยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน จาํนวน 26 รุน่ มียอดหนีค้งคา้งรวมจาํนวน 92,339 ลา้นบาท 

ประเภทหุน้กู ้ มลูคา่ที่ออก 

(ลา้นบาท) 

อาย ุ ครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละตอ่ปี) 

ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ลา้นบาท) 

หุน้กูช้นิดระบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ 

ไมมี่ประกนั และไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

300 10 ปื 3 ตลุาคม 2564 5.00 300 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั ไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2,700 10 ปี 9 สิงหาคม 

2565 

4.75 2,700 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั ไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

4,000 5 ปี 22 พฤษภาคม 

2563 

3.05 4,000 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั ไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

4,000 10 ปี 22 พฤษภาคม 

2568 

4.04 4,000 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั ไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2,800 5 ปี 15 มีนาคม 

2564 

2.27 2,800 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั ไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,200 15 ปี 15 มีนาคม 

2574 

3.95 1,200 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั ไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,000 7 ปี 27 กนัยายน 

2567 

2.91 1,000 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั ไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,000 15 ปี 27 กนัยายน 

2575 

3.93 1,000 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั ไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

*1,508 10 ปี 19 กรกฏาคม   

2570 

4.60 *1,508 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั ไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,000 10 ปี 16 มีนาคม 

2571 

3.43 1,000 

หุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่

มีประกนัและไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

**2,698 15 ปี 10 ตลุาคม 

2576 

3.63 **2,698 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั และไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

480.9 2 ปี 29 มีนาคม 

2564 

2.59 480.9 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั และไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

4,079.7 3 ปี 29 มีนาคม 

2565 

3.10 4,079.7 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั และไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

4,635 5 ปี 29 มีนาคม 

2567 

3.60 4,635 
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ประเภทหุน้กู ้ มลูคา่ที่ออก 

(ลา้นบาท) 

อาย ุ ครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละตอ่ปี) 

ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ลา้นบาท) 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั และไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,815.4 10 ปี 29 มีนาคม 

2572 

4.17 1,815.4 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั และไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,570 12 ปี 29 มีนาคม 

2574 

4.43 1,570 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั และไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

3,070 15 ปี 29 มีนาคม 

2577 

4.62 3,070 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั และไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,019.1 2 ปี 29 มีนาคม 

2564 

2.59 1,019.1 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั และไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

3,620.3 3 ปี 29 มีนาคม 

2565 

3.10 3,620.3 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั และไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2,165 5 ปี 29 มีนาคม 

2567 

3.60 2,165 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั และไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

5,684.6 10 ปี 29 มีนาคม 

2572 

4.17 5,684.6 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั และไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2,430 12 ปี 29 มีนาคม 

2574 

4.43 2,430 

หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่

ประกนั และไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2,430 15 ปี 29 มีนาคม 

2577 

4.62 2,430 

หุน้กูด้ว้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ ชาํระ

คืนเงินตน้เพียงครัง้เดียวเม่ือเลิกบริษัท 

หรอืเม่ือผูอ้อกหุน้กูใ้ชส้ิทธิไถ่ถอนหุน้กู ้ซึง่

ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิเลื่อนการชาํระดอกเบีย้

พรอ้มกับสะสมดอกเบีย้จ่ายไปชาํระใน

วันใดๆก็ไดใ้หแ้ก่ผู้ถือหุน้กู้โดยไม่จาํกัด

ระยะเวลาและจาํนวนครัง้ตามดุลยพินิจ

ของผู้ออกหุน้กู้แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็น

หุ้นกู้ระบุ ช่ือผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่

ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด 

15,000 - เม่ือเลิกกิจการ 

หรอืเม่ือผูอ้อก

หุน้กูใ้ชส้ิทธิไถ่

ถอนหุน้กู ้

5.85% ตอ่ปี ใน 5 ปีแรก หลงัจาก

นัน้จะมีการกาํหนดอตัราดอกเบีย้

สว่นเพ่ิมตามที่กาํหนดไวใ้น

ขอ้กาํหนดสิทธิ 

15,000 

หุ้นกู้ส กุล เ งิน เหรียญสห รัฐอ เมริกา 

ประเภทไมด่อ้ยสิทธิและมีประกนั  

***9,822 3 ปี 4 ธันวาคม 

2564 

4.661 ตอ่ปี ใน 3 ปีแรก หลงัจาก

นัน้จะมีการกาํหนดอตัราดอกเบีย้

สว่นเพ่ิมตามที่กาํหนดไวใ้น

ขอ้กาํหนดสิทธิ 

***9,822 

หุน้กูส้กุลยูโร ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและมี

หลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

****12,311 6 ปี 1 ตลุาคม 2566 3.75 ****12,311 

หมายเหต ุ: *หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มลูคา่ 50,000,000 เหรียญสหรฐั หรือเทียบเทา่ 1,507,700,000 บาท

(1 เหรียญสหรฐั เทา่กบั 30.1540 บาท)  

**หุน้กูส้กลุเงินยโูร ชนิดระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ ไม่มีประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มลูคา่ 80,000,000 ยโูร หรือเทียบเทา่ 

2,698,488,000 บาท (1 ยโูร เทา่กบั 33.7311 บาท)  

***หุน้กูส้กลุเงินเหรียญสหรฐัอเมรกิา ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิและมีประกนั มลูคา่ 300,000,000 เหรียญสหรฐั หรือเทียบเทา่ 9,821,505,000 บาท 
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****หุน้กูส้กลุยโูร ออกโดย NH Hotel Group, S.A. ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิและมีหลกัประกนั มลูคา่ 365,000,000 ยโูร หรือเทียบเทา่ 

12,311,000,000 บาท (1 ยโูร เทา่กบั 33.7311 บาท) 

 

7.2  ผู้ถอืหุ้น  

 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 

 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื สัดส่วนร้อยละ 

1. กลุ่มนายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค1 1,539,952,669 33% 

 1.1 นายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 150,036,275 3% 

 1.2 บรษัิท ไมเนอร ์โฮลดิง้ (ไทย) จาํกดั 727,767,680 16% 

 1.3 นางแค๊ทลีน แอนน ์ไฮเน็ค 5,200 0% 

 1.4 มลูนิธิไฮเน็ค 630,031 0% 

 1.5 Zall Holdings Limited 617,396,500 13% 

 1.6 Minor BKH Limited 44,116,983 1% 

2. บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 561,511,466 12% 

3. นายนิต ิโอสถานเุคราะห ์ 365,954,851 8% 

4. Raffles Nominees (Pte) Limited  232,579,866 5% 

5. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited    176,163,957 4% 

6. State Street Bank Europe Limited   91,793,418 2% 

7. บญัชีบรหิารกิจการ 84,628,115 2% 

8. สาํนกังานประกนัสงัคม 80,148,759 2% 

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

10. ทา่นผูห้ญิงทศันาวลยั ศรสงคราม 38,855,114 1% 

  ท่ีมา: บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

หมายเหต:ุ   

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

จดักลุม่ตามมาตรา 258 แหง่ พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ข) แตอ่ย่างใด 

²  รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท ไมเนอร ์โฮลดิง้ (ไทย) จาํกดั มีดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกับจาํนวนหุ้นทีจ่าํหน่ายได้

แล้วท้ังหมด 

1. บรษัิท ไมเนอร ์กรุ๊ป โฮลดิง้ จาํกดั 33,750 37.50 

2. นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 26,250 29.17 

3. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค 15,200 16.89 

4. นายเดวิด วิลเล่ียม ไฮเน็ค 14,800 16.44 

รวม 90,000 100.00 

³ ผูล้งทนุใน NVDR จะไดร้บัสทิธิประโยชนท์างการเงินตา่งๆ (Financial Benefits) เช่น เงินปันผลและสทิธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุ เสมือนการลงทนุในหุน้ แต่

จะไม่มีสทิธิในการออกเสียงในท่ีประชมุของบรษัิทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เวน้แตก่รณีการใชส้ทิธิออกเสียงเพ่ือลงมตเิก่ียวกบัการเพิกถอน

หุน้ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) ทาํใหจ้าํนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงของบรษัิทลดลงไป ซึง่จะมีผลใหส้ทิธิ

ในการออกเสียงของผูถื้อหุน้อ่ืนเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ในการตรวจสอบจาํนวนหุน้ท่ีถกูออกเป็น NVDR นัน้ สามารถตรวจสอบไดจ้าก http://www.set.or.th/nvdr 

 

 

http://www.set.or.th/nvdr
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7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

  

 คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทและบรษัิทย่อยดงันี ้

1) บรษัิทและบรษัิทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศกัยภาพการเตบิโตของผลการดาํเนินงาน 

แผนการลงทนุ การขยายงาน ขอ้กาํหนดตามสญัญาเงินกูห้รือหุน้กูข้องบรษัิทและบรษัิทย่อย รวมถงึความจาํเป็นและความ

เหมาะสมในอนาคต เพ่ือสรา้งผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุน้ในอนาคต ทัง้นี ้บรษัิทและบรษัิทย่อยไม่ไดก้าํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ี

แน่นอนในแตล่ะปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทและบรษัิทย่อยจงึพิจารณาจากผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั 

ในปี 2562 บรษัิทจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาของปี 2561 ในรูปของเงินสด ในอตัรา 0.40 บาทตอ่

หุน้ คดิเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล1 รอ้ยละ 33.49  

 

2) ประวตักิารจ่ายเงินปันผล 

 2558 2559 2560 
ปรบัปรุงใหม่ 

2561 
ปรบัปรุงใหม่ 

2562 

กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 1.60 1.50 1.22 0.93 2.04 

กาํไรจากการดาํเนินงานตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 1.07 1.04 1.22 1.19 1.25 

เงินปันผลตอ่หุน้ (หุน้สามญั) 0.35 0.35 0.40 0.40 N/A2 

อตัราการจ่ายเงินปันผล1 (รอ้ยละ) 32.75 33.69 32.81 33.49 N/A2 

1.  อตัราการจ่ายเงินปันผล คาํนวณจาก เงินปันผลตอ่หุน้หารดว้ยกาํไรจากการดาํเนินงานตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 

2.  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริษัทมีมติเล่ือนการประชุมสามัญผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกาํหนด โดยยกเลิกกาํหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ท่ีกาํหนดไวใ้นวนัท่ี 24 

เมษายน 2563 ยกเลิกวันกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสทิธิในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 รวมถึงยกเลกิการจ่ายเงินปันผล 

ยกเลกิวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสทิธิในการรบัเงินปันผลในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 และยกเลกิกาํหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 

2563 คณะกรรมการบรษัิทจะมีการพิจารณากาํหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ วาระ

การประชุม ซึ่งรวมถึงทบทวนเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2562 อีกครัง้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับสถานการณแ์ละฐานะการเงินของ

บรษัิท ณ ขณะนัน้ 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

 

  โครงสรา้งกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยคณะกรรมการทัง้หมด 5 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง* 

*คณะกรรมการบรษัิทอนมุติัการจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียงขึน้ในเดือนกมุภาพนัธ ์2562 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 11 ทา่น มีกรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารจาํนวน 7 ทา่น ซึง่มี

สดัสว่นเกินกวา่กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทัง้หมด โดยสามารถแยกโครงสรา้งคณะกรรมการไดด้งันี ้

• กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 7 ทา่น (คิดเป็นรอ้ยละ 64 ของจาํนวนคณะกรรมการบรษัิท)  

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 4 ทา่น (คิดเป็นรอ้ยละ 36 ของจาํนวนคณะกรรมการบรษัิท)  

• กรรมการอิสระ 4 ทา่น (คิดเป็นรอ้ยละ 36 ของจาํนวนคณะกรรมการบรษัิท) 

 

รายชือ่ ตาํแหน่ง 

1. นายวิลเลยีม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

2. คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

3. นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

ประธานคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง 

4. นางสาวสวุภา เจรญิย่ิง 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

5. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

6. นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท กรรมการอิสระ กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง 

7. นายธีรพงศ ์จนัศิร ิ กรรมการ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  

8. นายนิติ โอสถานเุคราะห ์ กรรมการ กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง 

9. นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี กรรมการ 

10. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรยี กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุม่บรษัิท* 

11. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง 

* แตง่ตัง้เม่ือ 1 มกราคม 2563 

 

นกัลงทนุสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ นางจฑุาทพิ อดลุพนัธุ ์

 

 

 

 

 

 



บรษิัท ไมเนอร ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2 หนา้ 90 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบรษัิท 

 นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี นายอานิล ธาดาน่ี นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย 

กรรมการสองในสี่คนเป็นผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับรษัิท 

  คณะกรรมการบริษัททาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย วางแผน ควบคมุ และตดัสินใจในการดาํเนินงานของบริษัท รวมทัง้การ

ลงทนุในธุรกิจใหม่ เวน้แต่เรื่องกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในขณะท่ีฝ่ายจดัการจะมีหนา้ท่ีในการบรหิารบรษัิท

ตามนโยบายท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการ 

 

หนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

1. คดัสรร ประเมินผล และกาํหนดคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และควบคมุดแูลแผนการสืบทอดตาํแหน่ง ของ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

2. ใหค้าํแนะนาํ และควบคมุ กระบวนการคดัสรร การประเมินผล การพฒันา และกาํหนดคา่ตอบแทน ของกรรมการ  

3. ทบทวน ควบคมุดแูล และอนมุติั กลยทุธท์างการเงิน กลยทุธท์างธรุกิจ และกิจกรรมหลกัของบรษัิท ตามความ เหมาะสม 

เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของบรษัิท  

4. ประเมินความเสี่ยงสาํคญัท่ีอาจมีอิทธิพลตอ่บรษัิท และพิจารณาทางเลือกเพ่ือลดหรอืบรรเทาความเสี่ยงดงักลา่ว  

5. สรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบติังานเป็นไปเพ่ือรกัษาความซื่อตรงต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงความซื่อตรงในการรายงานขอ้มลู 

ทางการเงิน ความซื่อตรงในการปฏิบติัตามกฎหมายและจรรยาบรรณ ความซื่อตรงในการปฏิบติัตอ่ลกูคา้และคู่คา้ และผู้

มีสว่นไดเ้สียอ่ืน 

6. สรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบติังาน เป็นไปเพ่ือปอ้งกนัและลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิด ประโยชน์

สงูสดุตอ่บรษัิทและผูถื้อหุน้  

7. สรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบติังาน เป็นไปเพ่ือการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและมีประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยง การ 

ควบคมุภายใน และการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

8. สรา้งความมั่นใจว่าไดป้ฏิบติังานตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ซึ่งรวมถึงกฎหมายมหาชน พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ 

ตลาดหลักทรพัย ์พระราชบัญญัติทรพัยส์ินทางปัญญา และกฎหมาย หลักเกณฑ ์หรือขอ้บังคับอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ 

บงัคบัใช ้ 

ทัง้นี ้เรื่องท่ีเป็นอาํนาจอนมุติัของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย แผนการดาํเนินธุรกิจประจาํปี และงบประมาณ นโยบาย

เงินปันผล แผนดาํเนินการธุรกิจต่อเน่ือง การออกหลกัทรพัยใ์หม่ การปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจ ค่าใชจ้่ายท่ีเกินจากท่ีกาํหนดไว ้การ

ไดม้าและจาํหน่ายไปของทรพัยส์ินท่ีสาํคญั หรอืการจาํหน่ายจ่ายโอนของกิจการภายในกลุม่บรษัิท เป็นตน้ 

 

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุติัอาํนาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบรษัิท และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารไว้

อย่างชดัเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงอาํนาจอนมุติัที่ไมจ่าํกดั 

ประธานกรรมการบรษัิท ทาํหนา้ท่ีบรหิารจดัการและพฒันาการทาํงานของคณะกรรมการใหมี้ประสิทธิภาพ และทาํหนา้ท่ี

ประธานในคณะกรรมการบรษัิทในทกุๆ ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของคณะกรรมการ ซึง่ประกอบไปดว้ย 

1. กาํกับ ติดตาม และดแูลใหม้ั่นใจไดว้่า การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลตุาม

วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร 

2. ดแูลใหม้ั่นใจวา่ กรรมการทกุคนมีสว่นรว่มในการสง่เสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจรยิธรรม และการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. วางแผนและจดัการกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการบรษัิท รวมถึงการจดัเตรยีมและการดาํเนินการประชมุ การดแูล

ขอ้มลู สาํหรบัการประชมุใหถ้ึงมือกรรมการบริษัททกุท่านใหต้รงเวลา กาํหนดวาระการประชมุ และดแูลใหก้ารประชมุ

เป็นไปอย่างเหมาะสม 
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4. จัดสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็นสาํคัญกันอย่าง

รอบคอบโดยทั่วกนั การสง่เสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุยพินิจท่ีรอบคอบ ใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอิสระ 
5. เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่างคณะกรรมการ

และฝ่ายจดัการ 
6. เป็นประธานในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้  

หากในวาระใดท่ีประธานกรรมการมีส่วนไดเ้สีย ประธานกรรมการจะไม่สามารถออกเสียงในวาระดงักล่าว และเพ่ือเป็น

การถ่วงดุลอาํนาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและอาํนาจและหนา้ท่ีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได้

แตง่ตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบใหมี้สว่นรว่มในการกาํหนดวาระการประชมุในการประชมุคณะกรรมการ 

 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ผูบ้รหิารของบรษัิทมีจาํนวน 8 ทา่น ดงันี ้

1. นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค1   ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

2. นายไบรอนั เจมส ์เดลาน่ี   ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

3. นายคลูชาน ซิงค์2   ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

4. นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันาเชิงกลยทุธ์3 

5. นายโกศิน ฉนัธิกลุ    ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทนุ3 

6. นางสาวสมศร ีรชัฎาภรณก์ลุ   รองประธานฝ่ายการเงินและฝ่ายเลขานกุารบรษัิท 

7. นายศภุสิทธ์ิ ชนะสงคราม   รองประธานฝ่ายกฎหมาย 

8. นางจฑุาทิพ อดลุพนัธุ ์  รองประธานฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 
1  ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรยี ขึน้ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุม่บริษัท 

สืบแทนนายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ท่ีครบกาํหนดตามสญัญา 
2  แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 
3  แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563  
 

  ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร (ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 16/2541 เม่ือวนัท่ี 13 

สิงหาคม 2541 และครัง้ที่ 10/2548 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2548) 

              ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของบรษัิทมีอาํนาจในการบรหิารกิจการตามปกติของบรษัิทยกเวน้กิจการในเรื่องดงัต่อไปนี ้ซึ่ง

ตอ้งไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิทหรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี 

1. การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีตามหนงัสือมอบอาํนาจภายใน 

2. การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท 

3. การควบกิจการ การแบง่แยกกิจการหรอืเปลี่ยนแปลงแกไ้ขรูปแบบกิจการของบรษัิท 

4. การเลิกกิจการ 

5. การเพ่ิมทนุ ลดทนุ หรอืโอนทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

6. การเริม่ดาํเนินธรุกิจใหม ่หรอืยกเลิกการดาํเนินธรุกิจท่ีมีอยู่เดิม 

7. การถอดถอนกรรมการบรษัิทและแตง่ตัง้ผูด้าํรงตาํแหน่งแทน 

8. การอนมุติังบประมาณประจาํปี 

 

 ทั้งนีใ้นการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่มีอาํนาจอนุมัติการทาํรายการท่ีประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิารหรอืบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีสว่นไดเ้สียหรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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 ในส่วนของการอนุมติัการทาํรายการทั่วไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

16/2541 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณากาํหนดขอบเขต

อาํนาจหนา้ท่ี และการมอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรอืบคุคลอ่ืนทาํหนา้ท่ีแทน โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบ

อาํนาจในการอนมุติัตามสายงานและมลูคา่ของรายการซึง่ไดก้าํหนดไวอ้ย่างชดัเจน  

 นอกจากนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2548 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนมุติันโยบายใน

การมอบอาํนาจของคณะกรรมการ และนโยบายเก่ียวกบัการอนมุติัรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งันี ้

 คณะกรรมการจะไม่อนุมัติการมอบอาํนาจให้กับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลใด ๆ ท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนก์บับรษัิทหรอืบรษัิทย่อย  

(1)  เขา้ทาํรายการ อนมุติั หรอืตดัสินใจในการเขา้ทาํรายการ ซึ่งรวมถึงการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอาํนาจช่วง ซึ่งเป็นบคุคลท่ีมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตอ่รายการดงักลา่ว หรอื  

(2)  มีความขดัแยง้สว่นตวั ตอ่รายการดงักลา่ว หรอื  

(3)  เขา้ทาํรายการซึ่งไม่ใช่รายการท่ีมีลักษณะธุรกรรมปกติกับบุคคลใด ๆ เวน้แต่รายการดังกล่าวมีเง่ือนไขท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่บรษัิท  

 

โครงสร้างภายในบริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

 
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ ปัจจบุนั 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายตรวจสอบภายในและบรหิารความเสี่ยง 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานกุารบรษัิท 

คณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง 
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8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ทีไ่ดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการทาํบญัช ี

8.3.1   เลขานกุารบรษัิท ไดแ้ก่ นางสาวสรญัญา สนุทรส 

8.3.2   ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี ไดแ้ก่ นายอิสรา ศิรบิญุฤทธ์ิ 

รายละเอียดขอ้มลูเลขานกุารบรษัิทและผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี ปรากฎใน

เอกสารแนบ 1 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บรษัิทกาํหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเปา้หมายระยะยาวของบรษัิท 

ประสบการณ ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ อยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได ้ โดยอยู่ในระดบัท่ีสามารถ

เปรยีบเทียบไดก้บัอตุสาหกรรม เพ่ือดงึดดูและรกัษากรรมการและผูบ้รหิารท่ีมีคณุภาพ  

โดยคา่ตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปเบีย้ประชมุและบาํเหน็จกรรมการ ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนมุติัโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้  

สาํหรบัในสว่นของผูบ้รหิารรวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร จะไดร้บัคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสั นอกจากนี ้

บรษัิทจดัใหมี้โครงการรว่มลงทนุระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง (Employee Joint Investment Program: “EJIP”) เพ่ือสรา้งแรงจงูใจใน

การสรา้งการเติบโตในระยะยาวใหก้บับรษัิท ทัง้นี ้คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระและกรรมการท่ี

ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร จะพิจารณาคา่ตอบแทนดงักลา่ว รวมถึงเงินเดือนและโบนสัของกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร ตลอดจนทบทวนและ

พิจารณาคา่ตอบแทนท่ีอยู่ในรูปแบบของหุน้และแผนคา่ตอบแทนอ่ืนที่เก่ียวกบัหุน้ รวมถึงใหค้าํแนะนาํในการปรบัปรุงแผน

คา่ตอบแทนดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิทตามท่ีเหน็สมควร 

 

ในปี 2562 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร มีรายละเอียดดงันี ้

(1) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) คา่ตอบแทนกรรมการ   
   

  กรรมการ 

เข้าประชุม

คณะกรรมการ  

ประเภทของ

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

จาํ
น

วน
ครั

้ ง 

ร้อ
ยล

ะ คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กาํกับดูแล

กิจการ 

คณะกรรมการ

บริหารและ

กาํกับความ

เส่ียง*** 

ค่าตอบแทน

กรรมการอ่ืน

จากบริษัท

ย่อย 

รวม 

1 นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 8/8 100% คา่ตอบแทนรายปี 200,000 - - - - 180,000 380,000 

2 คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม 8/8 100% รวมคา่ตอบแทน 2,039,000 490,000 175,000 150,000 - - 2,854,000 

    คา่ตอบแทนรายปี - 250,000 150,000 100,000 - - 500,000 

    คา่ประชมุประจาํไตร

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

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

  (นบัรวมประชมุทางโทรศพัท*์ :1/8)     โบนสัประจาํปี** 739,000 - - - - - 739,000 

3 นายจรมัพร โชติกเสถียร 8/8 100% รวมคา่ตอบแทน 1,827,900 285,000 125,000 150,000 201,987 - 2,589,887 

    คา่ตอบแทนรายปี - 125,000 100,000 100,000 126,987 - 451,987 

    คา่ประชมุประจาํไตร

มาส 
1,200,000 160,000 - - 75,000 - 1,435,000 

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

        โบนสัประจาํปี** 527,900 - - - - - 527,900 

4 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง  8/8 100% รวมคา่ตอบแทน 1,933,500 285,000 125,000 200,000 - - 2,543,500 

    คา่ตอบแทนรายปี - 125,000 100,000 150,000 - - 375,000 

    คา่ประชมุประจาํไตร

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

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

เข้าประชุม

คณะกรรมการ  

ประเภทของ

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

จาํ
น

วน
ครั

้ ง 

ร้อ
ยล

ะ คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กาํกับดูแล

กิจการ 

คณะกรรมการ

บริหารและ

กาํกับความ

เส่ียง*** 

ค่าตอบแทน

กรรมการอ่ืน

จากบริษัท

ย่อย 

รวม 

        โบนสัประจาํปี** 633,500 - - - - - 633,500 

5 นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท  8/8 100% รวมคา่ตอบแทน 1,693,400 - - - 159,658 - 1,853,058 

    คา่ตอบแทนรายปี - - - - 84,658 - 84,658 

    คา่ประชมุประจาํไตร

มาส 
1,200,000 - - - 75,000 - 1,275,000 

    คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ 100,000 - - - - - 100,000 

  (นบัรวมประชมุทางโทรศพัท*์ :3/8)     โบนสัประจาํปี** 393,400 - - - - - 393,400 

6 นายอานิล ธาดาน่ี 7/8 88% รวมคา่ตอบแทน 1,422,300 - 125,000 150,000 - 180,000 1,877,300 

    คา่ตอบแทนรายปี - - 100,000 100,000 - 180,000 380,000 

    คา่ประชมุประจาํไตร

มาส 
900,000 - - - - - 900,000 

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

  (นบัรวมประชมุทางโทรศพัท*์ :3/8)     โบนสัประจาํปี** 422,300 - - - - - 422,300 

7 นายธีรพงศ ์จนัศิร ิ 7/8 88% รวมคา่ตอบแทน 1,422,300 - 125,000 - - - 1,547,300 

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

    คา่ประชมุประจาํไตร

มาส 
900,000 - - - - - 900,000 

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

  (นบัรวมประชมุทางโทรศพัท*์ :1/8)     โบนสัประจาํปี** 422,300 - - - - - 422,300 

8 นายนิติ โอสถานเุคราะห ์ 8/8 100% รวมคา่ตอบแทน 1,556,900 - - - 159,658 - 1,716,558 

    คา่ตอบแทนรายปี - - - - 84,658 - 84,658 

    คา่ประชมุประจาํไตร

มาส 
1,200,000 - - - 75,000 - 1,275,000 

    คา่ประชมุครัง้อ่ืนๆ 100,000 - - - - - 100,000 

  (นบัรวมประชมุทางโทรศพัท*์ :1/8)     โบนสัประจาํปี** 256,900 - - - - - 256,900 

9 นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี 8/8 100% คา่ตอบแทนรายปี 200,000 - - - - - 200,000 

10 นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรยี 8/8 100% คา่ตอบแทนรายปี 200,000 - - - - 520,000 720,000 

11 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค 8/8 100% คา่ตอบแทนรายปี 200,000 - - - - - 200,000 

  (นบัรวมประชมุทางโทรศพัท*์ :1/8)                     

            

* การประชมุทางโทรศพัทไ์ม่นบัรวมเป็นองคป์ระชมุ 

** โบนสัประจาํปี สาํหรบักรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร: อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.2 ของเงนิปันผล (เงนิปันผลในรูปเงนิสด) ทีจ่่ายสาํหรบัผลการดาํเนนิงานประจาํปี 2561 

โดยใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาจดัสรร 

*** คณะกรรมการบรษัิทอนมุตักิารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่งขึน้ในวนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2562 และคา่ตอบแทนจ่ายใหส้าํหรบักรรมการทีไ่ม่เป็น

ผูบ้รหิารเทา่นัน้ 

        

(ข) คา่ตอบแทนผูบ้รหิารของบรษัิท 

  ในปี 2562 บริษัทไดจ้่ายผลตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 มีจาํนวน 348 ลา้นบาท และ 143 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นผลประโยชนร์ะยะ

สัน้ ซึง่ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการอ่ืน 

 

(ค) คา่ตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเขา้ร่วมประชุมแลว้ กรรมการยังไดร้บัสิทธิพิเศษในการเขา้พกัหรือใช้

บรกิาร โรงแรมในเครอืของบรษัิทตามท่ีกาํหนดไว ้มลูคา่ 25,000 บาทตอ่ปีตอ่โรงแรม 
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(ง) คา่ตอบแทนอ่ืนของผูบ้รหิาร 

- กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

ในปี 2562 บรษัิทไดจ้่ายเงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพสาํหรบัผูบ้รหิาร 8 ราย จาํนวน 5.12 ลา้นบาท  

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

บริษัทจดัใหมี้โครงการร่วมลงทนุระหว่างนายจา้งและลกูจา้งตัง้แต่ปี 2554 เพ่ือสรา้งแรงจูงใจและ

ความรูส้ึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจา้ขององคก์รและรกัษาบคุลากรไวก้บับริษัทในระยะยาว โดยบริษัทจะหกั

เงินเดือนพนกังานท่ีเขา้รว่มโครงการเป็นรายเดือนตามรอ้ยละท่ีผูเ้ขา้รว่มโครงการแจง้ความประสงคไ์ว ้ซึ่งจะ

แตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัอายงุาน และตาํแหน่งงาน ตัง้แตร่อ้ยละ 5 ถึงรอ้ยละ 20 บรษัิทจะสมทบเงินในจาํนวน

ที่เทา่กนั เพ่ือนาํไปซือ้หลกัทรพัยข์องบรษัิทในเดือนถดัมา 

 ทัง้นี ้กรรมการบรษัิทไมมี่สว่นรว่มในโครงการดงักลา่ว  

 

8.5 บุคลากร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีจาํนวนพนกังานท่ีบรษัิทจา้งทัง้ทางตรงและทางออ้ม รวมทัง้สิน้ 79,700 

คน ซึง่ในจาํนวนนีร้วมถึงพนกังานในกลุม่ เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ทัง้สิน้ 13,105 คน โดยบรษัิทจ่ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังานท่ี

บรษัิทจา้งงานทางตรง ประกอบดว้ย เงินเดือน คา่แรง คา่พฒันาพนกังานและผลประโยชนต์อบแทนอ่ืนๆ รวมทัง้สิน้ 32,053 ลา้นบาท 

รายละเอียดจาํนวนพนกังานและสดัสว่นแยกตามประเภทการจา้งงานของบรษัิท มีดงันี ้

  โรงแรม รา้นอาหาร จดัจาํหน่าย อ่ืนๆ 

รวม 36,675 40,114 2,555 356 

พนกังานประจาํ 88% 38% 66% 93% 

พนกังานชั่วคราว 12% 62% 34% 7% 

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 13,105    
หมายเหต:ุ จาํนวนพนกังานทัง้หมด รวมถึงพนกังานของโรงแรมท่ีบรษัิทรบัจา้งบรหิารและแฟรนไซส ์สาํหรบัจาํนวนพนกังานของเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ จาํนวนพนกังาน

เป็นไปตามท่ีรายงานใน Consolidated Non-Financial Information Statement 2562 ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 
 

นโยบายการพฒันาพนกังาน 

 บรษัิทมุง่เนน้การพฒันาบคุลากร โดยจดัใหมี้การฝึกอบรมทกัษะ พฒันาความสามารถ และการเรยีนรูใ้นทกุระดบัของ

พนกังานอย่างตอ่เน่ือง บรษัิทเนน้การเลื่อนตาํแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทาํงานเพ่ือใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึง่เป็นปัจจยัที่สาํคญัสาํหรบัการเติบโตของธรุกิจอยา่งมั่นคงและแข็งแกรง่ ซึง่นโยบายการพฒันาอบรมดงักลา่ว

สอดคลอ้งกบัลกัษณะธรุกิจและหน่วยงานในองคก์รที่มีความรบัผิดชอบโดยตรงและสอดคลอ้งกบัการใหค้าํปรกึษาจากท่ีปรกึษา

ภายนอกองคก์ร 
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9. การกาํกับดแูลกจิการ 

 

9.1 นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่เป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยั

หนึ่งท่ีจะทาํใหบ้รษัิทบรรลถุึงเปา้หมายในการดาํเนินธรุกิจและสรา้งการเติบโตใหบ้รษัิทอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

คณะกรรมการบรษัิท เป็นผูน้าํในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี สรา้งวฒันธรรมท่ียดึมั่นใน

จรยิธรรม และไดก้าํหนดหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินธรุกิจสาํหรบั

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท โดยจะทบทวนและปรบัปรุงหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีทกุปี เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการ

เปลี่ยนแปลง ซึง่อาจเกิดจากการดาํเนินธรุกิจ สภาพแวดลอ้ม สถานการณห์รอืกฎหมาย 

บรษัิทไดเ้ผยแพรน่โยบายการกาํกบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธรุกิจผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษัิท (www.minor.com) เพ่ือ

สรา้งความเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานที่ดีของพนกังานทกุระดบัชัน้ รวมถึงเพ่ือเป็นขอ้มลูใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูมี้สว่นได้

เสีย นกัลงทนุ และผูส้นใจอ่ืนๆ และเพ่ือเป็นการกาํหนดและเปิดเผยแนวทางการสง่เสรมิใหเ้กิดการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธรุกิจ 

บรษัิทไดก้าํหนดใหพ้นกังานทกุคนเซน็รบัทราบถึงจรรยาบรรณธรุกิจในการปฐมนิเทศก่อนการเริม่ทาํงาน และในระหวา่งปี บรษัิทมี

การอบรม ทบทวน ระเบยีบปฏิบติัใหก้บัพนกังานทกุคนในรูปแบบสื่ออิเลกทรอนิกส ์(e-training) รวมถงึการทาํแบบทดสอบภายหลงั

การอบรม และจะมีการติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณผา่นกระบวนการตรวจสอบภายใน 

ในปี 2562 บรษัิทไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาทบทวนการนาํนโยบาย

และแนวทางการกาํกบัดแูลกิจการตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษัิทจดทะเบยีน  หรอื Corporate Governance Code 

(CG Code) เพ่ือการสรา้งคณุคา่แก่กิจการอย่างยั่งยืน หลกัปฏิบติัท่ียงัไมส่ามารถนาํไปปรบัใช ้ไดมี้การบนัทกึเหตผุลไวเ้ป็นสว่นหนึ่ง

ของรายงานคณะกรรมการบรษัิท  

บรษัิทไดร้บัผลการประเมินการกาํกบัดแูลกิจการในระดบัดีเลิศตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 7 จากผลสาํรวจการกาํกบัดแูลกิจการ

บรษัิทจดทะเบียนประจาํปี 2562 ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย นอกจากนี ้ เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 

บรษัิทยงัไดร้บัรางวลัท่ี 1 (Gold Prize) ใน Board of the Year Awards ประจาํปี 2561 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) โดยไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูไ้ดร้บัรางวลัชนะเลิศในหมวดบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ท่ีมี

มลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดมากกวา่หนึ่งแสนลา้นบาท จากความเป็นเลิศในดา้นธรรมาภิบาลบรษัิทและความเป็นมืออาชีพ

ของคณะกรรมการบรษัิท ซึง่รางวลัดงักลา่วเป็นรางวลัท่ีมอบใหก้บัคณะกรรมการของบรษัิท ที่ปฏิบติัหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลกิจการ

และการบรหิารงานท่ีดี รวมถึงสามารถรกัษาผลประโยชนแ์ละสรา้งมลูคา่ใหก้บัผูมี้สว่นไดเ้สีย 

อนึ่ง การกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทในปี 2562 แบง่ตาม 5 หมวดหลกั มีรายละเอียดท่ีสาํคญัปรากฎในรายงานประจาํปี 2562 

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

 โครงสรา้งกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายจรมัพร โชติกเสถียร   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นางสาวสวุภา เจรญิย่ิง   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบทกุทา่นมีความรูแ้ละความเช่ียวชาญดา้นบญัชี และมีประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน 

กรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี และสามารถไดร้บัการแตง่ตัง้ตอ่วาระไดอี้กหลงัจากครบกาํหนดวาระ 
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารและผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ เพ่ือพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจาํปี และงบการเงินสอบ

ทานรายไตรมาส รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทเก่ียวกบัการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน และ

พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารและผูต้รวจสอบบญัชีอิสระเทา่ท่ีเหน็สมควรเพ่ือพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูดา้นผลการ

ดาํเนินงานตอ่สาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและผลการดาํเนินงานตอ่นกัวิเคราะหแ์ละสถาบนัจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ 

3. คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เลือกกลบัเขา้มาใหมแ่ละเลกิจา้ง ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระเพ่ือใหด้าํเนินการตรวจสอบบญัชี 

ระบบควบคมุและงบการเงินของบรษัิท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการคดัเลือก ประเมินผล 

พิจารณาคา่ตอบแทน รวมถึงดแูลควบคมุงานท่ีเก่ียวกบับญัชีของบรษัิทมหาชน ซึง่ไดแ้ก่ วตัถปุระสงคใ์นการจดัเตรยีม หรอืการ

นาํเสนอรายงานการตรวจสอบ หรอืการดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบดา้นอ่ืนๆ นอกจากนี ้ ยงัดแูลการรบับรกิารดา้นอ่ืนของ

บรษัิท (รวมถึงมติท่ีเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน ซึง่มีความเหน็แตกตา่งกนัระหวา่งผูบ้รหิารและผูต้รวจสอบบญัชี ทัง้นี ้ ผูต้รวจสอบ

บญัชีอิสระและบรษัิทที่ใหบ้รกิารดา้นบญัชีทกุๆ บรษัิท จะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมี

อาํนาจในการอนมุติัเง่ือนไข และคา่บรกิารเบือ้งตน้สาํหรบับรกิารดา้นการตรวจสอบและบรกิารดา้นอ่ืนท่ีเสนอโดยผูต้รวจสอบบญัชี

อิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะใหค้าํแนะนาํตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพ่ือเสนอตอ่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ผูต้รวจสอบ

บญัชีอิสระของบรษัิท รวมถึงคา่บรกิารตรวจสอบในการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  

4. ประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารและผูต้รวจสอบบญัชีอิสระเทา่ท่ีเหน็สมควร ในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา หรอืขอ้จาํกดัในการ

ตรวจสอบ และการดาํเนินการของฝ่ายบรหิารตอ่ปัญหาหรอืขอ้จาํกดันัน้ๆ และการประเมินความเสี่ยงของบรษัิท รวมถึงนโยบายการ

บรหิารความเสี่ยงซึง่รวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงดา้นการเงินของบรษัิทท่ีมีนยัสาํคญั และมาตรการของฝ่ายบรหิารในการ

ควบคมุและลดผลกระทบจากความเสี่ยงดงักลา่ว  

5. สอบทานรายงานทางการเงินของบรษัิทและมาตรฐานบญัชี หลกัเกณฑ ์และการเปลี่ยนแปลงที่สาํคญัของมาตรฐาน

บญัชี หลกัเกณฑห์รอืแนวทางปฏิบติั รวมถึงการตดัสินใจดา้นบญัชีที่สาํคญั ที่สง่ผลกระทบตอ่งบการเงินซึง่รวมถึงทางเลอืก ความ

สมเหตสุมผลของการตดัสินใจดงักลา่ว  

6. สอบทานและอนมุติัการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิท ซึง่รวมถงึ  

• วตัถปุระสงค ์อาํนาจ และสายการบงัคบับญัชา  

• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานดา้นบคุคลากรประจาํปี และ  

• การแตง่ตัง้ การกาํหนดคา่ตอบแทน รวมถึงการหมนุเวียนผูบ้รหิารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน  

7. สอบทานรว่มกบัประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน ผูบ้รหิารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูบ้รหิารฝ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเหน็สมควร เพ่ือพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบรษัิท และระบบควบคมุภายในดา้นการเงิน รวมถึงผลการตรวจสอบ

ภายใน  

8. สอบทานรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีอิสระอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบดว้ยแนวทางการตรวจสอบ

ภายในของบรษัิท ตรวจสอบบญัชี ความเป็นอิสระของบรษัิทตรวจสอบบญัชี และประเดน็สาํคญัที่ไดถ้กูนาํเสนอในช่วงเวลา 5 ปีท่ี

ผ่านมา ไมว่า่จะเป็นประเดน็จากบรษัิทตรวจสอบบญัชีเรือ่งการตรวจสอบการควบคมุภายใน ผลการสอบทานการควบคมุภายใน 

ผลการสอบทาน เม่ือเทียบเคียงกบักลุม่อตุสาหกรรม หรอืประเดน็ที่รอ้งขอโดยหน่วยงานราชการหรอืขอ้รอ้งขออ่ืน หรอืขอ้สงัเกตที่

เก่ียวกบัการตรวจสอบซึง่ดาํเนินการโดยบรษัิท ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขัน้ตอนตามท่ีบรษัิทตรวจสอบบญัชี

ไดต้รวจพบตามท่ีไดก้ลา่วขา้งตน้ นอกจากนี ้ เพ่ือสอบทานความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบ

ทาน ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูต้รวจสอบบญัชีกบับรษัิทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

9. สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรอื

กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจของบรษัิท  

10. กาํหนดนโยบายในการวา่จา้งพนกังานหรอืพนกังานท่ีเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีอิสระของบรษัิท 
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11. สอบทานและตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสจุรติของผูบ้รหิาร ซึง่รวมถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์ หรอืรายการใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณธรุกิจท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายของบรษัิท การตรวจสอบดงักลา่วรวมถึงการ

สอบทานระบบ ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ การดาํเนินการสอบทานดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนดัประชมุกบัท่ีปรกึษา

ทั่วไปและเจา้หนา้ท่ีหรอืพนกังานของบรษัิทตามที่เหน็สมควร  

12. กาํหนดและควบคมุขัน้ตอนการรบัเรือ่งดแูล และดาํเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชี การควบคมุภายใน 

หรอืการตรวจสอบบญัชี รวมถึงเก็บรกัษาขอ้มลูท่ีไดร้บัเป็นความลบัและไมร่ะบช่ืุอพนกังานของบรษัิทท่ีแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ท่ีเก่ียวกบั

ขอ้สงสยัดา้นบญัชีหรอืการตรวจสอบบญัชี  

13. ดาํเนินการแกไ้ขความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบักรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู  

14. สอบทานและอนมุติั หรอืใหส้ตัยาบรรณรายการระหวา่งบรษัิทกบับคุคลท่ีเก่ียวโยง ซึง่เป็นรายการที่ถกูกาํหนดให้

เปิดเผยขอ้มลูตาม กฎเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. 

15. จดัเตรยีมและนาํเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาํปีของบรษัิท โดยรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้ 

• ความเหน็เก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท  

• ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท  

• ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธรุกิจของบรษัิท  

• ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  

• ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

• จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น  

• ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร  

• รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  

16. รายงานเหตกุารณซ์ึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิทตอ่

คณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้ 

• รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

• การทจุรติ หรอืมีสิ่งผิดปกติหรอืมีความบกพรอ่งที่สาํคญัในระบบควบคมุภายใน  

• การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธรุกิจของบรษัิท  

17. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงในเวบ็ไซตข์องบรษัิท 

(www.mimor.com) 

9.2.2 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 5 ทา่น ดงันี ้

1. คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม  ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
2. นายอานิล ธาดาน่ี   กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
3. นายจรมัพร โชติกเสถียร   กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
4. นางสาวสวุภา เจรญิย่ิง   กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
5. นายธีรพงศ ์จนัศิร ิ  กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

 

http://www.mimor.com/
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  

1. รว่มกบัคณะกรรมการบรษัิทในการพฒันาและพิจารณาผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท ซึง่รวมถึง

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และดแูลการพฒันาแผนผูส้ืบทอดตาํแหน่งสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู  

2. ทบทวนและอนมุติัเปา้หมายและวตัถปุระสงคป์ระจาํปีของบรษัิทเพ่ือพิจารณาคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ี

บรหิาร โดยคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารในสว่นท่ีเก่ียวกบัเปา้หมายและ

วตัถปุระสงคท์ี่กาํหนด โดยการประเมินในครัง้นีจ้ะเป็นปัจจยัท่ีใชใ้นการกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

ซึง่รวมถึงเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบที่เป็นหุน้และไมใ่ช่หุน้  

3. ทบทวนและอนมุติัขัน้ตอนการประเมินและโครงสรา้งผลตอบแทนประจาํปีของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทตามการ

แนะนาํเบือ้งตน้ของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร โดยคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนจะประเมินผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงูของ

บรษัิท และจะพิจารณาอนมุติัผลตอบแทนประจาํปีของผูบ้รหิารระดบัสงู ซึง่รวมถึงเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยูใ่น

รูปแบบท่ีเป็นหุน้และไมใ่ช่หุน้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนจะดแูลการตดัสินใจของผูบ้รหิารในสว่นท่ีเก่ียวกบัผล 

การดาํเนินงานและคา่ตอบแทนของพนกังานบรษัิท  

4. ทบทวนและพิจารณาคา่ตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุน้ และแผนคา่ตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหุน้ รวมถึงใหค้าํแนะนาํ

ในการปรบัปรุงแผนคา่ตอบแทนดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิทตามท่ีเหน็สมควร โดยคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทในการบรหิารแผนคา่ตอบแทนดงักลา่ว  

5. ดาํเนินการรว่มกนัอย่างตอ่เน่ืองกบัผูบ้รหิารของบรษัิทในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผูบ้รหิาร การพิจารณาขอ้มลูจาก

ความเหน็ของพนกังาน และการพิจารณาผลของขัน้ตอนในการประเมินผูบ้รหิารประจาํปี 

6. ทบทวนและประสานงานกบัผูบ้รหิารในการพิจารณาและวิเคราะหค์า่ตอบแทนของบรษัิท และนาํเสนอคาํแนะนาํตอ่

คณะกรรมการบรษัิท  

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนท่ีแสดงในเวบ็ไซตข์อง

บรษัิท (www.minor.com) 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. นางสาวสวุภา เจรญิย่ิง   ประธานกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 
2. คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม  กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 
3. นายอานิล ธาดาน่ี   กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 
4. นายจรมัพร โชติกเสถียร   กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ  

1.  สรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบรษัิท และคดัเลือกเพ่ือนาํเสนอตอ่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา

อนมุติัในการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการจะคดัเลือกบคุคลท่ีมีความซื่อสตัยท์ัง้ใน

ดา้นสว่นตวัและดา้นการทาํงาน เป็นบคุคลท่ีมีความสามารถและมีการตดัสินใจท่ีดีเลิศ อีกทัง้เป็นบคุคลท่ีมีความสามารถท่ีจะ

ปฏิบติัหนา้ท่ีรว่มกบักรรมการบรษัิททา่นอ่ืนๆ ทัง้นี ้เพ่ือผลประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้  

2.  กาํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบรษัิท และใหค้าํแนะนาํตอ่คณะกรรมการในการพิจารณาอนมุติั โดยทบทวน

หลกัเกณฑ ์การสรรหาดงักลา่วเป็นระยะๆ  

3.  พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการชดุย่อยและใหค้าํแนะนาํตอ่คณะกรรมการในการพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีมี

คณุวฒิุและประสบการณเ์พ่ือดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยและประธานคณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะคณะ โดยทกุปี

คณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการจะพิจารณาและเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือ

ทดแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลงตามความจาํเป็น  
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4.  กาํหนดและใหค้าํแนะนาํคณะกรรมการบรษัิทในการพิจารณาแนวทางกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการสรร

หาและกาํกบัดแูลกิจการจะพิจารณาหรอืแนะนาํเพ่ิมเติมแกไ้ขนโยบายดงักลา่วทกุปีหรอืตามความจาํเป็น  

5.  กาํหนดและใหค้าํแนะนาํเพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาการประเมินการทาํงานประจาํปีของคณะกรรมการ

บรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการจะดแูลการประเมินประจาํปีดงักลา่ว  

6. พิจารณาคา่ตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการประจาํปี และแนะนาํใหมี้การเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหน็สมควร  

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการท่ีแสดงใน

เวบ็ไซตข์องบรษัิท (www.minor.com) 

9.2.4 คณะกรรมการบริหารและกาํกบัความเสีย่ง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  คณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยงประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. นายจรมัพร โชติกเสถียร  ประธานคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง 
2. นายเอ็ดเวิรธ์ คีธ ฮเูบนเน็ท กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง 
3. นายนิติ โอสถานเุคราะห ์  กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง 
4. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค  กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง 

 ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํกบัโครงการบรหิารความเสี่ยง  

1. สอบทานและประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารเก่ียวกบัโครงสรา้งการบรหิารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ขอ้ควรปฏิบติั

และแนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยง 

2. สอบทานและประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารเก่ียวกบัความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้และกลยทุธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความเสี่ยงหลกั เช่น 

ความเสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องและการระดมทนุ ความเสี่ยงดา้นการตลาด ความเสี่ยงจากการ

ดาํเนินงานและความเสี่ยงดา้นช่ือเสียง รวมถึงการกาํหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคมุและลด

ความเสี่ยงดงักลา่ว 

3. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกาํกับโครงการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการ

ประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงตามท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยงควร

ประชมุรว่มกบัคณะกรรมการกาํกบัโครงการบรหิารความเสี่ยงอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

4. รบัรายงานผลการสอบทานการบรหิารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิท 

5. อนมุติัการแตง่ตัง้และถอดถอนประธานคณะกรรมการกาํกบัโครงการบรหิารความเสี่ยง 

6. สอบทานการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัความเสี่ยงในรายงานประจาํปีของบรษัิทและแบบรายการแสดงขอ้มลูประจาํปี 

(แบบ 56-1) 

7. สอบทานหวัขอ้รายงานความเสี่ยงตามท่ีคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยงเหน็สมควรเป็นครัง้คราว 

8. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยงที่แสดงในเวบ็ไซต์

ของบรษัิท (www.minor.com) 

 

9.3 การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

บคุคลท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทจะตอ้งมีคณุสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญติับรษัิทมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยการคดัเลือกจะ

ดาํเนินการดงันี ้

 

 

 

http://www.minor.com/
http://www.minor.com/
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(1) กรรมการอิสระ 

นิยามความเป็นอิสระ  

คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณากาํหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึง่เข้มกว่าขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยบคุคลท่ีจะไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ของบรษัิทตอ้งมี คณุสมบติัดงันี ้

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย  

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจาํหรอืผูมี้อาํนาจควบคมุ

ของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท 

เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คูส่มรส 

พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืบคุคลท่ีจะ

ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุ ของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

4. ไมมี่หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธรุกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผู้

ถือหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูมี้อาํนาจ ควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธรุกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ี

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

ความสมัพนัธท์างธรุกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรอื

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบั

หรือใหกู้ยื้ม คํา้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัท

หรือคู่สญัญามีภาระหนี ้ท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่

ย่ีสิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี ้การคาํนวณภาระหนีด้งักล่าว ใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูค่า

ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์

ทางธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของ

บรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิท

ใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึง่

ไดร้บั คา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะ

ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ ซึง่เป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ

หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย  
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9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

 

(2) การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารสงูสดุ 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคุณสมบติั ความรูค้วามสามารถในการทาํงาน 

ทักษะท่ีจาํเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และใหมี้ความสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือกาํหนด

คณุสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา รวมถึงการใชฐ้านขอ้มลูกรรมการ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือ

บริษัทท่ีปรึกษาแลว้แต่กรณี เป็นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการจะพิจารณา

คดัเลือกเบือ้งตน้ และนาํเสนอช่ือตอ่คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ 

ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการจะสรรหาบคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ จากการครบวาระออก

จากตาํแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากการเสนอบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการโดยผูถื้อหุน้ดว้ย  

 การนาํเสนอช่ือตอ่คณะกรรมการโดยผูถื้อหุน้จะขึน้อยู่กบัคณุสมบติัของผูถ้กูเสนอช่ือ ซึง่ตอ้งเป็นไปตามแนวทางการ

กาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบรษัิท พระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั และพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์การแตง่ตัง้

กรรมการแตล่ะราย ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเหน็ชอบเกินกวา่กึ่งหนึ่งของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน ในขณะที่คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผูส้รรหาผูบ้รหิารระดบัสงูสดุของบรษัิท ตลอดจนพิจารณาทบทวน

คา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทก่อนท่ีจะนาํเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา ทัง้นีร้ายละเอียดหนา้ท่ีความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน ไดเ้ผยแพรอ่ยู่ในกฎบตัรคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนบนเวบ็ไซตข์องบรษัิท 

(www.minor.com) 

  

 แผนสืบทอดงาน 

 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที่ในการพฒันาและพิจารณาผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท ซึง่

รวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และดแูลการพฒันาแผนผูส้บืทอดตาํแหน่งสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

เพ่ือพิจารณาอนมุติั โดยคณะกรรมการจะพิจารณาอนมุติัแผนสืบทอดตาํแหน่งดงักลา่วทกุปี 

 

9.4 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

ในการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม บรษัิทจะส่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบริษัท เพ่ือเป็นตวัแทน

ของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มของบริษัทอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือเป็นตวัแทนในการกาํหนด

นโยบายและดาํเนินธรุกิจในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของบรษัิท และเพ่ือประโยชนส์งูสดุของ

บรษัิทย่อยหรอืบรษัิทรว่มนัน้ๆ การส่งตวัแทนของบรษัิทเพ่ือเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มนัน้ เป็นขอบเขต

อาํนาจของฝ่ายจัดการ กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหนา้ท่ีตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี เพ่ือรกัษา

ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท และรายงานตรงต่อฝ่ายจดัการ หากเม่ือมีการขออนมุติัในเรื่องท่ีสาํคญั จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ

บรษัิทเพ่ือขออนมุติั 

บริษัทยังมีนโยบายในการใชป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัย ์การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบรษัิท บรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม ครอบคลมุทกุๆ บรษัิทในกลุม่ รวมถึงกาํกบัดแูลการ

บนัทกึบญัชีของบรษัิทย่อยใหบ้รษัิทสามารถรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นัตามกาํหนดเวลา 

ทัง้นี ้กรรมการบรษัิทท่ีเป็นตวัแทนไปเป็นกรรมการในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม จะเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

 

9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษัิทมีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผูบ้รหิารในการนาํขอ้มลูภายในของบรษัิทไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตน  โดย

กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

http://www.minor.com/
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2535 ภายใน 3 วนัทาํการนับจากวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รบัโอนหลกัทรพัยข์องบริษัท รวมถึงแจง้กับ

เลขานกุารบรษัิทตอ่การเปลี่ยนแปลงหลกัทรพัยน์ัน้ๆ  นอกจากนี ้บรษัิทมีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูเ้ก่ียวขอ้งทาํ

ธรุกรรมซือ้ขายและโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิท ในระยะเวลา 30 วนัก่อนกาํหนดการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและงบการเงินตอ่ตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยบรษัิทมีการแจง้ใหก้รรมการและ

ผูบ้ริหารระดบัสงูงดการซือ้ ขาย และโอนหลกัทรพัยข์องบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วนัล่วงหนา้ก่อน

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน นอกจากนี ้บริษัทจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุม

คณะกรรมการทกุไตรมาส 

ในสว่นของพนกังาน บรษัิทมีนโยบายใหพ้นกังานรกัษาขอ้มลูความลบัของบรษัิท ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูความลบัของบรษัิท 

ข่าวสารของบรษัิทใหบ้คุคลท่ีไมมี่หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้แตเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนด หรอืกฎหมายระบ ุ หา้มใชข้อ้มลูภายในซือ้ขาย

หลกัทรพัย ์โดยพนกังานจะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูที่ไดจ้ากการปฏิบติังานท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ในปี 2562 บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์เอบเีอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

โดยบรษัิทไดจ้่ายคา่ตอบแทนคา่สอบบญัชีในสว่นของบรษัิทจาํนวน 2.38 ลา้นบาท และบรษัิทย่อยจาํนวน 63.50 ลา้นบาท ไมมี่

คา่ตอบแทนสาํหรบัคา่บรกิารอ่ืนๆ 

 

9.7 การนาํหลักการกาํกับดแูลกจิการทีด่สีาํหรับบริษัทจดทะเบยีน ปี 2560 ไปปรับใช้  

ในปี 2562 บรษัิทไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาทบทวนการนาํนโยบาย

และแนวทางการกาํกบัดแูลกิจการตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษัิทจดทะเบยีนปี 2560 หรอื Corporate 

Governance Code (CG Code) เพ่ือการสรา้งคณุคา่แก่กิจการอย่างยั่งยืน หลกัปฏิบติัที่ยงัไมส่ามารถนาํไปปรบัใช ้ไดมี้การบนัทกึ

เหตผุลไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของรายงานคณะกรรมการบรษัิท 

 

9.8 การปฏบิัตติามหลักการกาํกับดแูลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ  

นอกเหนือจากการปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดแูลกิจการตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษัิทจดทะเบียนปี 

2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) แลว้ การดาํเนินการของบริษัทยงัรองรบัการประเมินตามเกณฑต์่างๆ เช่น 

Corporate Governance Report, ASEAN CG Scorecard และโครงการประเมินคณุภาพการจดัการประชมุผูถื้อหุน้อีกดว้ย 
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10. ความรับผดิชอบตอ่สังคม 

 

ไมเนอร ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ยงัคงเดินหนา้ บนเสน้ทางแหง่การเป็นบรษัิทระดบัโลก พรอ้มกบัการเดินทางสูเ่สน้ทางของการ

เปลี่ยนแปลง เพ่ือที่จะเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของบรษัิทในการแข่งขนับนเวทีระดบัโลกอย่างยั่งยืน ในปัจจบุนัท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเรว็ ไมเนอร ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล จงึตอ้งสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่พรอ้มรบัและสง่เสรมิการเปลี่ยนแปลง โดยที่ยงัมุง่มั่นรกัษา

มาตรฐานในการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและการบรหิารความเสี่ยงขององคก์รไวใ้นระดบัสงูและยดึถือความยั่งยืนในการดาํเนินธรุกิจและ

การคาํนงึถึงผูมี้สว่นไดเ้สียเป็นสาํคญั 

วิสยัทศันด์า้นความยั่งยืนของไมเนอร ์ในการ ‘เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ทางศกัยภาพและการดาํเนินงานในระยะยาวดว้ยการ

พฒันาอย่างยั่งยืน’ เนน้ยํา้วา่ในช่วงเวลาท่ีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรือ่งท่ีไมส่ามารถหลีกเลี่ยงไดอ้ย่างเช่นปัจจบุนั เราจะตอ้งปรบัตวัอยา่ง

ตอ่เน่ือง เพ่ือใหธ้รุกิจของเราเติบโตตอ่เน่ืองอย่างยั่งยืน ไมเ่พียงเพ่ือผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ แตเ่พ่ือสรา้งผลกระทบเชิง

บวกใหแ้ก่เศรษฐกิจ คน ชมุชน สงัคม รวมถึงโลกของเรา 

เรามุง่มั่นที่จะดาํเนินการตามหลกัการพฒันาอย่างยั่งยืนโดยคาํนงึถงึปัจจยัที่สาํคญั ไดแ้ก่ วิสยัทศันข์องบรษัิท คา่นิยมองคก์ร 

กลยทุธท์างธรุกิจ และการมีสว่นรว่มของผูมี้สว่นไดเ้สยี https://www.minor.com/th/sustainability/stakeholder-engagement ปัจจยั

เหลา่นีท้าํใหเ้ราสามารถเขา้ใจถึงความตอ้งการของบรษัิทและผูมี้สว่นไดเ้สีย และสามารถกาํหนดประเดน็สาํคญั

https://www.minor.com/th/sustainability/materiality-assessment รว่มของทัง้สองฝ่าย จากความเขา้ใจนีเ้ราไดพ้ฒันาแนวทางสูก่าร

พฒันาอย่างยั่งยืนของไมเนอร ์ และนาํแนวทางนีไ้ปเป็นพืน้ฐานในการพฒันากลยทุธ ์ 5 ปีดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืน 

https://www.minor.com/th/sustainability/framework-strategy-and-roadmap ซึง่ไดร้บัการอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิทตาม

โครงสรา้งการกาํกบัดแูลและการพฒันาอย่างยั่งยืนของไมเนอร ์ https://www.minor.com/th/sustainability/sustainability-

governance-structure โดยมีการรายงานและทบทวนผลการดาํเนินงานทกุ 3 เดือน กลยทุธ ์5 ปีดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์

ประกอบดว้ยยทุธศาสตรห์ลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ การบรหิารจดัการหวง่โซค่ณุคา่ท่ียงัยืน และการปกปอ้ง

สิ่งแวดลอ้ม และสนบัสนนุดว้ยยทุธศาสตรเ์สรมิ 2 ประการ ไดแ้ก่ การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและการสรา้งคณุคา่รว่ม 

ในขณะท่ีไมเนอรก์าํลงักา้วสูก่ารเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปองคก์รนี ้บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้ นายจอหน์ ไฮเน็ค ขึน้เป็นประธานเจา้หนา้ที่

ฝ่ายการพฒันาอย่างยั่งยืน เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานดา้นความยั่งยืนและการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างตอ่เน่ืองและมั่นคง สาน

ความสมัพนัธก์บัพนัธมิตร รวมทัง้ทาํงานประสานกบัประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรพัยากรบคุคลในเรือ่งการสืบตอ่ของผูบ้รหิารและการสืบ

ทอดวฒันธรรมองคก์ร ในการดาํเนินงานฝ่ายการพฒันาเพ่ือความยั่งยืนมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการปรบัปรุงและดาํเนินแผนกลยทุธห์า้ปี

ของการพฒันาอย่างยั่งยืน โดยหารอืกบัผูบ้รหิารระดบัสงูของทกุหน่วยธรุกิจและทาํงานอย่างใกลชิ้ดกบัหน่วยธรุกิจตา่งๆ ในการปลกูฝัง

ความยั่งยืนใหอ้ยูใ่นกระบวนการการทาํงาน และติดตามประเมินผลความกา้วหนา้ของโครงการดา้นความยั่งยืนตา่งๆ รวมทัง้สื่อสาร

ความคืบหนา้ของการดาํเนินการ รายงานฉบบันีเ้ป็นรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืนประจาํปี ฉบบัท่ี 8 ของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่น

แนล จาํกดั (มหาชน) รอบปีบญัชี 2562 ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นรายงานฉบบัท่ีจดัทาํใหส้อดคลอ้ง

กบัแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ในแบบหลกั หรอื GRI Standards: Core option ครอบคลมุ 3 ธรุกิจ

หลกัของไมเนอร ์ไดแ้ก่ธรุกิจโรงแรม ธรุกิจรา้นอาหาร และธรุกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ไลฟ์สไตล ์

ไมเนอรก์าํหนดเปา้หมายการพฒันาอย่างยั่งยืน 5 ปี ขึน้ในปี 2561 ซึง่ตอบสนองตอ่ประเดน็สาํคญัของบรษัิทและตอ่

เปา้หมายเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และยงัดาํเนินการอย่างมุง่มั่นเพ่ือบรรลเุปา้หมายอย่างตอ่เน่ือง โดยในปี 2562 

เราไดเ้พ่ิมเปา้หมายอีก 2 ขอ้ เพ่ือแสดงถึงความตัง้ใจของเราในการใหค้วามสาํคญัในการมีสว่นรว่มกบัลกูคา้และการลดการใชพ้ลาสติก

ประเภทใชค้รัง้เดียว เราตระหนกัดีวา่เปา้หมายท่ีมีในปัจจบุนัอาจยงัไมค่รอบคลมุประเดน็สาํคญัทัง้หมดและเราจะยงัมุง่หนา้ขบัเคลื่อน

เพ่ือตอบสนองตอ่ประเดน็สาํคญัที่เหลืออยู่ใหค้รบถว้นเพ่ือใหแ้น่ใจวา่การพฒันาอย่างยั่งยืนของเราจะสนบัสนนุไมเนอรใ์หแ้ข่งขนัในเวที

https://www.minor.com/th/sustainability/stakeholder-engagement
https://www.minor.com/th/sustainability/materiality-assessment
https://www.minor.com/th/sustainability/framework-strategy-and-roadmap
https://www.minor.com/th/sustainability/sustainability-governance-structure
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โลกไดอ้ย่างอย่างยั่งยืน รายละเอียดเพ่ิมเติมของเปา้หมายทัง้ 11 สามารถดไูดจ้ากสว่นเปา้หมายการพฒันาอย่างยั่งยืนและผลการ

ดาํเนินการ 2562 ในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 2562 

โครงสรา้งการกาํกบัดแูลกิจการของไมเนอรน์ัน้ มีคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูน้าํในการดแูลผลประโยชนข์องบรษัิทและผูถื้อหุน้

และมีคณะกรรมการสนบัสนนุอีก 4 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและ

กาํกบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง รายละเอียดความรบัผิดชอบของคณะกรรมการอยู่ในสว่นแนว

ทางการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ภายใตห้วัขอ้การกาํกบัดแูลกิจการบนเวบ็ไซตข์องบรษัิท https://www.minor.com/th/corporate-

governance/cg-guidelines และในบทการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในรายงานประจาํปี 2562 สาํหรบัหนา้ท่ีของคณะกรรมการอยู่ในสว่น

กฎบตัรภายใตห้วัขอ้การกาํกบัดแูลกิจการในเวบ็ไซตข์องเรา https://www.minor.com/th/downloads/charters และในบทโครงสรา้ง

การถือหุน้และการจดัการในรายงานประจาํปี 2562 นอกจากนี ้ ไมเนอรไ์ดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีการปรบัปรุง

นโยบายนีท้กุปีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงการดาํเนินธรุกิจ กฎระเบยีบ และกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ผยแพร่

นโยบายนีผ้่านเวบ็ไซตข์องบรษัิทซึง่คณะกรรมการบรษัิทไดต้รวจทานและอนมุติัแลว้ 

เราประเมินความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่ธรุกิจของเราซึง่ไดแ้ก่ ความเสี่ยงเชิงกลยทุธ ์ ความเสี่ยงดา้นปฏิบติัการ 

ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบยีบ ความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีหรอืความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดยมีการ

ทาํแผนการจดัการปัจจยัความเสี่ยง (Risk Map) กาํหนดแนวปฏิบติัเพ่ือรองรบัปัจจยัความเสี่ยงตา่งๆ และการตรวจสอบการปฏิบติั เรา

ไดจ้ดัทาํกระบวนการจบัคูแ่ละบรหิารความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏในรายงานการประจาํปี 2562 เราใหค้วามสาํคญัอย่างย่ิงในการ

สรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีมีธรรมาภิบาลและการดาํเนินธรุกิจอย่างรบัผิดชอบ ซึง่ถือเป็นรากฐานสาํคญัในการสรา้งความยั่งยืนทางธรุกิจ

อย่างแทจ้รงิ ในปีท่ีผ่านมา ไมเนอรอิ์นเตอรเ์นชั่นแนลไดร้บัรางวลั Board of The Year และไดค้ะแนนดา้นการกาํกบัดแูล กิจการท่ีดีใน

ระดบั “ดีเลิศ” จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทยติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 7 นอกจากนัน้ บรษัิทยงัไดร้บัการรบัรองเขา้เป็นสมาชิก

แนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยตอ่ตา้นการทจุรติจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทยอีกวาระหนึ่ง 

รายละเอียดความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และการพฒันาอย่างยั่งยืน นาํเสนอในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 2562 และใน

เวบ็ไซต ์http://www.minor.com 

(1) การกาํกับดแูลกจิการทีด่ ี 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี ซึง่เป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึง่ที่

จะทาํใหบ้รษัิทบรรลถุงึเปา้หมายในการดาํเนินธรุกิจและสรา้งการเติบโตใหบ้รษัิทอย่างยั่งยืนในระยะยาว คณะกรรมการบรษัิทได้

กาํหนดหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินธรุกิจสาํหรบัผูมี้สว่นไดเ้สียของ

บรษัิท รายละเอียดปรากฏใน หวัขอ้การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในรายงานประจาํปี 2562 และในเวบ็ไซต ์ของบรษัิท 

- การปฏบิตัติอ่พนักงาน: บรษัิทถือวา่พนกังานเป็นทรพัยากรที่มีคณุคา่และตอ้งไดร้บัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม ทัง้ในดา้น

โอกาส ผลตอบแทน การพฒันาศกัยภาพ พรอ้มใหค้วามมั่นใจในคณุภาพชีวิตและความปลอดภยัในการทาํงาน บรษัิท

จดัใหมี้การอบรมและพฒันาดา้นวิชาชีพดว้ยมาตรฐานระดบัสงู รายละเอียดจดัแสดงไวใ้นหวัขอ้ การพฒันาและความ

เป็นอยู่ท่ีดีของบคุลากร และหลกัสตูรอบรมและพฒันาบคุลากรของไมเนอร ์ในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 2562 

- การปฏบิตัติอ่ลูกค้า: บรษัิทมุง่มั่นท่ีจะพฒันาคณุภาพสินคา้และบรกิารอย่างตอ่เน่ือง รวมถึงการพฒันามาตรฐาน

ความปลอดภยัของสินคา้และบรกิาร เพ่ือความปลอดภยัและความพอใจสงูสดุของลกูคา้ เรามีความตัง้ใจในการสรา้ง

ความสมัพนัธใ์นระยะยาวกบัลกูคา้  จากการใชส้ินคา้และบรกิารท่ีไดค้ณุภาพและคาํนงึถึงความปลอดภยั  ซึง่รวมไปถึง

การใชแ้พลตฟอรม์ดิจิทลัและออนไลนใ์นการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ใหเ้รว็ขึน้ การปกปอ้งความเป็น

สว่นตวัของลกูคา้ทัง้ช่องทางออฟไลนแ์ละออนไลน ์ รายละเอียดถกูนาํเสนอในหวัขอ้การเสรมิสรา้งความผกูพนักบัลกูคา้ 

ในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 2562 
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http://www.minor.com/
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- การปฏบิตัติอ่คูค่้า: บรษัิทมุง่เนน้การพฒันาความสมัพนัธท่ี์ใหป้ระโยชนส์งูสดุกบัทกุภาคสว่น บรษัิทมุง่มั่นท่ีจะปฏิบติั

ตอ่คูค่า้อย่างเสมอภาคและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดยคาํนงึถึงผลประโยชนร์ว่มกนั บรษัิทเลือกสรรคูค่า้ท่ี

มีช่ือเสยีงท่ีดี มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรบัของอตุสาหกรรม มีจรรยาบรรณ มีความเป็นมืออาชีพ คาํนงึถึงสวสัดิภาพของ

พนกังาน และมีนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติ โดยคูค่า้ที่มีคณุสมบติัเหมาะสมจะตอ้งลงนามในหลกัปฏิบติัสาํหรบัคูค่า้ของ

บรษัิท เพ่ือสรา้งความมั่นใจวา่คูค่า้จะมีความเขา้ใจอย่างเหมาะสมเก่ียวกบัจดุมุง่หมายทางธรุกิจซึง่เป็นไปในทาง

เดียวกนั  รายละเอียดถกูนาํเสนอในหวัขอ้การเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัพนัธมิตรทางธรุกิจ ในรายงานการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน 2562 

- การปฏบิตัติอ่ผู้ถอืหุน้: ผูถื้อหุน้ตอ้งไดร้บัสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเทา่เทียมกนั บรษัิทมีความมุง่มั่นท่ีจะดาํเนินธรุกิจอย่าง

โปรง่ใส สรา้งความเจรญิเติบโตและผลตอบแทนท่ีดีใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว 

- การปฏบิตัติอ่เจา้หนี:้ บรษัิทจะปฏิบติัตอ่เจา้หนีอ้ยา่งเป็นธรรม โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้กาํหนดของสญัญาและ

พนัธะทางการเงินอย่างเครง่ครดั 

- การปฏบิตัติอ่คูแ่ข่ง:  บรษัิทจะปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล สนบัสนนุนโยบายการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 

ไมท่าํลายช่ือเสยีงของคูแ่ข่งดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย โดยปราศจากซึง่มลูความจรงิ 

 

(2) การตอ่ตา้นการทุจริตคอรรั์ปชัน 

 เราไดก้าํหนดนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติ และคอรร์ปัชนั ซึง่ไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทดาํเนินธรุกิจโดย

ยดึมั่นในการตอ่ตา้นการทจุรติทกุรูปแบบ จดัใหมี้กระบวนการบรหิารความเสี่ยงและตรวจสอบเพ่ือปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ

และประพฤติไมช่อบทกุรูปแบบ ตลอดจนสนบัสนนุการสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมั่นในความซื่อสตัยแ์ละความถกูตอ้งชอบธรรม 

รายละเอียด คาํจาํกดัความการทจุรติคอรร์ปัชนั การกาํหนดความรบัผิดชอบ ช่องทางการสื่อสาร โดยระบขุอ้ควรปฏิบติัเบือ้งตน้ ในการ

ปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชนั  ครอบคลมุประเดน็การรบัของขวญั การเลีย้งรบัรอง การสนบัสนนุทางการเมือง การบรจิาคใหก้บัองคก์ร   

สาธารณกศุลไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษัิท https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/anti-fraud-corruption-

policy-th.pdf และในสว่นการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี การตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั และความซื่อสตัยแ์ละความถกูตอ้งชอบธรรม 

ในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 2562 

ไมเนอรไ์ดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกของแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติตัง้แตปี่ 2559 ในปี 2562 

บรษัิทไดร้บัการรบัรองการตอ่อายเุป็นสมาชิกของแนวรว่มปฎิบติัฯ โดยใบรบัรองมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 20 

พฤษภาคม 2565 เปา้หมายของการประกาศเจตนารมณใ์นการตอ่ตา้นการทจุรติและนโยบายการตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชนั คือ การ

ปลกูฝังการดาํเนินกิจการท่ีดี และการปอ้งกนัการทจุรติและประพฤติมิชอบในปี 2562 พนกังานประจาํและพนกังานชั่วคราวในประเทศ

ไทยทัง้หมด และพนกังานทัง้หมดของไมเนอร ์ โฮเทลส ์ จาก 18 ประเทศในภมิูภาค เอเชีย มหาสมทุรอินเดีย ตะวนัออกกลาง และ 

แอฟรกิา ไดผ้่านการอบรม ออนไลนเ์รือ่งระเบียบปฏิบติัของบรษัิทสาํหรบัพนกังาน และสาระสาํคญัจากนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติ

คอรร์ปัชนั เม่ือรวมกนัแลว้มีพนกังานท่ีผ่านการอบรมมากกวา่ 27,000 คน 

นโยบายรบัขอ้รอ้งเรยีนจากพนกังาน กาํหนดใหพ้นกังานที่ตอ้งการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งการปฏิบติัผิดจรรยาบรรณไดร้บัการ

คุม้ครอง โดยสามารถสง่เรือ่งมาไดส้องชอ่งทาง ไดแ้ก่ ทางอีเมล whistleblower@minor.com  ซึง่อีเมลจะถกูสง่ตรงไปท่ีเลขานกุารของ

คณะทาํงาน หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในและบรหิารความเสี่ยง และหวัหนา้ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท หรอืทางการสง่ไปรษณียโ์ดยตรงไป

ยงัคณะทาํงานรบัขอ้รอ้งเรยีน เพ่ือทาํการตรวจสอบอยา่งเหมาะสมและเป็นความลบัสงูสดุ โดยใชก้ระบวนการท่ีเป็นระบบและสามารถ

ตรวจสอบไดเ้พ่ือใหม้ั่นใจวา่ผูร้อ้งเรยีนจะไมถ่กูก่อกวน หรอืถกูมุง่รา้ยจากผูท่ี้อาจมีผลกระทบจากเรือ่งท่ีถกูรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแส ขอ้

รอ้งเรยีนจะถกูนาํเสนอตอ่กรรมการบรษัิททกุไตรมาส 

https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/anti-fraud-corruption-policy-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/anti-fraud-corruption-policy-th.pdf
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การสง่ขอ้รอ้งเรยีน ปรากฏอยูบ่นเวป็ไซตข์องบรษัิทท่ี https://www.minor.com/en/corporate-governance/feedback ทัง้นี ้ บรษัิทได้

กลา่วถึงเรือ่งการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมไวใ้นเวป็ไซตข์องบรษัิทภายใตห้วัขอ้ดงักลา่วตอ่ไปนี ้

- แนวทางกาํกบัดแูลกิจการที่ดี (Corporate Governance Guideline) ในหวัขอ้ที่ 9. จรยิธรรมและความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์ ขอ้ 10. การแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน ขอ้ 20 ขอ้พงึปฏิบติัทางจรยิธรรม สามารถดรูายละเอียดไดจ้าก 

https://www.minor.com/th/corporate-governance/cg-guidelines 

- ไมเนอรอิ์นเตอรเ์นชั่นแนล และบรษัิทในเครอื เครง่ครดัในการดาํเนินธรุกิจดว้ยมาตรฐานที่ถกูตอ้งชอบธรรม คาดหวงัวา่

พนกังานทกุคนจะปฏิบติัและสนบัสนนุใหเ้กิดมาตรฐานดา้นจรยิธรรมและความถกูตอ้ง 

- รายละเอียดของระเบียบวา่ดว้ยจรยิธรรมท่ีสาํคญัท่ีพนกังานควรปฏิบติั สามารถดไูดจ้าก 

https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/company-code-of-conduct-th.pdf 

(3) การเคารพสทิธิมนุษยชน 

เพ่ือเสรมิสรา้งความมุง่มั่นทางสงัคมของเราเราตัง้ใจผนวกความรบัผิดชอบในเรือ่งสิทธิมนษุยชนเขา้ไปในการดาํเนินงานของ 

องคก์รกบัผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดหว่งโซค่ณุคา่ของเรา  นโยบายสิทธิมนษุยชนของไมเนอร ์ถกูปรบัใชโ้ดยอา้งอิงจากหลกัปฏิบติั

ของสหประชาชาติวา่ดว้ยการดาํเนินธรุกิจและสิทธิมนษุยชนสิทธิเดก็และหลกัปฏิบติัทางธรุกิจขององคก์ารยนิูเซฟ ขอ้ตกลงโลกแหง่

สหประชาชาติ องคก์ารช่วยเหลือเดก็ รวมทัง้ระเบียบปฏิบติัระดบัประเทศและระดบัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง ไมเนอรม์ุง่มั่นที่จะทาํงานรว่มกบัผู้

มีสว่นไดเ้สียในหว่งโซค่ณุคา่ ซึง่รวมไปถึงแฟรนไชสแ์ละคูค่า้เพ่ือสนบัสนนุและสง่เสรมิใหมี้การนาํหลกัการของนโยบายนีไ้ปประยกุตใ์ช ้

เราไดจ้ดัทาํการตรวจสอบดา้นสิทธิมนษุยชนอย่างรอบดา้น โดยศกึษาขอ้มลูอา้งอิงท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชนเก่ียวกบัประเดน็ดา้นสิทธิ

มนษุยชนในประเทศท่ีเราดาํเนินธรุกิจอยู่ ตามดว้ยการประเมินตนเองเพ่ือระบคุวามเสี่ยงดา้นสิทธิมนษุยชน 

ในเบือ้งตน้เรามุง่เนน้ผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีสาํคญั 2 กลุม่คือพนกังานและคูค่า้ จากผลการประเมิน เราพรอ้มท่ีจะเริม่กระบวนการ

แกไ้ขและเยียวยา อย่างไรก็ตามเน่ืองจากครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกท่ีเราจดัทาํการตรวจสอบดา้นสิทธิมนษุยชนอย่างรอบดา้น และไดร้บัผลลพัธ์

ในช่วงเวลาเดียวกนักบักระบวนการติดตามประเดน็ดา้นสิทธิมนษุยชนที่เราไดท้าํอยู่แลว้อย่างตอ่เน่ืองผ่านช่องทางการรบัขอ้เสนอแนะ

และขอ้รอ้งเรยีนของพนกังาน เราจงึตดัสินใจจดัการกบัประเดน็ท่ีระบจุากทัง้สองแนวทางในเวลาเดียวกนัแมว้า่เราไดส้งัเกตเหน็ถึงความ

แตกตา่งบางประการของประเดน็ท่ีอาจเกิดขึน้จากกระบวนการทัง้สองแนวทาง เราตัง้ใจที่จะประเมินเพ่ิมเติมเพ่ือหาสาเหตทุี่แทจ้รงิและ

ระบกุารดาํเนินการแกไ้ขแบบองคร์วม 

หลงัจากกระบวนการตรวจสอบและประเมินสถานะดา้นสิทธิมนษุยชนอยา่งรอบดา้น เราจะผลกัดนัใหมี้การดาํเนินการแกไ้ข

และเยียวยาอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือลดขอ้รอ้งเรยีนการละเมิดสิทธิมนษุยชน เราจะจดัใหมี้การตรวจสอบดา้นสิทธิมนษุยชนอยา่งรอบดา้นเป็น

ระยะ เม่ือปัญหาท่ีระบใุนปัจจบุนัลดลงและไดร้บัการแกไ้ข นอกจากนีเ้ราจะยงัคงติดตามปัญหาสิทธิมนษุยชนอย่างต่อเน่ืองผ่านชอ่ง

ทางการรบัขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะของพนกังาน  รายละเอียดดา้นสิทธิมนษุยชนสามารถดไูดจ้ากส่วน ‘สิทธิมนษุยชน’ ในรายงาน

การพฒันาอย่างยั่งยืน 2562 

ในปี 2562 รอ้ยละ 18 ของคูค่า้ชัน้ที่ 1 ในประเทศไทย (อาหารและบรรจภุณัฑ)์ ซึง่ถกูจดัอนัดบัความสาํคญัโดยพิจารณาจาก

งบประมาณในการจดัซือ้ ความสาํคญัของคูค่า้ตอ่ธรุกิจ และความสามารถในการหาคูค่า้ทดแทน ไดร้บัการประเมินความเสี่ยงดา้น

ความยั่งยืน ซึง่ครอบคลมุไปถึงดา้นสิ่งแวดลอ้มอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และสิทธิมนษุยชน มีคูค่า้เพียง 2 รายเทา่นัน้ท่ีถกูระบุ

วา่มีความเสี่ยงสงู รายละเอียดสามารถดไูด ้ในสว่น ‘การบรหิารซพัพลายเชนอย่างยั่งยืน’ในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 2562 

เน่ืองจากธรุกิจที่หลากหลายและการมีสาขาในตา่งประเทศ เราจงึมีกลุม่พนกังานที่มีเชือ้ชาติหลากหลาย พนกังานชายและ

หญิงของเราไดร้บัการปฏิบติัอย่างเทา่เทียมกนัในเรือ่งคา่ตอบแทนและสวสัดิการ และไดร้บัโอกาสท่ีเทา่เทียมกนัในการพฒันาและ

https://www.minor.com/en/corporate-governance/feedback
https://www.minor.com/th/corporate-governance/cg-guidelines
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เติบโตในสายอาชีพ พนกังานทกุคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเหน็และสิทธิในการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ รายละเอียดถกู

นาํเสนอในสว่นการเป็นนายจา้งท่ีมีความรบัผิดชอบ ในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืนไมเนอร ์2562 

ไมเนอรเ์ช่ือวา่การใหโ้อกาสแก่ผูพิ้การในการสรา้งอาชีพ ทาํใหพ้วกเขาเหลา่นัน้สามารถดแูลตวัเองและครอบครวัได ้ ใน

ประเทศไทยไมเนอรจ์า้งงานผูพิ้การมากกวา่ 50 คนเขา้มาทาํงานในธรุกิจของเราและเรายงัไดส้นบัสนนุการจา้งงานผูพิ้การรวม 194 คน 

ผ่านความรว่มมืออย่างตอ่เน่ืองกบัมลูนิธินวตักรรมทางสงัคม และการสง่เสรมิอาชีพผูพิ้การกบัสถาบนัพฒันาธรุกิจชมุชน ดว้ย

งบประมาณจาํนวน 21.8 ลา้นบาท นอกจากนีเ้อ็นเอช โฮเทล กรุป๊ มีการจา้งงานผูพิ้การในธรุกิจรวม 114 คน รายละเอียดถกูนาํเสนอใน

การสนบัสนนุการจา้งงานผูพิ้การ  ในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 2562 

บรษัิทยงัมีนโยบายใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในกิจกรรมของบรษัิท และกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเหน็ มี

สิทธิในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารของบรษัิทอยา่งเทา่เทียมกนั และหากมีกรณีท่ีเกิดความขดัแยง้ บรษัิทมีนโยบายรบัขอ้รอ้งเรยีนจาก

พนกังาน โดยแยกรายละเอียดดงันี ้

- หวัขอ้ระเบยีบปฏิบติั  ขอ้ 1. เช่ือฟังและปฏิบติัตามกฎหมาย หรอืระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่รวมถึงกฎหมายและระเบียบ

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัสิ่งเสพติด ความมั่นคงตอ่สถานการณข์องบรษัิทและตอ่ประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สิทธิ

มนษุยชน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัทรพัยส์ินทางปัญญา สิ่งแวดลอ้ม ตลาดหลกัทรพัย ์ ภาษีอากร และความปลอดภยัของ

ระบบสารสนเทศ ขอ้ 2. ปฏิบติัตอ่พนกังานดว้ยความเสมอภาค ยติุธรรมและใหเ้กียรติ พนกังานจะไดร้บัสิทธิของการ

ทาํงานในสถานทาํงานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทาํ รวมทัง้การละเมิดสิทธิ

ทางเพศ ขอ้ 4. ปฏิบติัตอ่ลกูคา้ แขก ผูป้ระกอบการและหุน้สว่นในการดาํเนินธรุกิจอย่างซื่อสตัยแ์ละยติุธรรม  

ฟห++๑๑๑๑๒๕๖๗๗๗๗๗๙๘๗๖๕฿๔๓๒๑+(https://www.minor.com/storage/download/code-of-

conduct/company-code-of-conduct-th.pdf) 

- นโยบายรบัขอ้รอ้งเรยีนจากพนกังาน บรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังานซึง่เป็นทรพัยากรที่มีคา่ของบรษัิท โดย

พยายามใหค้วามเช่ือมั่นกบัพนกังานทกุคนในองคก์ร ผ่านการสรา้งสิ่งแวดลอ้มท่ีดีในการทาํงาน บนหลกัความยติุธรรม 

ใหผ้ลตอบแทนท่ีสมควร การพฒันาและการฝึกอบรม นอกเหนือจากการทาํงานประจาํวนัแลว้ เพ่ือเป็นการพฒันา

บรรษัทภิบาลท่ีดี ยกระดบัมาตรฐานทางจรยิธรรมและพฤติกรรมในองคก์ร บรษัิทไดมี้การกาํหนดในระเบียบปฏิบติัของ

บรษัิท ในการสนบัสนนุใหพ้นกังานแจง้พฤติกรรมท่ีผิดจรยิธรรม ชีเ้บาะแส แจง้ขอ้รอ้งเรยีน เรือ่งทจุรติ (ไมว่า่จะเป็นเรือ่ง

ท่ีขดัตอ่กฎหมายหรอืไมก็่ตาม) ไปยงัคณะทาํงานรบัขอ้รอ้งเรยีน เพ่ือการสืบสวนและตรวจสอบ โดยผูร้อ้งเรยีนหรอืผูชี้ ้

เบาะแสจะไดร้บัการคุม้ครองจากบรษัิท  

https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20191015-whistle-blower-policy-th.pdf 

 

(4) การปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

ไมเนอรด์าํเนินธรุกิจอยู่ใน 65 ประเทศมีพนกังานกวา่ 79,000 คน ธรุกิจเรานัน้จงึเรยีกไดว้า่เป็นธรุกิจที่เก่ียวขอ้งกบัคนโดยตรง

ทัง้พนกังาน ครอบครวัพนกังาน และคนอ่ืนๆในสงัคม การพฒันาทรพัยากรมนษุยจ์งึ เป็นเรือ่งท่ีเราใหค้วามสาํคญั โดยเป็นหนึ่งใน

คา่นิยมองคก์รและเป็นปัจจยัหลกัในแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืนของไมเนอร ์ เราเลง็เหน็วา่การมีบคุลากรและคนในสงัคมท่ีมีทัง้

ความสามารถและคณุภาพจะสนบัสนนุใหบ้รษัิทสามารถเติบโตและมีศกัยภาพในการแข่งขนัไดดี้ย่ิงขึน้  บรษัิทจงึมุง่มั่นในการปฏิบติัตอ่

บคุลากรอย่างเป็นธรรม ทัง้ในเรือ่งของโอกาสทางอาชีพ คา่จา้งแรงงาน คา่ตอบแทนการฝึกอบรม คา่รกัษาพยาบาล สวสัดิการตา่งๆ เงิน

ช่วยเหลอืบตุร-ธิดาของพนกังาน การเตรยีมความพรอ้มหลงัเกษียณ และสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการทาํงาน บรษัิทยงัเช่ือมั่นดว้ยวา่ 

บคุลากรไมเ่พียงแตเ่ป็นทรพัยากรที่สาํคญัท่ีสดุของบรษัิทเทา่นัน้ หากยงัเป็นทรพัยากรท่ีมีคณุคา่ตอ่ครอบครวัและชมุชนของเขา

เหลา่นัน้ดว้ย ความสาํเรจ็ของบรษัิท ความยั่งยืนของชมุชนและความสามารถทางการแข่งขนัทางภาคเศรษฐกิจของบรษัิท ซึง่ใน

https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/company-code-of-conduct-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/company-code-of-conduct-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20191015-whistle-blower-policy-th.pdf
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ทา้ยที่สดุคือความแข็งแกรง่ของประเทศชาติ ลว้นขึน้อยู่กบัคณุภาพของทรพัยากรบคุคลทัง้สิน้ ดงันัน้ นอกจากนโยบายการปฏิบติัตอ่

แรงงานอย่างเป็นธรรมแลว้ บรษัิทยงัสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรทัง้ของบรษัิทเองและสาํหรบัสงัคมอีกดว้ย 

รายละเอียดการปฏิบติัตอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม และการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ อยู่ในรายงานประจาํปี 2562 และรายงานการ

พฒันาอย่างยั่งยืน 2562 และในเวบ็ไซตข์องบรษัิท 

- ระเบียบปฏิบติั ขอ้ 2. ปฏิบติัตอ่พนกังานดว้ยความเสมอภาค ยติุธรรมและใหเ้กียรติ พนกังานจะไดร้บัสทิธิของการทาํงานใน

สถานท่ีทาํงานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทาํ รวมทัง้การละเมิดสิทธิทางเพศ 

https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/company-code-of-conduct-th.pdf 

- เวบ็ไซตข์องบรษัิทหวัขอ้การพฒันาสูค่วามยั่งยืน นโยบายรบัขอ้รอ้งเรยีนจากพนกังาน ไดก้ลา่วถึงองคป์ระกอบในการแจง้ขอ้

รอ้งเรยีน ชอ่งทางการแจง้ขอ้รอ้งเรยีน กระบวนการดาํเนินการหลงัไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน และการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน โดยมี

รายละเอียดใน https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20191015-whistle-blower-policy-

th.pdf 

- บรษัิทมีช่องทางในการติดตอ่สื่อสาร และสง่เสรมิกิจกรรมทางสงัคมและอาสาสมคัร ใหก้บัพนกังานทั่วโลก รวมถึงเฟสบุ๊ค 

Anantara Careers (https://www.facebook.com/Anantara.Careers) Minor Yammer และ Minor for Society  

- โครงการพฒันาบคุลากร ท่ีหลากหลาย ตัง้แตร่ะดบัผูบ้รหิารศกัยภาพสงูและผูน้าํ พนกังาน และสมาชิกชมุชน ปรากฏอยูใ่น

หวัขอ้ยกระดบัการพฒันาคน ในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 2562 

- เรายงัมีการกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรบัพนกังานระดบัแรกเขา้ท่ีเทียบเทา่กบัหรอืมากกวา่อตัราคา่จา้งขัน้ตํ่าของประเทศ

ขึน้อยู่กบัประเภทของธรุกิจ ลกัษณะงาน และสถานท่ีตัง้ รายละเอียดสวสัดิการของพนกังานสามารถดไูดจ้ากหวัขอ้ ‘ผลการ

ดาํเนินงานดา้นทรพัยากรบคุคล’ สว่นขอ้มลูผลการดาํเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืน ในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 

2562 ทางเวบ็ไซตข์องเรา 

- การตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของพนกังาน รวมถงึการกาํหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม การจดั

สภาพแวดลอ้มท่ีดีในการทาํงาน การใหส่ว่นลดจากโรงแรม รา้นอาหาร และการซือ้สินคา้ไลฟ์สไตล ์การสง่เสรมิความเป็นอยู่

ท่ีดี และการจดัรถรบัสง่ฟร ี พนกังานของเรามากกวา่รอ้ยละ 59 มีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี และถือเป็นพนกังานสว่นใหญ่ของระดบั

ปฏิบติัการของในทัง้ 3 ธรุกิจหลกัของไมเนอรไ์ดแ้ก่ ธรุกิจรา้นอาหาร ธรุกิจโรงแรม และธรุกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ไลฟ์สไตล ์การ

พฒันาเดก็และเยาวชนเพ่ือเติมเตม็แผนพฒันากาํลงัคนในระดบัปฏิบติัการใหย้ั่งยืน จงึเป็นหนึ่งในกลยทุธด์า้นความยั่งยืน

ของไมเนอร ์ โครงการพฒันาท่ีหลากหลายปรากฏในบทการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ การสนบัสนนุสมาชิกชมุชน ในรายงาน

การพฒันาอย่างยั่งยืน 2562 

- สดัสว่นของพนกังานตามประเภท การจา้งงาน สญัชาติ ระดบัของพนกังาน เพศ และอาย ุและอตัราการเกิดอบุติัเหตใุนการ

ดาํเนินธรุกิจ ไดถ้กูรวบรวมและเผยแพรใ่นสว่นของผลการดาํเนินงานดา้นทรพัยากรบคุคล ในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 

2562 และเวบ็ไซตข์องเรา 

 

(5) ความรับผดิชอบตอ่ผู้บริโภค  

ในปี 2562 ไมเนอรไ์ดใ้หบ้รกิารลกูคา้มากกวา่ 230 ลา้นคนทั่วโลกเรามีความมุง่มั่นอย่างย่ิงในการเสรมิสรา้งความผกูพนัและ

สื่อสารกบัลกูคา้อย่างตอ่เน่ืองผ่านหลากหลายชอ่งทาง เพ่ือเขา้ถงึความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีแทจ้รงิของลกูคา้ เรามีความตัง้ใจ

ในการสรา้งความสมัพนัธใ์นระยะยาวกบัลกูคา้ ผ่านประสบการณท่ี์ดีจากการใชส้ินคา้และบรกิารที่ไดค้ณุภาพและคาํนงึถึงความ

ปลอดภยั ดงันัน้ในปีท่ีผ่านมาเราไดจ้ดัตัง้เปา้หมาย 5 ปี เพ่ือวดัผลการดาํเนินการในการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์โดยเริม่ตน้จาก ไมเนอร ์โฮ

เทลส ์ ในขณะเดียวกนัเราอยู่ในระหวา่งการจดัเก็บขอ้มลูเพ่ือจดัทาํเปา้หมายระยะยาวดา้นการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้และความ

ปลอดภยัของอาหารและบรกิารท่ีครอบคลมุทกุกลุม่ธรุกิจ 

https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/company-code-of-conduct-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20191015-whistle-blower-policy-th.pdf
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ไมเนอรม์ุ่งมั่นในการเสรมิสรา้งประสบการณท่ี์ดีใหก้บัลกูคา้ ดว้ยการสง่มอบสินคา้และบรกิารท่ีดีท่ีสดุ และสรา้งความพงึพอใจ

ใหล้กูคา้ 100% บรษัิทใหค้วามสาํคญัเรือ่งความปลอดภยัของอาหารและสินคา้ท่ีจาํหน่ายโดยการพยายามตรวจสอบไปถึงแหลง่ผลิต

วตัถดิุบและสินคา้วา่มีความปลอดภยั ตลอดหว่งโซ่คณุคา่  คูค่า้ของเราทกุคนตอ้งลงนามในระเบียบปฏิบติัสาํหรบัคูค่า้  ซึง่กาํหนด

มาตรฐานขัน้ตํ่าและขอ้กาํหนดท่ีคู่คา้จะตอ้งปฏิบติัตามเม่ือทาํธรุกิจกบัไมเนอร ์ ระเบียบปฏิบติัสาํหรบัคูค่า้ถกูเผยแพรบ่นเวบ็ไซด ์ ซึง่

ครอบคลมุ การปฏิบติัตามกฎหมาย หลกัจรยิธรรม หลกัปฏิบติัดา้นแรงงาน ความปลอดภยัและชีวอนามยั และการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

รายละเอียดปรากฏในส่วนเสรมิสรา้งประสบการณท่ี์ดีใหก้บัลกูคา้ ในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 2562 

เราเขม้งวดในเรือ่งความปลอดภยัและสขุภาพของลกูคา้ เราจงึมีการตรวจสอบคณุภาพและความปลอดภยัของอาหารใน

โรงแรมและรา้นอาหารของเรา เพราะสิ่งเหลา่นีส้ามารถสง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่สขุภาพของลกูคา้ ทีมบรหิารจดัการซพัพลายเชนจงึ

มุง่เนน้จดัลาํดบัความสาํคญัตามความเสี่ยงและความสาํคญัตอ่ธรุกิจของคูค่า้ดา้นอาหารและบรรจภุณัฑ ์โดยในปี 2562 รอ้ยละ 16 ของ

คูค่า้ชัน้ท่ี 1 ดา้นอาหารและบรรจภุณัฑข์องไมเนอร ์ฟูด้ และไมเนอร ์โฮเทลส ์ในประเทศไทย ไดร้บัการตรวจสอบภายใตแ้ผนงานประจาํปี 

และรอ้ยละ 24 ของคูค่า้ท่ีมีผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาในระดบัดีจะถกูตรวจสอบ ทกุๆ 3 ปี นอกจากนีที้มงานไดข้ยายกิจกรรมการ

ตรวจสอบครอบคลมุคูค่า้ชัน้ท่ี 2 จาํนวน 8 รายในแผนงานประจาํปี และ 14 รายในรอบทกุ 3 ปี พนกังานทกุคนตอ้งผ่านการอบรมเรือ่ง

มาตรฐานความปลอดภยัของอาหารและกระบวนการจดัการกบัอาหาร เพ่ือใหม้ั่นใจว่าอาหารของเราผ่านมาตรฐานดา้นความปลอดภยั

สงูสดุตลอดทกุขัน้ตอนตัง้แตเ่ริม่เตรยีมอาหารจนถงึมือลกูคา้ 

ไมเนอรต์ระหนกัถึงแนวโนม้ของการใสใ่จสขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของลกูคา้ท่ีเพ่ิมขึน้สงูขึน้ เราจงึมีการนาํเสนอ

เมนอูาหารเพ่ือสขุภาพท่ีหลากหลายทัง้ในรา้นอาหารและโรงแรมของเรา นอกเหนือจากสลดับารท์ี่โดง่ดงัและการตอบสนองตอ่แนวโนม้

ในการรกัสขุภาพและสิ่งแวดลอ้ม ซิซซเ์ลอ่ร ์ ประเทศไทยไดเ้ปิดตวัแคมเปญ ‘Taste the Future’ ดว้ยการนาํเสนอ 4 เมนใูหมท่ี่ทาํจาก 

plant-based meat (Beyond Meat และ Omni Meat) ใน 31 สาขาทั่วประเทศในช่วงเทศกาลกินเจประจาํปี 2562 โดยไดร้บัผลการตอบ

รบัท่ีดีจากยอดขายกวา่ 14,600 จานในไตรมาสสดุทา้ยของปี 2562 ทัง้นีก้ารบรโิภค plant-based meat ไดร้บัการยอมรบัวา่อาจเป็น

ทางเลือกของสขุภาพท่ีดีกวา่ของผูบ้รโิภค และยงัลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มจากการใชท่ี้ดิน ทรพัยากรนํา้ และการปลอ่ยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดท่ี์นอ้ยกวา่การผลิตผลิตภณัฑจ์ากเนือ้ววั  สเวนเซน่สไ์ดส้รา้งสรรคก์ลุม่ผลิตภณัฑท่ี์มีไขมนัตํ่ามีความหวานนอ้ย มีใย

อาหารสงู รวมไปถึงไอศกรมีท่ีไมมี่สว่นผสมของนมววั  แบรนดโ์รงแรมอนนัตราไดต้กลงรว่มมือเป็นพนัธมิตรทางธรุกิจกบัเวอรติา เฮลท์

แคร ์ กรุป๊ จากสงิคโปร ์ ในการบรูณาการธรุกิจศนูยบ์รกิารสขุภาพแบบครบวงจรท่ีอยู่ในโรงแรมท่ีมีเครอืข่ายทั่วโลก โดยมีกาํหนดเปิด

ดาํเนินการสาขาแรกท่ีโรงแรมอนนัตรา รเิวอรไ์ซดใ์นช่วงตน้ปี 2563  

ความสมัพนัธท่ี์แนบแน่นและการมีสว่นรว่มอย่างตอ่เน่ืองของลกูคา้ นาํไปสูค่วามภกัดีท่ีเพ่ิมขึน้ของลกูคา้ตอ่แบรนดข์องเรา 

เรามีการติดตามความพงึพอใจของลกูคา้เพ่ือใชใ้นการปรบัปรุงสินคา้และการบรกิารอย่างตอ่เน่ือง เราตระหนกัดีถึงผลกระทบของการ

หยดุชะงกัเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ดา้นดิจิทลั ซึง่มีผลตอ่พฤติกรรมการบรโิภคของลกูคา้ ทาํใหเ้รามุง่มั่นในการปรบัปรุง

สินคา้และบรกิารของเรา ซึง่รวมไปถึงการใชแ้พลตฟอรม์ดิจิทลัและออนไลนใ์นการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ใหเ้รว็ขึน้ การ

ปกปอ้งความเป็นสว่นตวัของลกูคา้ทัง้ช่องทางออฟไลนแ์ละออนไลน ์

การมีระบบความปลอดภยัดา้นไซเบอรท่ี์เขม้แข็งทัง้หมดนี ้ มีความสาํคญัในการหลีกเลี่ยงคา่เสียหายที่อาจเกิดขึน้จากขอ้

รอ้งเรยีนเก่ียวกบัการละเมิดความเป็นสว่นตวัของลกูคา้และการสญูหายของขอ้มลูซึง่สง่ผลเสยีตอ่ช่ือเสยีงของบรษัิท รายละเอียดถกู

นาํเสนอไวใ้นสว่นการเสรมิสรา้งความผกูพนักบัลกูคา้ ในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 2562 

- ไมเนอร ์ โฮเทลส ์ พยายามอย่างตอ่เน่ืองในการเป็นผูน้าํการดาํเนินธรุกิจโรงแรมอย่างยั่งยืน ดว้ยการออกนโยบายและความ

มุง่มั่นดา้นความยั่งยืนที่หลากหลาย: นโยบาย ’Heart to Hearth’ มุง่เนน้ การจดัหาวตัถดิุบอย่างยั่งยืนและการวางแผนเมนู

ตามฤดกูาลสาํหรบัรา้นอาหารทอ้งถ่ินของโรงแรมภายใตแ้บรนดอ์นนัตราและอวานี; นโยบายสง่เสรมิความยั่งยืนของ

ทรพัยากรทางทะเลท่ีนาํไปใชใ้นทกุโรงแรม; คาํมั่นสญัญาในการจดัซือ้ไข่ไก่จากแหลง่ผลิตที่ไมใ่ชก้รงขงัซึง่ไดป้ระกาศใน

เดือนกมุภาพนัธปี์ 2563 
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- ไมเนอร ์ โฮเทลส ์และไมเนอร ์ฟูด้ ในประเทศไทยจดัซือ้วตัถดิุบท่ีไดร้บัการรบัรองดา้นความยั่งยืน เช่น Forest Stewardship 

Council (FSC) and Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ถงุกระดาษที่ใชใ้นรา้นอาหารซิซซ์

เลอ่ร ์และเดอะ คอฟฟ่ี คลบั และกระดาษชาํระและกระดาษถ่ายเอกสารท่ีใชใ้นโรงแรม 13 แหง่ และปา้ยติดกระเป๋าเดินทาง

ในโรงแรมอีก 5 แหง่ 

- รา้นเดอะ คอฟฟ่ี คลบั ในออสเตรเลียทัง้ท่ีไมเนอรเ์ป็นเจา้ของเองและรา้นแฟรนไชส ์ ใชไ้ข่ไก่จากแหลง่ผลิตที่ไมใ่ชก้รงขงั 

ประมาณ 11 ลา้นฟองตอ่ปี 

- ลกูคา้สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็ไซตข์องเรา  

https://www.minor.com/th/corporate-governance/feedback 

(6) การปกป้องสิง่แวดล้อม 

. เน่ืองจากไมเนอรด์าํเนินธรุกิจใน 65 ประเทศทั่วโลก ประกอบดว้ยโรงแรม 535 แหง่ รา้นอาหาร 2,377 แหง่ และจดุจาํหน่าย

สินคา้ไลฟ์สไตล ์485 แหง่ การลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มและชมุชนรอบขา้ง เริม่ตัง้แตก่ารออกแบบ ก่อสรา้ง การดาํเนินงาน และการ

ปรบัปรุงสินคา้และบรกิารของเรา จงึเป็นความรบัผิดชอบในการดาํเนินธรุกิจท่ีเรายดึถือตลอดมา จากผลกระทบของการเปลี่ยนสภาพ

ภมิูอากาศ เราจงึมุง่เนน้ใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ วตัถดิุบ นํา้ และพลงังาน และการลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม

จากมลภาวะจากการดาํเนินธรุกิจเทา่ท่ีเราจะทาํได ้ เช่น ของเสีย นํา้เสีย และก๊าซคารบ์อนไดออกไซดน์อกจากนีเ้รายงัสนบัสนนุการ

ปกปอ้งความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีท่ีเราดาํเนินธรุกิจอยู ่ ในขณะท่ีเปา้หมายปัจจบุนัของเราครอบคลมุเฉพาะไมเนอร ์ โฮเทลส ์

เราอยู่ระหวา่งการบรูณาการขอ้มลูและเปา้หมายในการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มใหค้รอบคลมุการดาํเนินธรุกิจของเอ็นเอช โฮเทล 

กรุป๊ ควบคูก่บัการเก็บขอ้มลูในกลุม่ธรุกิจอ่ืนๆ เพ่ือจดัตัง้เปา้หมายระยะยาวในอนาคตสาํหรบัการลดการใชพ้ลงังาน การปลอ่ยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์และการใชน้ํา้ นอกจากนีใ้นปี 2562 เราไดเ้พ่ิมเปา้หมาย 5 ปีในการลดการใชพ้ลาสติกประเภทใชค้รัง้เดียวในการ

ดาํเนินธรุกิจของเรา 

ในปี 2561 เราไดพ้ฒันานโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้ม https://www.minor.com/storage/download/corporate-

policies/environmental-policy-th.pdf และไดส้ื่อสารนโยบายนีใ้หก้บัทกุหน่วยธรุกิจ เพ่ือกระตุน้ใหห้น่วยธรุกิจจดัหาวตัถดิุบอย่างมี

ความรบัผิดชอบ ใชท้รพัยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ จดัการการปลอ่ยของเสยีอย่างมีความรบัผิดชอบ และอนรุกัษแ์ละปกปอ้ง

ความหลากหลายทางชีวภาพทางบกและทางทะเล รายละเอียดเก่ียวกบัความพยายามของเราในการจดัการผลกระทบ และอนรุกัษ์

สิ่งแวดลอ้ม ในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 2562 

- อตัราการใชน้ํา้ในโรงแรมลดลง 16% เทียบกบัปี 2559 

- อตัราการใชพ้ลงังานในโรงแรมลดลง 2%เทียบกบัปี 2559 

- อตัราการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นโรงแรมลดลง 3% เทียบกบัปี 2559 

- 0.1% ของเสียท่ีนาํไปฝังกลบของไมเนอร ์แดรี ่และไมเนอร ์ชีส 

- 72% ของโรงแรมท่ีมีพืน้ท่ีติดกบัแหลง่ธรรมชาติ มีโครงการดา้นการอนรุกัษใ์นระยะยาวอย่างนอ้ย 1 โครงการ 

- จาํนวนชนิดสตัว ์96 ชนิด ตามบญัชีแดงขององคก์ารระหวา่งประเทศเพ่ือการอนรุกัษธ์รรมชาตทท่ีไดร้บัการอนรุกัษ ์

- ไมเนอรก่์อตัง้มลูนิธิโกลเดน้ ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่น ขึน้ในจงัหวดัเชียงราย โดยมีภารกิจหลกั 3 ดา้น คือ การสง่เสรมิความ

เป็นอยู่ท่ีดีของชา้งบา้น การปกปอ้งชา้งป่า และการศกึษาและวิจยัทางวิทยาศาสตรร์ายละเอียดเก่ียวกบัภาระกิจของมลูนิธิ

โกลเดน้ ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่น ของรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 2562 

- มลูนิธิเพ่ือการอนรุกัษเ์ตา่ทะเล หาดไมข้าว ในจงัหวดัภเูก็ต เป็นโครงการท่ีสนบัสนนุการอนรุกัษเ์ตา่มะเฟืองและสตัวท์ะเล

อ่ืนๆ หนึ่งในภาระกิจหลกัของมลูนิธิฯ คือ การสนบัสนนุศนูยวิ์จยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนัและ

กองทพัเรอื ในการเก็บรวบรวมไข่เตา่ทะเลจากหาดตา่งๆ นาํมาฟักและปลอ่ยเตา่กลบัลงทะเลอย่างปลอดภยั รายละเอียด

เก่ียวกบัภาระกิจของมลูนิธิเพ่ือการอนรุกัษเ์ตา่ทะเล หาดไมข้าวอยู่ในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 2562 

https://www.minor.com/th/corporate-governance/feedback
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/environmental-policy-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/environmental-policy-th.pdf
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ในปี 2562 หลากหลายธรุกิจของเราไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสากลดา้นสิ่งแวดลอ้ม เชน่ ระบบจดัการสิง่แวดลอ้ม ระบบจดั

การพลงังาน ระบบประเมินอาคารสีเขียว สมาชิกประกาศนียบตัร ในการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ระบบความรบัผิดชอบดา้นสิ่งแวดลอ้มและ

การดาํเนินการอยา่งยั่งยืน (ฉลากดา้นสิ่งแวดลอ้ม) รายช่ือของโรงแรมท่ีเป็นสมาชิกและผา่นการรบัรองแสดงอยู่ในสมาชิก

ประกาศนียบตัรในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืนปี 2562 

(7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

ไมเนอรม์ุง่มั่น ที่จะช่วยสรา้งโลกที่ประชากรอยู่รว่มกนัอย่างสามคัคี สาํหรบัเราการเป็นสว่นหนึ่งของชมุชนมาพรอ้มกบัความ

รบัผิดชอบในการดแูลคนอ่ืนๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชน เราเช่ือวา่การสนบัสนนุและสง่เสรมิการสรา้งจิตสาํนกึความรบัผิดชอบตอ่สงัคมใหแ้ก่

พนกังานและพนัธมิตรของเรานัน้ จะทาํใหเ้ราสามารถท่ีจะพฒันาบคุลากรและผูน้าํในอนาคตท่ีไมเ่พียงแตเ่ป็นเลิศในการบรรลุ

เปา้หมายทางธรุกิจ แตย่งัมุง่มั่นท่ีจะสรา้งความแตกตา่งในเชิงบวกตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เราเริม่ปลกูฝังแนวคิดความรบัผิดชอบตอ่

สงัคมใหแ้ก่บคุลากรตัง้แตว่นัปฐมนิเทศ ซึง่พนกังานใหมจ่ะไดร้บัทราบถึงวิธีการและแนวทางสูก่ารพฒันาอย่างยั่งยืน รวมถึงโครงการ

ตา่งๆ ของไมเนอร ์โดยเราสนบัสนนุใหพ้นกังานเขา้รว่มโครงการตา่งๆ เพ่ือใหมี้สว่นรว่มกบัองคก์รและกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะสรา้งจิตสาํนกึ

ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมอย่างตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลาการทาํงานกบัไมเนอร ์

ไมเนอรไ์มเ่พียงแตมุ่ง่เนน้พฒันาความสามารถบคุลากร แตย่งัใหค้วามสาํคญัตอ่การสรา้งจิตสาํนกึรบัผิดชอบตอ่สงัคมทัง้กบั

พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เราสง่เสรมิใหท้กุหน่วยธรุกิจของเราทั่วโลกมีการจดักิจกรรมเพ่ือตอบแทนสงัคมท่ีเราอยู ่ เรายงัคงการ

ติดตามความสนบัสนนุท่ีธรุกิจของเรามอบคืนแก่สงัคมดว้ยการประยกุตใ์ชก้รอบการทาํงานของ London Benchmark Group (LBG) 

ในปี 2562 ไมเนอรมี์คา่ใชจ้่ายในการสนบัสนนุโครงการเพ่ือการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้มคิดเป็นรอ้ยละ 0.1 ของรายไดห้ลกั (รวม

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊)  

รายละเอียดแนวคิดความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ถกูนาํเสนอในสว่นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมในรายงานการพฒันาอยา่งยั่งยืนไม

เนอร ์2562 ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี:้ 

- ในปี 2562 โครงการพฒันาการสมาชิกชมุชน พนกังาน และผูบ้รหิารศกัยภาพสงูและผูน้าํ ไดส้นบัสนนุและพฒันามากกวา่ 

400,000 คน 

- พนกังานมากกว่า 15,000 คน เขา้รว่มกิจกรรมอาสาสมคัรมากกว่า 47,000 ชั่วโมง 

- Minor Founder’s Day คือ “วนัทาํดีดว้ยจิตอาสา” ของบรษัิทซึง่จดัขึน้ในวนัที่ 4 มิถนุายนของทกุปี เป็นวนัท่ีพนกังานทั่วโลก

รว่มกนัอทิุศเวลาและความพยายามในการทาํความดีตลอดทัง้วนั ในปี 2562 มีพนกังานจิตอาสาทัง้สิน้ 4,000 คน ใน 34 

ประเทศ และมีผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ากกิจกรรมทัง้สิน้ 10,000 คน 

- โอ๊คส ์ ทั่วออสเตรเลียสนบัสนนุหอ้งพกัฟรใีหก้บัผูป้ระสบภยัพิบติัจากไฟป่าจนถึงเดือนธนัวาคม 2562 ความสนบัสนนุของ

โอ๊คสคิ์ดเป็นจาํนวนเงินรวม 9,865 ดอลลารอ์อสเตรเลีย 

- สนบัสนนุการบรรเทาภยัพิบติัท่ีเกิดขึน้ในประเทศท่ีไมเนอรด์าํเนินกิจการอยู ่ ไดแ้ก่ อทุกภยัในประเทศไทย และพายไุซโคลนใน  

ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยักวา่ 110 คน จากอทุกภยัครัง้ใหญ่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใตเ้ป็นเงินกวา่ 300,000 

บาท และโมซมับิก ระดมทนุไดก้วา่ 7,900 เหรยีญสหรฐั เพ่ือสนบัสนนุการบรรเทาภยัพิบติัจากพายไุซโคลนอิดาอิ ในโมซมับิก 

(8) การมนีวัตกรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ไดจ้ากการดาํเนินงานทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สังคม สิง่แวดล้อม และผู้มี

ส่วนไดเ้สยี  

กลุม่ธรุกิจในเครอืของบรษัิทไดน้าํนวตักรรมดา้นต่างๆ มาใชใ้หเ้หมาะสมกบัธรุกิจ อาทิเช่น  

- หน่วยงานพฒันาโครงการของไมเนอร ์ ฟูด้ พยายามอย่างตอ่เน่ืองในการใชท้รพัยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุลดการ

ก่อเกิดของเสีย และใชเ้งินทนุและคา่ใชจ้่ายในการดาํ เนินงานของบรษัิทอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 มีการนาํวสัด ุ

Isowall ซึง่เป็นวสัดเุชิงประกอบท่ีมีคณุสมบติัในการนาํกลบัมาใชซ้ ํา้ สามารถปรบัเปลี่ยนการใชง้านไดห้ลากหลาย กนันํา้และ
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ทนทานตอ่การเปลี่ยนแปลงอณุหภมิูมาใชใ้นการก่อสรา้งรา้นเดอะพิซซา่ คอมปะนีและสเวนเซน่สจ์าํนวน 94 สาขา โดย

สามารถลดคา่ใชจ้่ายไดเ้กือบ 9.5 ลา้นบาท 

- ทีมงานบรหิารจดัการซพัพลายเชนของ ไมเนอร ์ ฟูด้และพนัธมิตรดา้นโลจิสติกสท่ี์มีความสมัพนัธม์ายาวนาน คือ บรษัิท ลิน

ฟอ้กซ(์ประเทศไทย) จาํกดั ไดร้ว่มกนัปรบัปรุงรูปแบบการขนสง่แบบใหม ่โดยใชร้ถบรรทกุ 4 ลอ้ที่มีขนาดใหญ่ขึน้ในการขนสง่

สินคา้อณุหภมิูปกติและแช่เย็นในกรุงเทพฯ อีกหนึ่งความรเิริม่คือ การปรบัปรุงวสัดขุองตูข้นสง่จากสเตนเลสเป็นไฟเบอร์

กลาสในการขนสง่สินคา้แช่แข็งไปยงัสว่นภมิูภาคทาํใหส้ามารถเพ่ิมนํา้หนกัและลดรอบในการขนสง่สนิคา้ และควบคมุ

อณุหภมิูสาํหรบัสนิคา้แช่แขง็ไดดี้ขึน้ นอกจากนีย้งัมีการจดัเสน้ทางการขนสง่ใหมเ่พ่ือใหส้ามารถขนสง่ขา้มจงัหวดัโดย

รถบรรทกุใหญ่ไดม้ากขึน้จากโครงการทัง้หมดขา้งตน้สง่ผลใหอ้ตัราการใชเ้ชือ้เพลิงตอ่สินคา้หนึ่งลกูบาศกเ์มตรในช่วงเดือน

กนัยายนถงึธนัวาคม 2562 ลดลงรอ้ยละ 17 คิดเป็นคา่ใชจ้่ายที่ลดลงกวา่ 9 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2561 

และสามารถลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดร้อ้ยละ 17 นอกจากนีก้ารปรบัเปลี่ยนรูปแบบการขนสง่โดยการใช้

อตัราสว่นรถบรรทกุขนาดใหญ่ท่ีเพ่ิมขึน้ในศนูยก์ระจายสินคา้ของเรา ช่วยลดรอบการขนสง่และความแออดัในพืน้ท่ีรบัสง่

สินคา้ 

- นอกเหนือจากสลดับารท์ี่โดง่ดงัและการตอบสนองตอ่แนวโนม้ในการรกัสขุภาพและสิ่งแวดลอ้ม ซิซซเ์ลอ่ร ์ ประเทศไทยได้

เปิดตวัแคมเปญ ‘Taste the Future’ ดว้ยการนาํเสนอ 4 เมนใูหมท่ี่ทาํจาก plant-based meat (Beyond Meat และ Omni 

Meat) ใน 31 สาขา ทั่วประเทศในช่วงเทศกาลกินเจประจาํปี 2562 โดยไดร้บัผลการตอบรบัท่ีดีจากยอดขายกวา่ 14,600 จาน

ในไตรมาสสดุทา้ยของปี 2562 ทัง้นีก้ารบรโิภค plant-based meat ไดร้บัการยอมรบัวา่อาจเป็นทางเลอืกของสขุภาพท่ีดีกวา่

ของผูบ้รโิภค และยงัลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มจากการใชท่ี้ดิน ทรพัยากรนํา้และการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท่ี์นอ้ย

กวา่การผลติผลิตภณัฑจ์ากเนือ้ววั 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ง 

11.1  การควบคมุภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการบริษัทไดป้ระเมินระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทโดยไดซ้กัถามขอ้มลูจากฝ่ายบริหารและอนมุติัแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจดัทาํและรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้สรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายใน

องค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม 

คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทไดจ้ดัใหมี้บุคลากรอย่างเพียง

พอท่ีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคมุภายใน ในเรื่องการติดตามควบคมุดแูลการดาํเนินงาน

ของบรษัิทย่อยใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์ินของบรษัิทและบรษัิทย่อยจากการท่ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารนาํไปใชโ้ดยมิชอบ หรอืโดยไม่

มีอาํนาจ รวมถึงการทาํธรุกรรมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างเพียงพอแลว้ 

การบริหารจดัการความเสีย่ง 

 กลุ่มบรษัิทไมเนอรต์ระหนกัถึงความสาํคญัของความเสี่ยงและความไมแ่น่นอนในการดาํเนินธรุกิจ การบรหิารความเสี่ยง

อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งท่ีสาํคญัในการบรรลเุปา้หมายตามวตัถปุระสงคข์องบรษัิท การประสบความสาํเรจ็ และ การเติบโตอย่าง

ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไมเนอรไ์ดต้ระหนกัว่าความเสี่ยงดงักล่าวสามารถนาํมาซึ่งผลตอบแทนทัง้ทางบวก (โดยโอกาส) 

และทางลบ (โดยการแกไ้ขหรอืควบคมุ) ดว้ยเหตนีุ ้บรษัิทเช่ือว่าโอกาสทางธรุกิจบางอย่างสามารถสรา้งหรอืผลิตผลตอบแทนท่ีดีได้

เม่ือมีการประเมินความเสี่ยงเป็นอย่างดีดว้ยการควบคมุการตดัสินใจทางการบรหิารทัง้หมดอย่างรอบคอบ นอกจากนี ้บรษัิทไดเ้นน้

ความสาํคญัของการมีกรอบการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร เพ่ือใหเ้กิดความยั่งยืนทางธุรกิจและมอบผลประโยชนส์งูสดุแก่ผูมี้

สว่นเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจทกุคน 

 การประมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยธุรกิจและหน่วยงานนัน้จะตอ้งมีการระบุปัจจยัความเสี่ยงในปัจจุบนัและปัจจัย

ความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ใหม่ท่ีอาจมีผลกระทบในแง่ความเสี่ยงเชิงกลยทุธ ์ความเสี่ยงดา้นการเงิน ความเสี่ยงดา้นการปฏิบติัการ ความ

เสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้ม  ฝ่ายบรหิารความเสี่ยงของบรษัิททาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนนุใหก้บัแต่

ละหน่วยธุรกิจเพ่ือท่ีจะหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการบรรเทาผลกระทบในทางลบต่อธรุกิจ อีกทัง้มีหนา้ท่ีในการเฝา้ระวงัความเสี่ยง

ภายในองคก์รรวมถึงใหค้วามรูท่ี้เหมาะสม สรา้งวฒันธรรมและการตระหนกัรูใ้นเรื่องของความเสี่ยง วิเคราะหแ์ละใหค้าํปรึกษา

เก่ียวกบัขัน้ตอนการบริหารความเสี่ยง และเตรียมรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและกาํกบัความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา

และชีแ้นะ 

 บรษัิทไดจ้ดัใหมี้นโยบายและขัน้ตอนการบรหิารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ เพ่ือใหก้ระบวนการบรหิารความเสี่ยงเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายและขัน้ตอนดงักล่าวได่เผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบริษัท (www.minor.com) ซึ่งทกุหน่วยธุรกิจไดย้ึดมั่น

และดาํเนินการตามนโยบายนี ้นโยบายการบริหารความเสี่ยงครอบคลมุโครงสรา้งการกาํกบัดแูลและการรายงานความเสี่ยงและ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเริ่มตน้จากการระบปุระเภทของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาโอกาสการ

เกิดและผลกระทบของความเสี่ยงนัน้ การจดัลาํดบัความสาํคญั โดยใชต้ารางประเมินความเสี่ยงท่ีเป็นมาตรฐาน การตอบสนองตอ่

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม (ผ่านการลดความเสี่ยง การตรวจจบัความเสี่ยง การโอนและ/หรือกระจายความเสี่ยง การยุติหรือเลิก

กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง) และการติดตามและการประเมินผล 

โดยสรุปแลว้ เป้าหมายของการบรหิารความเสี่ยงคือการทาํใหม้ั่นใจว่าบรษัิทจะบรรลตุามเป้าหมายและวตัถปุระสงคข์ององคก์ร มี

ความเติบโตอย่างยั่งยืน และ มอบผลประโยชนส์งูสดุแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุคน 

11.2  บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้นายตอ่พงษ ์เหมือดชยัภมิู ใหด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในและการบรหิารความเสี่ยง 

ตัง้แต่ปี 2559 เป็นตน้มา นายต่อพงษ์เป็นผูมี้ความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณด์า้นงานตรวจสอบภายในและ

การบรหิารความเสี่ยงเป็นอย่างดี โดยคณุสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 

http://www.minor.com/
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12. รายการระหว่างกัน 

 

12.1 รายละเอยีดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทยอ่ยกับบุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ 

 

รายการระหว่างกันกบับุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

1. บจก. เอ็มเจ็ท 

 

ความสมัพนัธ:์มี

กรรมการรว่มกบั

บรษัิท 

 

 

บจก. เอ็มเจ็ท ใหบ้รกิารเช่าเครือ่งบินในลกัษณะท่ีเป็น

การเช่าเหมาลาํ (Charter Flight) ใหแ้ก่บรษัิทและบรษัิท

ย่อย โดยบนัทกึเป็น ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ แบง่ตามบรษัิท 

ดงันี ้

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ 

- บจก. หวัหิน รซีอรท์  

- บจก. เอ็มสปา 

 

 

 

 

21.75 

1.74 

0.63 

0.14 

บรษัิทและบรษัิทย่อย เช่าเครือ่งบินเหมาลาํใหแ้ก่

ผูบ้รหิาร เพ่ือใชเ้ดินทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียม

กิจการในประเทศและตา่งประเทศ  โดยเป็นการ

ใหบ้รกิารตามราคาตลาดและเง่ือนไขการคา้ปกติ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

บญัชี และดา้นการจดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอตัราค่าบรกิารราย

เดือน ตามลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

1.59 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นบญัชีและดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพ่ือ

เป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

2. บจก. ซีเลค 

เซอรวิ์ส พารท์เนอร ์

 

ความสมัพนัธ:์  มี

กรรมการรว่มกนั 

และมี บมจ. เดอะ 

ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ ถือ

หุน้รอ้ยละ 51 

 

 

บรษัิทย่อยจาํหน่ายสินคา้ใหก้บั บจก. ซีเลค เซอรวิ์ส 

พารท์เนอร ์ซึง่บนัทกึเป็นรายได้จากการขาย แยกตาม

บรษัิท ดงันี ้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ 

- บจก. ไมเนอร ์ดีคิว   

- บจก. เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย)   

- บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

- บจก. สเวนเซน่ส ์(ไทย)  

 

 

 

18.63 

25.20 

148.17 

- 

- 

บรษัิทย่อยจาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ บจก. ซีเลค 

เซอรวิ์ส พารท์เนอร ์ตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การคา้ตามปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊  ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารจดัการและดา้นการเงินแก่ บจก. ซีเลค 

เซอรวิ์ส พารท์เนอร ์ซึง่รบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

 

3.85 เพ่ือเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊  ไดร้บัเงิน

ปันผลจากการถือหุน้ของ บจก. ซีเลค เซอรวิ์ส พารท์

เนอร ์โดยรบัรูเ้ป็นรายได้เงนิปันผล 

153.00 เงินปันผลเกิดจากการถือหุน้ ซึง่เป็นการลงทนุ

ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

3. Eutopia Private 

Holding Limited 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

และมีกรรมการ

รว่มกนั 

บรษัิทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) 

Limited ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ Eutopia 

Private Holding Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

151.83 เน่ืองจาก Lodging Management  (Labuan)  

Limited มีความเช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพ่ือเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก อารจี์อาร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร แก่ Eutopia Private Holding 

Limited โดยคิดอตัราคา่บรหิารจดัการเป็นไปในลกัษณะ

สากลทั่วไป และอตัราค่าธรรมเนียมบรหิารจดัการ

ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึ

เป็นรายไดค้า่บรกิารจดัการ 

 

14.28 เน่ืองจาก บจก.อารจี์อาร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล มี

ความเช่ียวชาญและประสบการณใ์นการ

บรหิารงาน และเพ่ือเป็นการใชเ้พ่ือใหเ้กิดการใช้

ทรพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

การจดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ 

Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอตัราตาม

ลกัษณะและปรมิาณงาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

 

0.43 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นการจดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ และเพ่ือเป็นการใชท้รพัยากร

รว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

การบรหิารโรงแรมแก่ Eutopia Private Holding 

Limited โดยคิดอตัราคา่บรหิารจดัการตาม

มาตรฐานสากลและใกลเ้คียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึ

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

1.64 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือเป็นการ

ใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ MSpa Ventures Limited ใหบ้รกิารดา้น

การจดัการสปาแก่ Eutopia Private Holding Limited 

โดยคิดอตัราคา่บรหิารจดัการตามมาตรฐานสากลและ

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

- เน่ืองจาก MSpa Ventures Limited มีความ

เช่ียวชาญดา้นการบรหิารสปา และเพ่ือเป็นการ

ใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ Eutopia Private 

Holding Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

12.24 เน่ืองจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มี

ความเช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือ

เป็นการใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 
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(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ RGR International Limited ไดร้บัเงิน

ปันผลจากการถือหุน้ของ Eutopia Private Holding 

Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้เงนิปันผล 

 

1,115.08 เงินปันผลเกิดจากการถือหุน้ ซึง่เป็นการลงทนุ

ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บจก. ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน โซลชูั่นส ์จาํหน่ายสินคา้

ใหก้บั Eutopia Private Holding Limited ซึง่รบัรูเ้ป็น 

รายได้จากการขาย 

 

4.08 บรษัิทย่อยจาํหน่ายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เง่ือนไขการคา้ตามปกติซึง่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการ

ท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

4. MHG Deep 

Blue Financing 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50  

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

การบรหิารจดัการเงินแก่ MHG Deep Blue Financing 

โดยรบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

20.29 การบรกิารจดัการทางการเงินเป็นไปตามสญัญา 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

5. O Plus E 

Holding Private 

Limited 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50  

 

บรษัิทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) 

Limited ให ้O Plus E Holding Private Limited กู้ยมื

เงนิตามสญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้

กาํหนดรว่มกนั และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่วมีกาํหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

            - เงินกูยื้ม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

587.00 

36.77 

 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสดัสว่นการถือหุน้ และ

เง่ือนไขการกูยื้มเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ O Plus E Holding 

Private Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

 

29.96 เน่ืองจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มี

ความเช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือ

เป็นการใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือ

ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

การบรหิารโรงแรมแก่ O Plus E Holding Private 

Limited โดยคิดอตัราคา่บรหิารจดัการตาม

มาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึ

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

1.26 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือเป็นการ

ใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

 



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หนา้ 118 

 

 

บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

การบรหิารโรงแรมแก่ O Plus E Holding Private 

Limited โดยคิดอตัราคา่บรหิารจดัการตาม

มาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึ

เป็นรายไดอ้ืน่ 

 

0.28 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือเป็นการ

ใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

 

6. Harbour View 

Corporation 

Limited  

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 

30.39 และมี

กรรมการรว่มกนั 

 

 

 

 

บรษัิทย่อย คือ RGR International Limited ให ้

Harbour View Corporation Limited  กู้ยมืเงนิตาม

ตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อ

หุน้กาํหนดรว่มกนัและอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่วมีกาํหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

            - เงินกูยื้ม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

100.76 

6.16 

 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสดัสว่นการถือหุน้ และ

เง่ือนไขการกูยื้มเป็นไปตามราคาตลาด ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ใหบ้รกิารดา้น

การบรหิารโรงแรมแก่ Harbour View Corporation 

Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

2.62 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือเป็นการ

ใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

 

7. Tanzania 

Tourism and 

Hospitality 

Investment 

Limited  

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

 

 

บรษัิทย่อย คือ Hospitality Investment International 

Limited ให ้ Tanzania Tourism and Hospitality 

Investment Limited  กู้ยมืเงนิตามสญัญา โดยคิด

อตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกนั และอา้งอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญา

เงินกูด้งักลา่วมีกาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

            - เงินกูยื้ม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

 

239.65 

15.65 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หนา้ 119 

 

 

บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

8. Zanzibar 

Tourism and 

Hospitality 

Investment 

Limited 

 

ความสมัพนัธ:์ 

บมจ. ไมเนอร ์

อินเตอรเ์นชั่นแนล 

ถือหุน้ทางออ้มรอ้ย

ละ 50 

บรษัิทย่อย คือ Hospitality Investment International 

Limited ให ้ Zanzibar Tourism and Hospitality 

Investment Limited  กู้ยมืเงนิตามสญัญา โดยคิด

อตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกนั และอา้งอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญา

เงินกูด้งักลา่วมีกาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

            - เงินกูยื้ม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

 

14.21 

0.65 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

 

9. Rocky Hill 

Limited 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

บรษัิทย่อย คือ Hospitality Investment International 

Limited ให ้ Rocky Hill Limited  กู้ยืมเงนิตามสญัญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกนั และ

อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักลา่วมีกาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

            - เงินกูยื้ม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

83.83 

5.29 

 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

10. Sand River 

Eco Camp 

Limited 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

บรษัิทย่อย คือ Hospitality Investment International 

Limited ให ้ Sand River Eco Camp Limited  กู้ยมื

เงนิตามสญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้

กาํหนดรว่มกนั และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่วมีกาํหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

            - เงินกูยื้ม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

48.88 

3.44 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

11. Elewana 

Afrika (Z)Limited 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

 

บรษัิทย่อย คือ Hospitality Investment International 

Limited ให ้Elewana Afrika  Limited  กู้ยมืเงนิตาม

สญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนด

รว่มกนั และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่วมีกาํหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

             - เงินกูยื้ม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

217.83 

16.88 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หนา้ 120 

 

 

บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

12. บจก. ซมู่า 

กรุงเทพ 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 51 

และมีกรรมการ

รว่มกนั 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ราชดาํร ิลอดจจิ์ง้ ให ้ บจก. ซมู่า 

กรุงเทพ กู้ยมืเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้

ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกนั และอา้งอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักลา่วมีกาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

40.38 เป็นการใหกู้ยื้มตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

บญัชีแก่ บจก. ซมู่า กรุงเทพ โดยคิดคา่บรกิารตาม

ลกัษณะและปรมิาณงาน  

0.12 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นบญัชี เพ่ือเป็นการใชท้รพัยากร

รว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

 

บจก. ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน โซลชูั่นส ์จาํหน่ายสินคา้

ใหก้บั บจก. ซมู่า กรุงเทพ ซึง่รบัรูเ้ป็น รายได้จากการ

ขาย 

 

1.10 บรษัิทย่อยจาํหน่ายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เง่ือนไขการคา้ตามปกติ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการ

ท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

13. Arabian Spa 

(Dubai) (LLC) 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่น

แนล ถือหุน้ทางออ้ม

รอ้ยละ 49 และมี

กรรมการรว่มกนั 

บรษัิทย่อย คือ MSpa Ventures Limited ใหบ้รกิารดา้น

การบรหิารจดัการสปาแก่ Arabian Spa (Dubai) (LLC) 

โดยรบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

1.55 เน่ืองจาก MSpa Ventures Limited มีความ

เช่ียวชาญดา้นการบรหิารสปา และเพ่ือเป็นการ

ใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

14.  บจก. ศรพีฒัน ์

การเ์ดน้ 

 

ความสมัพนัธ:์ มี 

บจก. ไมเนอร ์โฮ

ลดิง้ (ไทย) เป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ ซึง่ถือ

หุน้ในบรษัิท เป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 

16.53  จงึมีผูถื้อหุน้

ใหญ่รว่มกนั และมี

กรรมการรว่มกนั 

บรษัิทย่อย คือ บจก. แม่รมิเทอเรซ รซีอรท์  เช่าท่ีดินของ 

บจก. ศรพีฒัน ์การเ์ดน้ เพ่ือใชป้ระกอบการโรงแรมโฟรซี์

ซั่นส ์รซีอรท์ เชียงใหม่ โดยบนัทกึเป็นค่าเช่า 

 

25.20 การเช่าท่ีดินเพ่ือปลกูสรา้งโรงแรม และดาํเนิน

กิจการโรงแรม เป็นรายการคา้ตามปกติ  ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมี

ความสมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

บญัชี ดา้นการจดัการภาษี ดา้นการเงินแก่ บจก. 

ศรพีฒัน ์การเ์ดน้ โดยคิดอตัราค่าบรกิารตามลกัษณะ

และปรมิาณงาน ซึ่งบนัทกึเป็นรายไดค่้าบริการจัดการ 

0.34 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นบญัชี ดา้นการจดัการภาษีและ

ดา้นการเงิน และเพ่ือเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกนั

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

15.  บจก. ภเูก็ต เวส

เซล โฮลดิง้ 

 

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการรว่มกนั 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

บญัชี และดา้นการจดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศแก่ บจก. ภเูก็ต เวสเซล โฮลดิง้ โดยคิดอตัรา

คา่บรกิาร ตามลกัษณะและปรมิาณงาน ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

0.05 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นบญัชีและดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพ่ือ

เป็นการใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้ มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 

16. บจก. ไมเนอร ์

โฮลดิง้ (ไทย) 

 

ความสมัพนัธ:์ เป็นผู้

ถือหุน้ใหญ่ โดยถือ

หุน้ รอ้ยละ 16.50 

และมีกรรมการ

รว่มกนั 

 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

บญัชี และดา้นการจดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร ์โฮลดิง้ (ไทย) โดยคิดอตัรา

คา่บรกิาร ตามลกัษณะและปรมิาณงาน ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

 

0.52 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นบญัชี และดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพ่ือ

เป็นการใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้ มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหเ้ช่าเครือ่ง

คอมพิวเตอรแ์ก่ บจก. ไมเนอร ์โฮลดิง้ (ไทย) ซึง่บนัทกึ

เป็น รายได้ค่าเช่า 

 

0.11 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ เป็นผูเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรใ์นปรมิาณมากจากบรษัิท

ลิสซ่ิง ซึง่เป็นบคุคลภายนอกใน ทาํใหไ้ดต้น้ทนุ

การเช่าท่ีต ํ่ากวา่ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ บจก. ไมเนอร ์โฮลดิง้ (ไทย)  โดยคิดอตัราค่า

บรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกบั

ราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้อืน่ 

0.2 เน่ืองจาก บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊  มีความ

เช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือเป็นการ

ใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

17.  บมจ. เอส 

แอนด ์พี ซินดิเคท  

ความสมัพนัธ:์ 

บรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 

35.8 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล รบัเงินปันผลจากการ

ลงทนุใน บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท โดยบนัทกึเป็น

รายได้เงนิปันผลรับ 

126.49 เงินปันผลเกิดจากการถือหุน้ ซึง่เป็นการลงทนุ

ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย ซือ้ผลิตภณัฑจ์าก บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิ

เคท ซึง่เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์บเกอรี ่และ

อาหารสาํเรจ็รูปแช่แข็ง บรษัิทบนัทกึเป็นรายการซือ้

สินค้า แบง่แยกตามรายบรษัิท ดงันี ้

 

 

 

 

เป็นการซือ้สินคา้ตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การคา้ปกติ  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ 

- บจก. สเวนเซน่ส ์(ไทย) 

- บจก. เอส.แอล.อาร.์ที  

- บจก. ไมเนอร ์ดีคิว  

- บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

23.58 

36.55 

2.43 

24.41 

0.96 

บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท เช่าอาคารจากบรษัิทย่อย 

คือ บจก. เจา้พระยารซีอรท์ โดยมีกาํหนดอตัราค่าเช่าท่ี

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด โดยมีกาํหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 

และบนัทกึเป็นคา่เช่า 

 

3.63 สญัญาเช่าเป็นการใหเ้ช่าตามอตัราตลาด ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของ

บรษัิท 

 

 บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท เช่าอาคารจาก  บรษัิทย่อย 

คือ บจก. รอยลั การเ์ดน้ พลาซา่ โดยมีกาํหนดอตัราค่า

เช่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตลาด โดยมีกาํหนดระยะเวลาท่ี

ชดัเจน และบนัทกึเป็นคา่เช่า 

 

3.69 สญัญาเช่าเป็นการใหเ้ช่าตามอตัราตลาด ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของ

บรษัิท 

 

18. บจก. ไมเนอร ์

แอรค์ราฟ โฮลดิง้ 

 

ความสมัพนัธ:์มีผูถื้อ

หุน้รว่มกบับรษัิท 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

การบญัชีและดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร ์แอรค์ราฟ โฮลดิง้ โดยคิด

อตัราค่าบรกิารตามลกัษณะและปรมิาณงาน ซึง่บนัทกึ

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

0.09 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ โซลชูั่นส ์มี

ความเช่ียวชาญดา้นบญัชี และดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์และสารสนเทศ และเพ่ือ

เป็นการใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้ มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหเ้ช่าเครือ่ง

คอมพิวเตอรแ์ก่ บจก. ไมเนอร ์แอรค์ราฟ โฮลดิง้ โดยคิด

อตัราค่าบรกิารรายเดือน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าเช่า 

 

0.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ เป็นผูเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรใ์นปรมิาณมากจากบรษัิท

ลิสซ่ิง ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ทาํใหมี้ตน้ทนุการ

เช่าท่ีต ํ่ากวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล  

19. บจก. เอ็มเจ็ท 

เมนเทนแนนซ ์

 

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการและผูถื้อ

หุน้รว่มกบับรษัิท 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

บญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทน

แนนซ ์ โดยคิดอตัราคา่บรกิาร ตามลกัษณะและปรมิาณ

งาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.81 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นบญัชี และดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพ่ือ

เป็นการใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้ มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 
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20. บจก. เอ็มดีเจ็ท  

 

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการและผูถื้อ

หุน้รว่มกบับรษัิท 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ใหบ้รกิารดา้น

บญัชี และดา้นการจดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศแก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท โดยคิดอตัราคา่บรกิาร

รายเดือน ตามลกัษณะและปรมิาณงาน ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

0.03 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นบญัชี  และดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพ่ือ

เป็นการใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้ มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 

21. บมจ. ไทยยู

เน่ียน กรุป๊ และ

บรษัิทย่อย 

 

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการรว่มกบั

บรษัิท 

บรษัิทย่อยและบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซือ้ผลิตภณัฑจ์าก 

บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุป๊ และบรษัิทย่อย ซึง่เป็นผูผ้ลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแช่แข็ง บรษัิทบนัทกึเป็น

รายการซือ้สินค้า แบง่แยกตามรายบรษัิท ดงันี ้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊  

- บจก. เอส.แอล.อาร.์ที  

- บจก. ไมเนอร ์ดีคิว 

- บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

- บจก. เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) 

- บจก. เจา้พระยารซีอรท์  

 

 

 

 

21.49 

34.93 

- 

9.64 

12.32 

0.46 

 

เป็นการซือ้สินคา้ตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การคา้ปกติ  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล และเป็นไป

เพ่ือประโยนส์งูสดุของบรษัิท 

22.  บจก. อินชวัร ์

เอ็กซเ์ซลเลนซ ์อิน

ชวัรร์นัซ ์โบรกเกอรส์  

 

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการรว่มกบั

บรษัิท 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล และบรษัิทย่อย จ่ายค่า

ประกันภยัให ้บจก. อินชวัรเ์อ็กซเ์ซลเลนซ ์อินชวัรร์นัซ ์

โบรกเกอรส์ ราคาประกนัภยัดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 

12.90 เน่ืองจาก บจก. อินชวัรเ์อ็กซเ์ซลเลนซ ์อินชวัร ์

รนัซ ์โบรกเกอรส์ มีความเช่ียวชาญในธรุกิจ

ประกนัภยั และเพ่ือเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกนั

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการ

ท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล และ

เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

23. MHG Signity 

Asset Holding 

(Mauritius) Limited 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

บรษัิทย่อย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) Limited ให ้MHG Signity Asset Holding 

(Mauritius) Limited. กู้ยมืเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกนั และอา้งอิงจาก

อตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักลา่วมีกาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

             - เงินกูยื้ม 

             - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

111.57 

9.32 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 
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24. Indigo Bay SA 

Limited 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 25 

 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

0.41 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือเป็นการ

ใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุ

ของบรษัิท 

 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited  โดยคิดอตัราค่า

บรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกบั

ราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้อืน่ 

0.12 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊  มีความ

เช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือเป็นการ

ใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

บจก. ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน โซลชูั่นส ์จาํหน่ายสินคา้

และผลิตภณัฑใ์หก้บั Indigo Bay SA Limited  ซึง่บนัทกึ

เป็นรายได้จากการขาย  

 

0.09 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การคา้ปกติ  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล  

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ใหบ้รกิารจดัการดา้นการบรหิารโรงแรม และดา้นการ

จดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ Indigo 

Bay SA Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

7.32 เน่ืองจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มี

ความเช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และการ

จดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ และเพ่ือเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกนั

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการ

ท่ีเกิดขึน้มีเป็นธรรม และความสมเหตสุมผล   

25. Rani Minor 

Holding Limited 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 25 

บรษัิทย่อย คือ MHG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. ให ้Rani Minor Holding 

Limited กู้ยืมเงนิตามสญัญา  

257.15 เป็นการใหกู้ยื้มตามสญัญา ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการ

ท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

26. Cabo Delgado 

Hoteis & Resorts, 

Lda. 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

การบรหิารโรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis & 

Resorts, Lda. โดยรบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.87 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือเป็นการ

ใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล  
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เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 25 

 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda.  

โดยคิดอตัราคา่บรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล และ

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้อืน่ 

0.27 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊  มีความ

เช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือเป็นการ

ใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารโรงแรม และการจดัการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ 

Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยรบัรูเ้ป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

7.79 เน่ืองจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มี

ความเช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และการ

จดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ และเพ่ือเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกนั

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการ

ท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

27. Elewana Afrika 

(T) Limited 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

บรษัิทย่อย คือ Hospitality Investment International 

Limited ให ้Elewana Afrika (T) Limited  กู้ยืมเงนิตาม

สญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนด

รว่มกนั และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่วมีกาํหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

            - เงินกูยื้ม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

27.14 

2.45 

 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

28. บจก. เอ็มเอชจี 

เอ็นพารค์ ดีเวลอป

เมน้ท ์ 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. หวัหิน รซีอรท์ ให ้บจก. เอ็มเอชจี 

เอ็นพารค์ ดีเวลอปเมน้ท ์ กู้ยมืเงนิตามสญัญา โดยคิด

อตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกนั และอา้งอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญา

เงินกูด้งักลา่วมีกาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

            - เงินกูยื้ม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

20.00 

1.24 

 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหเ้ช่าเครือ่ง

คอมพิวเตอรแ์ก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพารค์ ดีเวลอปเมน้ท ์

โดยคิดอตัราคา่บรกิารรายเดือน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่า

เช่า 

 

0.01 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊เป็นผูเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรใ์นปรมิาณมากจากบรษัิท

ลิสซ่ิง ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ทาํใหมี้ตน้ทนุการ

เช่าท่ีต ํ่ากวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล  



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หนา้ 126 

 

 

บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

บญัชี โดยคิดคา่บรกิารตามลกัษณะและปรมิาณงานแก่ 

บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพารค์ ดีเวลอปเมน้ท ์ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

0.13 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นบญัชี ดา้นการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ์ท่ีปรกึษาและการจดัการ  และเพ่ือ

เป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผลแลว้ 

 

29. Liwa Minor 

Food & Beverages 

LLC 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 49 

บรษัิทย่อย คือ Primacy Investment Limited ให ้Liwa 

Minor Food & Beverages LLC กู้ยมืเงนิตามสญัญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกนั และ

อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักลา่วมีกาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

             - เงินกูยื้ม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

180.60 

4.65 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสญัญาและมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

30. บจก. พลหูลวง  

 

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการรว่มกบั

บรษัิท 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ใหบ้รกิารดา้น

บญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก.  พลหูลวง โดยคิด

อตัราค่าบรกิารรายเดือน ตามลกัษณะและปรมิาณงาน 

ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

0.08 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นบญัชีและดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพ่ือ

เป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่ารายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

 

บจก. ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน โซลชูั่นส ์ใหบ้รกิารดา้นการ

บรหิารโรงแรมแก่ บจก. พลหูลวง  โดยคิดอตัราคา่

บรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกบั

ราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้อืน่ 

0.03 บรษัิทย่อยจาํหน่ายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เง่ือนไขการคา้ตามปกติ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการ

ท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก.หวัหิน รซีอรท์ ขายท่ีพกัอาศยั ใหแ้ก่ 

บจก.พลหูลวง ซึง่เป็นผูซื้อ้โครงการท่ีพกัอาศยัท่ีบรษัิท

สรา้งเพ่ือขาย ซึง่บนัทกึเป็นรายได้จากการขาย 

- เป็นการขายตามราคาและเง่ือนไขเดียวกบัท่ี

เสนอแก่บคุคลภายนอกซึง่เป็นราคาท่ีอา้งอิงไดก้

ราคาตลาด ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

 



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หนา้ 127 

 

 

บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

31. บจก. พีแคน 

เดอลกุซ ์(ประเทศ

ไทย)  

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 

49.9 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหเ้ช่าเครือ่ง

คอมพิวเตอรแ์ก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ ์ โดยคิดอตัรา

คา่บรกิารรายเดือน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าเช่า 

0.38 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ เป็นผูเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรใ์นปรมิาณมากจากบรษัิท

ลิสซ่ิง ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ทาํใหมี้ตน้ทนุการ

เช่าท่ีต ํ่ากวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์แดรี ่จาํหน่ายสินคา้และ

ผลิตภณัฑใ์หก้บั บจก. พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) ซึ่ง

บนัทกึเป็นรายได้จากการขาย  

 

0.32 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การคา้ปกติ  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล  

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ใหบ้รกิารดา้น

บญัชีแก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) โดยคิด

อตัราค่าบริการรายเดือนตามลกัษณะและปรมิาณงาน 

ซึง่บนัทกึเป็นรายไดค่้าบริการ 

 

0.41 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นบญัชี และเพ่ือเป็นการใช้

ทรพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผลแลว้ 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์แดรี ่เช่าอาคารแก่ บจก. พี

แคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) โดยมีกาํหนดอตัราค่าเช่าท่ี

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด โดยมีกาํหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน

และบนัทกึเป็นรายได้ค่าเช่า 

 

3.40 สญัญาเช่าเป็นการใหเ้ช่าตามอตัราตลาดและ

เง่ือนไขการคา้ปกติ  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล และเป็นไป

เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

 

บรษัิทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊  ไดร้บัเงิน

ปันผลจากการถือหุน้ของ บจก. พีแคน เดอลกุซ ์

(ประเทศไทย)  โดยรบัรูเ้ป็นรายได้เงนิปันผล 

25.00 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุน้ เป็นการลงทนุ

ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย ซือ้ผลิตภณัฑจ์าก บจก. พีแคน เดอลกุซ ์

(ประเทศไทย) ซึง่เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายสว่นประกอบ

อาหาร บรษัิทบนัทึกเป็นรายการซือ้สินค้า แบง่แยก

ตามรายบรษัิท ดงันี ้

- บจก. ไมเนอร ์ดีคิว 

- บจก. สเวนเซน่ส ์(ไทย) 

- บจก. ไมเนอร ์แดรี ่ 

- บจก. เอส.แอล.อาร.์ที  

 

 

 

 

66.00 

5.64 

17.35 

0.01 

 

เป็นการซือ้สินคา้ตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การคา้ปกติ  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล และเป็นไป

เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หนา้ 128 

 

 

บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

32. บจก. เอ็มเอสซี 

ไทย คซีูน  

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 

43.8 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหเ้ช่าเครือ่ง

คอมพิวเตอรแ์ก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซีูน โดยคิดอตัรา

ค่าบริการรายเดือน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าเช่า 

 

0.19 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ เป็นผูเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรใ์นปรมิาณมากจากบรษัิท

ลิสซ่ิง ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ทาํใหมี้ตน้ทนุการ

เช่าตาํกว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้ มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ใหบ้รกิารดา้น

บญัชี โดยคิดคา่บรกิารตามลกัษณะและปรมิาณงานแก่ 

บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซีูน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

1.18 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นบญัชี และเพ่ือเป็นการใช้

ทรพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

 

 บจก. สเวนเซน่ส ์(ไทย) จาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑ์

ใหก้บั บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซีูน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

จากการขาย  

 

0.01 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การคา้ปกติ  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล  

 

33. บจก. จีไฟว ์เจ็ท 

 

ความสมัพนัธ:์มี

กรรมการและผูถื้อ

หุน้รว่มกบับรษัิท 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

ดา้นบญัชี และจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

และสารสนเทศโดยคิดค่าบรกิารตามลกัษณะและ

ปรมิาณงานแก่ บจก. จีไฟวส์ ์เจ็ท ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

- เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นบญัชีและดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพ่ือ

เป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผลแลว้ 

 

34. MHG Lesotho 

(Proprietary) 

Limited 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 

46.9 และมี

กรรมการรว่มกนั 

 

MHG International Holding (Mauritius) Limited 

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการ แก่ MHG Lesotho 

(Proprietary) Limited โดยคิดอตัราค่าบรหิารจดัการ

ตามมาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกบัราคาตลาด ซึง่

บนัทกึเป็นรายไดค่้าบริการจัดการ 

27.02 เน่ืองจาก MHG International Holding 

(Mauritius) Limited มีความเช่ียวชาญและใน

การบรหิารงาน และเพ่ือเป็นการใชเ้พ่ือใหเ้กิดการ

ใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม

และสมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) 

Limited ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารโรงแรม และการ

จดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ

แก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

0.32 เน่ืองจาก Lodging Management (Labuan) 

Limited มีความเช่ียวชาญในการบรหิารและการ

จดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ 

และเพ่ือเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) Limited ให ้MHG Lesotho (Proprietary) 

Limited กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้

ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกนัและอา้งอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่ว

มีกาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

             - เงินกูยื้ม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสดัสว่นการถือหุน้ และ

เง่ือนไขการกูยื้มเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

การบรหิารโรงแรมแก่ MHG Lesotho (Proprietary) 

Limited ซึง่บนัทกึเป็นรายไดค่้าบริการจัดการ 

 

0.74 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือเป็นการ

ใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited  โดย

คิดอตัราคา่บรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล และ

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้อืน่ 

0.37 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊  มีความ

เช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือเป็นการ

ใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ MHG International Holding 

(Mauritius)  ไดร้บัเงินปันผลจากการถือหุน้ของ MHG 

Lesotho (Proprietary) Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้เงนิ

ปันผล 

9.38 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุน้ เป็นการลงทนุ

ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

 

35. Serendib 

Hotels PCL 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 25 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

การบรหิารโรงแรมแก่ Serendib Hotels PLC โดยรบัรู ้

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ ซึง่มีการคิดอตัรา

คา่บรกิารตามมาตรฐานสากลและอิงกบัราคาตลาด 

0.16 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือเป็นการ

ใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม

และสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

และมีกรรมการ

รว่มกนั 

 

บรษัิทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) 

Limited ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารโรงแรม และการ

จดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ

แก่ Serendib Hotels PCL โดยรบัรูเ้ป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ ซึง่มีการคิดอตัราค่าบรกิารตาม

มาตรฐานสากลและอิงกบัราคาตลาด 

0.16 เน่ืองจาก Lodging Management (Labuan) 

Limited มีความเช่ียวชาญในการบรหิารและ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพ่ือ

เป็นการใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็น

ธรรมและสมเหตสุมผล 

 

36. PH Resorts 

(Private) Limited 

 

ความสมัพนัธ:์  

บมจ. ไมเนอร ์

อินเตอรเ์นชั่นแนล 

ถือหุน้ทางออ้มรอ้ย

ละ 49.9 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

การบรหิารโรงแรม ดา้นการตลาด และดา้นการ

ตรวจสอบภายในแก่ PH Resorts (Private) Ltd โดย

รบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบริการจัดการ ซึง่เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและอิงกบัราคาตลาด 

0.71 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือเป็นการ

ใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม

และสมเหตสุมผล 

 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ PH Resorts (Private) Ltd  โดยคิดอตัราค่า

บรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกบั

ราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้อืน่ 

0.21 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือเป็นการ

ใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ PH Resorts 

(Private) Ltd และรบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบริการจัดการ ซึง่

มีการคิดอตัราค่าบรหิารตามมาตรฐานสากลและอิงกบั

ราคาตลาด 

17.26 เน่ืองจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มี

ความเช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือ

เป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ใหบ้รกิารดา้นการตลาด แก่ PH Resorts (Private) Ltd 

โดยคิดค่าบรกิารตามตน้ทนุท่ีเกิดขึน้จรงิ ซึง่เป็นอตัรา

เดียวกบับคุคลภายนอก และรบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

 

- เน่ืองจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มี

ความเช่ียวชาญดา้นการตลาด เพ่ือเป็นการใช้

ทรพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผลแลว้ 

 

 บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน โซลชูั่นส ์ 

จาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑใ์หก้บั PH Resorts 

(Private) Ltd ซึง่บนัทกึเป็นรายได้จากการขาย  

 

0.73 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การคา้ปกติ  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล  
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บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

37. Bodhi Hotel 

Resort Pvt. Ltd. 

 

ความสมัพนัธ:์  

บมจ. ไมเนอร ์

อินเตอรเ์นชั่นแนล 

ถือหุน้ทางออ้มรอ้ย

ละ 25 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

เทคนิค เช่น การออกแบบโรงแรม และการออกแบบและ

ตกแตง่ภายใน แก่ Bodhi Hotel Resort Pvt. Ltd. โดย

คิดค่าบรกิารตามอตัราสว่นของงานท่ีทาํเสรจ็ตาม

สญัญา ซึง่รบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบริการจัดการ  

 

 

1.15 บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะดา้นและประสบการณใ์นการบรหิาร

บรกิารดา้นเทคนิคโรงแรม และคาํปรกึษา และ

เพ่ือเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือ

ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

 

บรษัิทย่อย คือ MHG IP Holding(Singapore) Pte. Ltd.

ใหบ้รกิารดา้นเครือ่งหมายการคา้แก่ Bodhi Hotel 

Resort Pvt. Ltd ซึ่งบนัทกึเป็นรายไดค่้าลิขสิทธิใ์นการ

ใช้เคร่ืองหมายการค้า 

 

 

0.33 MHG IP Holding(Singapore) Pte. Ltd เป็น

เจา้ของเครือ่งหมายการคา้ย่ีหอ้ อนนัตรา ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุ

ของบรษัิท 

 

38. บจก. นายณ ์

แอนด ์อารจี์พี ดี

เวลลอปเมน้ท ์ 

ความสมัพนัธ:์  

บมจ. ไมเนอร ์

อินเตอรเ์นชั่นแนล 

ถือหุน้ทางออ้มรอ้ย

ละ 40 

 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. รอยลั การเ์ดน้ พลาซา่ ให ้บจก. 

นายณ ์แอนด ์อารจี์พี ดีเวลลอปเมน้ท ์กู้ยมืเงนิตาม

สัญญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนด

รว่มกนั และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่วมีกาํหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

             - เงินกูยื้ม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

238.80 

7.88 

 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสดัสว่นการถือหุน้ และ

เง่ือนไขการกูยื้มเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ใหบ้รกิาร

จดัการ ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ บจก. นายณ ์แอนด ์

อารจี์พี ดีเวลลอปเมน้ท ์โดยรบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

3.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพ่ือเป็นการ

ใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

 

39. Rani Minor 

Holding II Limited 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 49 

บรษัิทย่อย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) Limited ให ้Rani Minor Holding II 

Limited กู้ยืมเงนิตามสญัญา  

2,293.93 เป็นการใหกู้ยื้มตามสญัญา ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการ

ท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
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บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

40. PT. WIKA 

Realty Minor 

Development 

 

ความสมัพนัธ:์  

บมจ. ไมเนอร ์

อินเตอรเ์นชั่นแนล 

ถือหุน้ทางออ้มรอ้ย

ละ 50 

 

บรษัิทย่อย คือ MHG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd ให ้PT. WIKA Realty Minor 

Development กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกนั และอา้งอิงจาก

อตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักลา่วมีกาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

- เป็นการใหกู้ยื้มตามสดัสว่นการถือหุน้ และ

เง่ือนไขการกูยื้มเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ใหบ้รกิารดา้นการ

บรหิารงานแก่ PT. WIKA Realty Minor Development 

โดยรบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

3.65 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล มี

ความเช่ียวชาญในการบรหิารงาน และเพ่ือเป็น

การใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

 

41. บจก. อวาดีนะ 

ฮิลส ์ 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 

49.99 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ราชดาํร ิเรสซิเดน้ซ ์ให ้บจก. อวาดี

นะ ฮิลส ์กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้

ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกนัและอา้งอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่ว

มีกาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

            - เงินกูยื้ม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

340.50 

15.91 

 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสดัสว่นการถือหุน้ และ

เง่ือนไขการกูยื้มเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้บจก. อวาดีนะ 

ฮิลส ์ กู้ยืมเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ี

ผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกนั และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้

ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่วมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

            - เงินกูยื้ม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

12.00 

0.13 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสดัสว่นการถือหุน้ และ

เง่ือนไขการกูยื้มเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

การจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศแก่ บจก. อวาดีนะ ฮิลส ์โดยคิดอตัรา

คา่บรกิารรายเดือน ตามลกัษณะและปรมิาณงาน ซึง่

บนัทกึเป็นรายไดค่้าบริการจัดการ 

0.72 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นการจดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ และเพ่ือเป็นการใชท้รพัยากรให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
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บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ MHG Phuket Ltd ใหบ้รกิารดา้นการ

จดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ

แก่ บจก. อวาดีนะ ฮิลส ์โดยคิดอตัราคา่บรกิารรายเดือน 

ตามลกัษณะและปรมิาณงาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

0.59 เน่ืองจาก MHG Phuket Ltd มีความเช่ียวชาญ

ดา้นการจดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ และเพ่ือเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิ้จารณาแลว้ มีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

42.  บจก. ลายนั 

บางเทา ดีเวลลอป

เมน้ท ์

 

ความสมัพนัธ:์  

บมจ. ไมเนอร ์

อินเตอรเ์นชั่นแนล 

ถือหุน้ทางออ้มรอ้ย

ละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้บจก. ลายนั บาง

เทา ดีเวลลอปเมน้ท ์กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกนัและอา้งอิงจาก

อตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักลา่วมีกาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

              - เงินกูยื้ม 

             - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

170.00 

7.10 

 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสดัสว่นการถือหุน้ และ

เง่ือนไขการกูยื้มเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

บญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. ลายนั บางเทา ดี

เวลลอปเมน้ท ์โดยคิดอตัราคา่บรกิารรายเดือน ตาม

ลกัษณะและปรมิาณงาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

0.62 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นบญัชีและดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพ่ือ

เป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผลแลว้ 

 

 บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ใหบ้รกิารจดัการ ดา้น

การบรหิารจดัการแก่ บจก. ลายนั บางเทา ดีเวลลอป

เมน้ท ์โดยรบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

20.00 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล มี

ความเช่ียวชาญและประสบการณใ์นการ

บรหิารงาน และเพ่ือเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

43. บจก. ลายนั 

ฮิลล ์เรสซิเดนท ์

 

ความสมัพนัธ:์  

บมจ. ไมเนอร ์

อินเตอรเ์นชั่นแนล 

ถือหุน้ทางออ้มรอ้ย

ละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้บจก. ลายนั ฮิลล ์

เรสซิเดนท ์กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้

ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกนั และอา้งอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่ว

มีกาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

              - เงินกูยื้ม 

             - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

370.00 

12.00 

 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสดัสว่นการถือหุน้ และ

เง่ือนไขการกูยื้มเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
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บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

บญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. ลายนั ฮิลล ์เรสซิ

เดนท ์โดยคิดอตัราคา่บรกิารรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

1.46 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นบญัชีและดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพ่ือ

เป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

 

44. บจก. เอชแอนด์

เอ พารค์  

 

ความสมัพนัธ:์  

บมจ. ไมเนอร ์

อินเตอรเ์นชั่นแนล 

ถือหุน้ทางออ้มรอ้ย

ละ 50 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้บจก. เอชแอนดเ์อ 

พารค์ กู้ยืมเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ี

ผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกนั และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้

ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่วมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

              - เงินกูยื้ม 

             - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

192.28 

11.38 

 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสดัสว่นการถือหุน้ และ

เง่ือนไขการกูยื้มเป็นไปตามราคาตลาด ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

บญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. เอชแอนดเ์อ พารค์ 

โดยคิดอตัราคา่บรกิารรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

10.05 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นบญัชีและดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพ่ือ

เป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

 

45. Plexus 

Maldives (Pvt) Ltd. 

 

ความสมัพนัธ:์  

บมจ. ไมเนอร ์

อินเตอรเ์นชั่นแนล 

ถือหุน้ทางออ้มรอ้ย

ละ 50 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้Plexus Maldives 

(Pvt) Ltd. กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้

ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกนัและอา้งอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่ว

มีกาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

              - เงินกูยื้ม 

             - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

120.62 

8.53 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสดัสว่นการถือหุน้ และ

เง่ือนไขการกูยื้มเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

 บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

การบรหิารเทคนิคแก่ Plexus Maldives (Pvt) Ltd.  ซึง่

บนัทกึเป็น รายไดค่้าบริการจัดการ 

 

 

3.45 บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะดา้นในการบรกิารดา้นเทคนิคโรงแรม และ

ดา้นการบรหิารงาน และเพ่ือเป็นการใชท้รพัยากร

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการ

ท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล

เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 
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บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

46. บจก. ภทัรา 

ฟายน ์ไทยคซีูน  

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

และมีกรรมการ

รว่มกบับรษัิท 

 

MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.ให ้

บจก. ภทัรา ฟายน ์ไทยคซีูน เงนิกู้ยมืเงนิตามสัญญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกนัและ

อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักลา่วมีกาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

              - เงินกูยื้ม 

             - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

2.75 

0.13 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสดัสว่นการถือหุน้ และ

เง่ือนไขการกูยื้มเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

47. Breadtalk 

Group Limited 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 

14.2 

บรษัิทย่อย คือ Primacy Investment Limited รบัเงินปัน

ผลจากการลงทนุใน Breadtalk Group Limited โดย

บนัทกึเป็นรายไดเ้งินปันผล 

28.1 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุน้ ซึง่เป็นการลงทนุ

ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์ชีส จาํหน่ายสินคา้และ

ผลิตภณัฑใ์หก้บั Breadtalk Group Limited ซึง่บนัทกึ

เป็นรายได้จากการขาย  

 

0.18 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและเง่ือนไข

การคา้ปกติ  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล  

 

 บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้น

บญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ Breadtalk Group 

Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.05 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มีความ

เช่ียวชาญดา้นบญัชีและดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพ่ือ

เป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 

 

48. Barbarons 

Beach Hotel MHG 

Limited 

 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 40  

Minor Hotel Group MEA DMCC ให ้Barbarons 

Beach Hotel MHG Limited เงนิกู้ยมืเงนิตามสัญญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกนัและ

อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักลา่วมีกาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

              - เงินกูยื้ม 

             - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

7.95 

0.47 

 

เป็นการใหกู้ยื้มตามสดัสว่นการถือหุน้ และ

เง่ือนไขการกูยื้มเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล 
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ขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกนั 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ จะเป็นผูป้ระเมินรายการดงักลา่วในขัน้ตน้ โดยจะจดัหาขอ้มลูและทาํการวิเคราะหว์า่ รายการดงักลา่ว

เป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษัิท และมีราคายติุธรรมหรอืไม ่เช่น การซือ้ทรพัยส์ิน ฝ่ายการลงทนุจะตอ้งทาํการ

วิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทนุ โดยอาจมีการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญภายนอกเพ่ือใหค้วามเหน็เพ่ิมเติม จากนัน้จงึนาํเสนอตามขัน้ตอนและ

กระบวนการอนมุติั โดยผูบ้รหิารหรอืกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สียจะไมมี่สว่นในการอนมุติัรายการดงักลา่ว นอกจากนี ้กรรมการตรวจสอบจะ

รว่มกนัดแูลรายการระหวา่งกนัดงักลา่วดว้ยวา่ จะเป็นรายการท่ีมีความจาํเป็นและเป็นไปในราคาท่ียติุธรรมหรอืไม ่

ในกรณีท่ีขนาดของรายการมีสาระสาํคัญและเป็นรายการตามประกาศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทได้

ดาํเนินการใหม้ั่นใจวา่ไดมี้การปฏิบติัตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั ทัง้ในกรณีที่เป็นรายการที่ดาํเนินการโดยบรษัิทเองและการ

ดาํเนินการของบรษัิทย่อย 

ทัง้นี ้ในการคาํนวณขนาดรายการตาม ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ1 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของบรษัิทจดทะเบียน2 บรษัิทจะไม่นาํมลูค่าเครื่องหมายการคา้ NH ท่ีเกิด

จากการท่ีบรษัิทเขา้ซือ้กิจการบรษัิท  NH Hotel Group, S.A. (“NH”) ไปหกัออกจากการคาํนวณมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ ท่ีใชเ้ป็น

ฐานในการคาํนวณขนาดของรายการสาํหรบัการทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันของ

บรษัิทและบรษัิทยอ่ย เน่ืองจากการเขา้ลงทนุใน NH สามารถสรา้งประโยชนจ์ากการขยายฐานลกูคา้ เพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายเพ่ิมเติม 

รวมทัง้เครื่องหมายการคา้ NH มีความสาํคญัอย่างมากสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจโรงแรม มีความแตกต่างจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

เน่ืองจากเป็นสินทรพัยท่ี์สามารถระบุมลูค่าได ้มีลกัษณะแยกต่างหากจากกิจการโดยรวม รวมทัง้สามารถระบุตน้ทนุการไดม้า และ

สามารถแยกขายโดยไมจ่าํเป็นตอ้งขายกิจการทัง้หมด  ซึ่งการคาํนวณดงักล่าวไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการ

บรษัิท เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 โดยบรษัิทไดมี้หนงัสือขอความเห็นชอบต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และสาํนักงานฯ ไดมี้หนังสือลงวนัท่ี 6 ธันวาคม 2562 แจง้ว่าเหตุผลท่ีบริษัทชีแ้จงมานัน้สามารถรบัฟังได ้โดยบริษัทได้

รายงานการพิจารณาเห็นชอบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์่อท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบรษัิทในเดือนกมุภาพนัธ ์2563   

หมายเหต ุ
1 ทจ. 20/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีม่นียัสาํคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจาํหนา่ยไปซึ่งทรพัยส์นิ และ ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการทาํ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
2 ประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหนา่ยไปซึ่งสนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 และ ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546   
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นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

กรรมการตรวจสอบและบรษัิทจะรว่มกนัดแูลรายการระหวา่งกนัดงักลา่วท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตวา่จะเป็นรายการท่ีมีความ

จาํเป็นและใหเ้ป็นไปในราคาท่ียติุธรรม ทัง้นี ้บรษัิทมีนโยบายการคิดราคาสาํหรบัการทาํรายการระหวา่งกนั ดงันี ้

  

นโยบายการคดิราคา 

  

รายไดจ้ากการขายและการซือ้สนิคา้ ราคาปกติท่ีคิดกบับคุคลภายนอก 

รายไดจ้ากการขายในธรุกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ราคาปกติท่ีคิดกบับคุคลภายนอก 

รายไดค้า่เช่า ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกลเ้คียงกบัราคาปกติท่ีคิดกบับคุคลภายนอก 

คา่สิทธิแฟรนไชส ์ ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกลเ้คียงกบัราคาปกติท่ีคิดกบับคุคลภายนอก 

รายไดค้า่บรกิารจดัการและรายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกลเ้คียงกบัราคาปกติท่ีคิดกบับคุคลภายนอก 

ดอกเบีย้รบั อตัราท่ีกาํหนดรว่มกนัโดยผูถื้อหุน้และอตัราซึง่อิงจากอตัรา 

 ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์

คา่เช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกลเ้คียงกบัราคาปกติท่ีคิดโดยบคุคลภายนอก 

คา่บรกิารจดัการจ่าย ราคาท่ีตกลงกนัซึง่เป็นราคาตน้ทนุบวกกบัคา่ดาํเนินการ 

คา่ลิขสิทธ์ิในการใชเ้ครือ่งหมายการคา้ ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกลเ้คียงกบัราคาปกติท่ีคิดโดยบคุคลภายนอก 

ดอกเบีย้จ่าย อตัราซึง่อิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์

คา่บรกิารทางวิชาชีพ ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกลเ้คียงกบัราคาปกติท่ีคิดโดยบคุคลภายนอก 

คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกลเ้คียงกบัราคาปกติท่ีคิดโดยบคุคลภายนอก 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

ตารางสรุปงบการเงิน 

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 

 

  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
  

 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 
      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5,336,159 4.48% 12,759,884 4.76% 13,330,821 5.24% 

เงินลงทนุระยะสัน้  1,695,238 1.42% - 0.00% - 0.00% 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 8,261,569 6.94% 14,941,371 5.57% 15,554,017 6.12% 

สินคา้คงเหลือ 3,116,647 2.62% 3,704,742 1.38% 4,139,131 1.63% 

ที่ดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย 1,886,564 1.58% 1,895,809 0.71% 1,427,790 0.56% 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 1,233,641 1.04% 2,616,040 0.98% 2,665,313 1.05% 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขาย - 
 

2,057,070 0.77% 1,481,718 0.58% 

     รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 21,529,818 18.08% 37,974,915 14.17% 38,598,790 15.19% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
      

ลกูหนีก้ารคา้ตามสญัญาระยะยาว 3,237,938 2.72% 3,383,356 1.26% 3,087,693 1.21% 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย 29,940 0.03% 26,166 0.01% 25,632 0.01% 

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 7,087,166 5.95% 7,159,592 2.67% 6,359,570 2.50% 

เงินลงทนุในสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 3,542,425 2.97% 2,801,463 1.05% 2,614,326 1.03% 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 67 0.00% 531,658 0.20% 166,326 0.07% 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั 6,174,383 5.18% 5,759,828 2.15% 5,677,840 2.23% 

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 1,189,713 1.00% 1,186,245 0.44% 1,252,329 0.49% 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 51,376,308 43.14% 133,047,150 49.63% 123,129,061 48.44% 

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 19,875,743 16.69% 63,227,680 23.59% 59,706,816 23.49% 

คา่เชา่จา่ยลว่งหนา้ 2,458,481 2.06% 2,393,679 0.89% 2,174,695 0.86% 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 805,406 0.68% 6,276,640 2.34% 5,503,260 2.17% 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,792,900 1.51% 4,312,742 1.61% 5,887,430 2.32% 

     รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 97,570,472 81.92% 230,106,200 85.83% 215,584,977 84.81% 

รวมสินทรัพย ์ 119,100,290 100.00% 268,081,115 100.00% 254,183,767 100.00% 

หนีสิ้นหมุนเวียน 
      

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 

1,554,533 1.31% 3,480,538 1.30% 300,000 0.12% 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 8,952,709 7.52% 19,782,214 7.38% 20,036,179 7.88% 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินสว่นที่ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ่งปี 

7,475 0.01% 13,999 0.01% 11,500 0.00% 

เงินกูย้ืมระยะยาวสว่นที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี   1,757,932 1.48% 9,635,759 3.59% 5,659,718 2.23% 

หุน้กูส้ว่นที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 2,000,000 1.68% 4,502,710 1.68% 4,000,000 1.57% 

รายไดร้อตดับญัชีที่ถึงกาํหนดรบัรูภ้ายในหนึ่งปี 125,473 0.11% 189,908 0.07% 251,943 0.10% 

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 325,609 0.27% 2,698,723 1.01% 1,859,596 0.73% 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1,878,957 1.58% 3,349,044 1.25% 3,472,708 1.37% 

      รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 16,602,688 13.94% 43,652,895 16.28% 35,591,644 14.00% 
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  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
  

 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
      

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 10,265 0.01% 21,824 0.01% 15,841 0.01% 

เงินกูย้ืมระยะยาว  21,698,332 18.22% 73,231,948 27.32% 39,010,773 15.35% 

หุน้กู ้ 23,134,045 19.42% 36,007,094 13.43% 63,375,520 24.93% 

หนีส้ินผลประโยชนพ์นกังาน 222,234 0.19% 1,367,808 0.51% 1,322,469 0.52% 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,693,139 4.78% 26,628,680 9.93% 24,144,264 9.50% 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,235,462 1.04% 4,869,873 1.82% 4,855,410 1.91% 

     รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 51,993,477 43.66% 142,127,226 53.02% 132,724,278 52.22% 

รวมหนี้สิน 68,596,165 57.60% 185,780,122 69.30% 168,315,922 66.22% 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 
      

ทนุจดทะเบียน-หุน้สามญั 4,621,828 
 

4,618,914 
 

4,849,860 
 

ทนุที่ออกและชาํระแลว้-หุน้สามญั 4,618,914 3.88% 4,618,914 1.72% 4,619,005 1.82% 

สว่นเกินมลูคา่หุน้-หุน้สามญั 15,014,610 12.61% 15,014,610 5.60% 15,018,401 5.91% 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญัที่ออก 104,789 0.09% 104,789 0.04% 104,789 0.04% 

กาํไรสะสม 
      

    จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 464,179 0.39% 464,179 0.17% 484,986 0.19% 

     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  31,062,493 26.08% 33,687,739 12.57% 40,916,450 16.10% 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ (3,936,391) -3.31% (6,452,385) -2.41% (9,470,039) -3.73% 

รวม 47,328,594 39.74% 47,437,845 17.70% 51,673,591 20.33% 

หุน้กูท้ี่ลกัษณะคลา้ยทนุ - 0.00% 23,777,900 8.87% 23,787,658 9.36% 

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อาํนาจควบคมุ 3,175,531 2.67% 11,085,248 4.14% 10,406,596 4.09% 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 50,504,125 42.40% 82,300,993 30.70% 85,867,845 33.78% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 119,100,290 100.00% 268,081,115 100.00% 254,183,767 100.00% 
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(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

 

 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 
       

รายได้       

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารที่เก่ียวขอ้ง 24,558,689  42.66% 44,245,956 56.63%  85,550,648  66.29% 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 4,706,498  8.18% 4,230,119 5.41% 5,889,121  4.56% 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดื่ม 21,680,963  37.66% 22,080,499 28.26% 22,665,775  17.56% 

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลติสินคา้ 4,054,865  7.04% 4,380,956 5.61% 4,917,110  3.81% 

เงินปันผลรบั 38,849  0.07% 456,387 0.58% 2,016  0.00% 

ดอกเบีย้รบั 501,661  0.87% 605,175 0.77% 721,974  0.56% 

รายไดอ่ื้น 2,027,900  3.52% 2,132,966 2.73% 9,314,957  7.22% 

     รวมรายได้ 57,569,425  100.00% 78,132,059 100.00% 129,061,601 100.00% 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารที่เก่ียวขอ้ง 12,500,810  21.71% 22,749,175 29.12% 53,573,741  41.51% 

ตน้ทนุโดยตรงของธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 1,386,550  2.41% 1,054,522 1.35% 2,267,463  1.76% 

ตน้ทนุขายอาหารและเครือ่งดื่ม 6,395,634  11.11% 6,488,540 8.30% 6,581,115  5.10% 

ตน้ทนุขายการจดัจาํหน่ายและการผลติสินคา้ 2,363,440  4.11% 2,474,610 3.17% 2,771,653  2.15% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 27,833,482  48.35% 36,944,742 47.28% 47,326,597  36.67% 

ดอกเบีย้จา่ย 1,756,739  3.05% 2,868,581 3.67% 4,081,486  3.16% 

     รวมค่าใช้จ่าย 52,236,655  90.74% 72,580,171 92.89% 116,602,055 90.35% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 5,332,770  9.26% 5,551,887  7.11% 12,459,546  9.65% 

สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและกิจการรว่มคา้ 1,074,244  1.87% 487,939 0.62% 827,509  0.64% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 6,407,014  11.13% 6,039,827 7.73% 13,287,056 10.30% 

ภาษีเงินได ้  (787,072) -1.37% (1,288,550) -1.65% (2,292,951) -1.78% 

กาํไรสาํหรับปี 5,619,942  9.76% 4,751,278 6.08% 10,994,104 8.52% 
       

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม       

สว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่ 5,415,397  9.41% 4,507,667.9  5.77% 10,697,926.7  8.29% 

สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อาํนาจควบคมุ 204,545  0.36% 243,609.8  0.31% 296,177.8  0.23% 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 5,619,941.8  9.41% 4,751,277.7  6.08% 10,994,104.4  8.52% 

 

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)   

   ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562 

   พันบาท  พันบาท  พันบาท 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน   6,584,812  7,360,308  14,765,757 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ   (11,688,573)  (83,145,303)  (3,780,829) 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน     6,155,871   82,970,595   (11,357,456) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ   1,052,110  7,185,601  (372,528) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด   4,305,176  5,291,560  12,712,988 

กาํไร (ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน                     (65,726)   235,827                  990,362  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด     5,291,560   12,712,988   13,330,821 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
 (ปรับปรุงใหม่) 

 
(ปรับปรุงใหม่) 

  

 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  
        

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)                 1.30                    0.87                    1.08  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่)                 0.92                    0.63                    0.81  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)                 0.38                    0.24                    0.37  

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ - รวม (เทา่)                 6.31                    6.31                    8.38  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย - รวม (วนั)               57.04                  57.07                  42.95  

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ (เทา่)                 6.47                    8.21                  14.37  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั)               55.65                  43.83                  25.05  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ - รวม (เทา่)                 7.58                    3.90                    5.03  

ระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉลี่ย - รวม (วนั)               47.48                  92.29                  71.54  

Cash cycle (days)               65.21                    8.62                   (3.54) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)           

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 58.83%   56.27%   45.23% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 10.17%   10.17%   10.17% 

อตัรากาํไรอ่ืน 4.46%   4.09%   7.78% 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทาํกาํไร (%) 117.68%   117.68%   117.68% 

อตัรากาํไรสทุธิ (%) 9.41%   5.77%   8.29% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 11.86%   6.79%   12.72% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)           

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 4.76%   2.33%   4.10% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 19.08%   9.40%   13.33% 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เทา่)                 0.51                    0.40                    0.49  

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)           

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)                 1.36                    2.26                    1.96  

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ (เทา่)                 5.20                    3.02                    4.18  

อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูผนั (เทา่)                 0.18                    0.04                    0.11  

อตัราการจา่ยเงินปันผล* (%) 32.81%  33.49%  N/A** 

 * คาํนวณจาก เงนิปันผลตอ่หุน้หารดว้ยกาํไรจากการดาํเนินงานตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 

** เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบรษัิทมีมตเิล่ือนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

ออกไปอย่างไมมี่กาํหนด โดยยกเลกิกาํหนดวนัประชมุและวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ท่ีกาํหนดไวใ้นวนัท่ี 24 เมษายน 2563 ยกเลกิวนั

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสทิธิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 รวมถึงยกเลกิการจ่ายเงินปันผล ยกเลกิวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสทิธิ

ในการรบัเงินปันผลในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 และยกเลกิกาํหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบรษัิทจะมีการพิจารณา

กาํหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสทิธิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ วาระการประชมุ ซึง่รวมถึงทบทวนเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดาํเนินงานปี 2562 อีกครัง้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสถานการณแ์ละฐานะการเงินของบรษัิท ณ ขณะนัน้ 



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที� 3 หนา้ 142 

14. การวเิคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ

ภาพรวมธุรกจิ

ผลการดาํเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2562 และปี 2562 

ภาพรวม: บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกาศรายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํนวน 33,646 

ลา้นบาทและกาํไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) จากการดาํเนินงานจาํนวน 6,968 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2562 

เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 7 และ 10 ตามลาํดับ จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากทัง้ 3 ธุรกิจของบริษัท บริษัทมีกาํไรสุทธิจากการ

ดาํเนินงานจาํนวน 2,909 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2562 เพ่ิมขึน้ในอตัรารอ้ยละ 53 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยการเติบโตในอตัราท่ี

เรว็กว่าการเติบโตของรายไดแ้ละ EBITDA เป็นผลส่วนใหญ่มาจากการลดลงของค่าเสื่อมราคาของธุรกิจโรงแรมและการลดลงของตน้ทนุ

ทางการเงิน เน่ืองมาจากการบรหิารจดัการฐานะทางการเงินของบรษัิทอย่างมีประสิทธิภาพ ในการลดระดบัหนีส้ินและอตัราดอกเบีย้ 

สาํหรบัปี 2562 รายไดจ้ากการดาํเนินงานเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญัในอตัรารอ้ยละ 57 จากปีก่อน จากการรวมงบการเงินของ

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ และรายไดจ้ากการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมขึน้ของทัง้ 3 ธุรกิจท่ีมีอยู่เดิมของบรษัิท ส่วน EBITDA จากการดาํเนินงานเติบโต

ร้อยละ 42 จากปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราท่ีช้ากว่าการเติบโตของรายได้โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการรวมงบการเงินของ 

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งมีความสามารถในการทาํกาํไรท่ีตํ่ากว่าความสามารถในการทาํกาํไรเดิมของบริษัท จากโครงสรา้งธุรกิจแบบเช่า

บริหาร ประกอบกับความสามารถในการทาํกาํไรท่ีลดลงของธุรกิจรา้นอาหารและไลฟ์สไตล ์ท่ามกลางการชะลอตัวของการบริโภค

ภายในประเทศ กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานเติบโตรอ้ยละ 23 จากปีก่อน ซึ่งเป็นอตัราท่ีชา้กว่าการเติบโตของรายไดแ้ละ EBITDA จาก

การดาํเนินงาน โดยมีสาเหตสุ่วนใหญ่มาจากตน้ทนุทางการเงินในปี 2562 ท่ีใชใ้นการลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปท่ีเกิดขึน้เต็มปี และ

อตัราภาษีท่ีสงูกวา่ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ รวมถงึผลกระทบจากการแปลงคา่เงิน 

นอกเหนือจากการเพ่ิมความแข็งแกรง่ในผลการดาํเนินงาน บรษัิทใชก้ลยทุธก์ารหมนุเวียนสินทรพัยใ์นไตรมาส 4 ปี 2562 ดว้ย

การขายโรงแรมรว่มทนุสามแหง่ในประเทศมลัดีฟส ์ซึง่ไดแ้ก่ อนนัตรา เวล,ิ อนนัตรา ดิหก์ ูและ นาลาด ูไพรเวท ไอสแ์ลนด ์โดยเงินสดรบัท่ี

ไดจ้ากการขายไดถู้กนาํไปใชใ้นการชาํระคืนเงินกูท่ี้มีอยู่เดิม ส่วนกาํไรจากการขายสินทรพัยจ์ะช่วยเพ่ิมฐานส่วนของผูถื้อหุน้ ส่งผลให้

บรษัิทมีฐานะทางการเงินท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ือง ดว้ยอตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงอยู่ท่ี 1.3 เท่า ณ สิน้ปี 

2562 การทาํธุรกรรมดงักล่าวช่วยให ้บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่ขึน้ ในขณะท่ี บรษัิทจะยงัคงบริหารโรงแรมดงักล่าวต่อไป เป็น

ผลใหโ้รงแรมยงัของบรษัิท และจะยงัคงไดร้บัรายไดจ้ากการรบัจา้งบรหิารโรงแรม 

งบกาํไรขาดทนุในไตรมาส 4 ปี 2562 และปี 2563 ถกูปรบัปรุงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบั IAS 29 ในเรื่องของเงินเฟอ้รุนแรง 

โดยตามเดิมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวไวใ้นงบกาํไรขาดทนุ และไดมี้การยา้ยไปบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้เพียงอย่าง

เดียวจาํนวน 229 ลา้นบาท นอกจากนี ้ไดมี้การปรบัราคาซือ้ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ตามมาตรฐานการบญัชีไทย TFRS 3  ในเรือ่งการรวม

ธุรกิจภายในระยะเวลาหนึ่งปีภายหลงัจากการเขา้ซือ้กิจการ โดยไดป้รบักาํไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาตํ่ากว่ามลูค่ายุติธรรมสทุธิลดลง

จาํนวน 708 ลา้นบาท 

นอกจากนี ้บริษัทมีการบันทึกรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวตามมาตรฐานการบัญชีไทยในปี 2561 และปี 2562 ตาม

รายละเอียดในตารางในหนา้ท่ี 144-145 โดยหากนบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว บริษัทมีรายไดต้ามงบการเงินจาํนวน 35,127 

ลา้นบาทและกาํไรสุทธิตามงบการเงินจาํนวน 3,768 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2562 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 11 และ 569 ตามลาํดบั จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน ส่วนในปี 2562 บรษัิทมีรายไดต้ามงบการเงินเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 65 จากปีก่อน เป็นจาํนวน 129,889 ลา้นบาท ในขณะท่ีมี

กาํไรสทุธิตามงบการเงินเพ่ิมขึน้สองเทา่เป็นจาํนวน 10,698 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
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รายการปรับปรุงใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2561 และปี 2561  

(ตามงบการเงนิ) 

หนว่ย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 ปี 2561 ปี 2561 

ตามงบการเงนิปี 2561 

รายไดต้ามงบการเงิน 32,233 79,328 

กาํไรสทุธิตามงบการเงิน 1,500 5,445 

ปรับปรุงใหม่ 

รายไดต้ามงบการเงิน 31,525 78,620 

กาํไรสทุธิตามงบการเงิน 563 4,508 

รายการปรับปรุงใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2561 และปี 2561 

(จากการดาํเนินงาน)* 

หนว่ย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 ปี 2561 ปี 2561 

ตามทีร่ายงานไว้เดมิ

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 31,525 78,499 

กาํไรสทุธิตจากการดาํเนินงาน 2,133 5,957 

ปรับปรุงใหม่ 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 31,525 78,499 

กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน 1,904 5,728 

* ไมน่บัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหนา้ท่ี 144-145

ผลการดาํเนินงาน 

หนว่ย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 ปี 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

เปลีย่นแปลง 

(ร้อยละ) 

ตามทีร่ายงาน 

รายไดร้วม 35,127 31,525 11 

EBITDA รวม 7,760 4,971 56 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 22.1 15.8 

กาํไรสทุธิรวม  3,768 563 569 

อัตราการทาํกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 10.7 1.8 

จากการดาํเนินงาน* 

รายไดร้วม 33,646 31,525 7 

EBITDA รวม 6,968 6,359 10 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 20.7 20.2 

กาํไรสทุธิรวม  2,909 1,904 53 

อัตราการทาํกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 8.6 6.0 

* ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหนา้ท่ี 144-145

ผลการดาํเนินงาน 

หนว่ย: ลา้นบาท ปี 2562 ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

เปลีย่นแปลง 

(ร้อยละ) 

ตามทีร่ายงาน 

รายไดร้วม 129,889 78,620 65 

EBITDA รวม 26,283 14,634 80 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 20.2 18.6 

กาํไรสทุธิรวม  10,698 4,508 137 

อัตราการทาํกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 8.2 5.7 
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ผลการดาํเนินงาน 

หนว่ย: ลา้นบาท ปี 2562 ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

เปลีย่นแปลง 

(ร้อยละ) 

จากการดาํเนินงาน* 

รายไดร้วม 123,385 78,499 57 

EBITDA รวม 22,634 15,901 42 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 18.3 20.3 

กาํไรสทุธิรวม  7,061 5,728 23 

อัตราการทาํกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 5.7 7.3 

* ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหนา้ท่ี 144-145

สัดส่วนผลการดาํเนินงาน*

ปี 2562

(รอ้ยละ)

 สัดส่วนรายได ้

จากการดาํเนินงาน 

 สัดส่วน EBITDA  

จากการดาํเนินงาน 

 สัดส่วนกาํไร 

จากการดาํเนินงาน 

โรงแรมและอ่ืนๆ 76 83 82 

รา้นอาหาร 20 16 17 

จดัจาํหน่ายและผลิต 4 1 1 

รวม 100 100 100 

* ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหนา้ท่ี 144-145

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงคร้ังเดยีว 

ช่วงเวลา จาํนวน (ลา้นบาท) กลุม่ธรุกิจ รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว 

ไตรมาส 2 ปี 2561 121 ไมเนอร ์ฟูด้ กาํไรจากการลงทนุในเบนิฮานา 

ไตรมาส 4 

ปี 2561 

708 บนัทกึใน 

ไตรมาส 4 ปี 2561 

0 หลงัปรงัปรุงใหม ่

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ กาํไรจากการซือ้ธรุกิจในราคาตํ่ากว่ามลูคา่ยติุธรรมสทุธิของการ

ลงทนุใน  เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ (รายไดอ่ื้น) 

-800 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ สว่นขาดทนุจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

(คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

-96 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ คา่ใชจ้่ายการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยข์องโรงแรมโอ๊คส ์ 

แกรนด ์แกลดสโตน (คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

-280 ก่อนภาษี 

-232 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ คา่ใชจ้่ายการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในรานี (คา่ใชจ้่ายในการขาย

และบรหิาร) 

-126 ไมเนอร ์ฟูด้ คา่ใชจ้่ายการดอ้ยคา่ของแกรบบ ์(คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

-87 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจากสญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงิน

เหรยีญสหรฐั (คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 1 

ปี 2562 

50 ไมเนอร ์ฟูด้ กาํไรจากการขายธรุกิจเบรดทอลค์ (ประเทศไทย) (รายได)้ 

132 ก่อนภาษี 

91 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ กาํไรจากการขายทรพัยส์ินของเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ (รายได)้ 

-191 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจากสญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงิน

เหรยีญสหรฐั (คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 
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รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงคร้ังเดยีว 

ช่วงเวลา จาํนวน (ลา้นบาท) กลุม่ธรุกิจ รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว 

ไตรมาส 2 

ปี 2562 

-48 ก่อนภาษี 

-38 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟูด้/ 

ไมเนอร ์ไลฟ์ไสตล ์

คา่ใชจ้่ายสาํรองสทุธิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน ตามกฎหมาย

แรงงานฉบบัใหม(่คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จาํแนกตามราย

ธรุกิจ) 

62 รายได ้

44 กาํไรสทุธิ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ กาํไรจากการขายทรพัยส์ินของเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ (รายได)้ 

-320 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจากสญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงิน

เหรยีญสหรฐั (คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 3 

ปี 2562 

4,743 รายได ้

3,512 กาํไรสทุธิ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ กาํไรจากการขายโรงแรมทิโวล ี

35 รายได ้

-1 กาํไรสทุธิ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล 

กรุป๊ 

-46 ไมเนอร ์โฮเลส ์ สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจากสญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงิน

เหรยีญสหรฐั (คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

-322 ไมเนอร ์โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟูด้

คา่ใชจ้่ายและคา่ใชจ้่ายสาํรองที่เก่ียวขอ้งกบัคอรบ์ิน แอนด ์คิง 

รบิส ์แอนด ์รมัส ์และบางแบรนดใ์นกลุม่ธรุกิจรา้นอาหารใน

ประเทศสิงคโปร ์(คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 4 

ปี 2562 

1,350 รายได ้

935 กาํไรสทุธิ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ กาํไรจากการขายสินทรพัยใ์นประเทศมลัดีฟส ์

131 รายได ้

55 กาํไรสทุธิ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊

-131 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจากสญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงิน

เหรยีญสหรฐั (คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

พฒันาการทีส่าํคัญในไตรมาส 4 ปี 2562 

พฒันาการ 

รา้นอาหาร • เขา้ซือ้รา้นบอนชอนในประเทศไทย

• เปิดรา้นอาหารสทุธิจาํนวน 80 สาขา เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2562 โดยสว่นใหญ่เป็นรา้นบอนชอน,

เดอะ พิซซา่ คอมปะนี, รเิวอรไ์ซด ์และเบอรเ์กอร ์คิง

• เปิดรา้นอาหารในประเทศเมก็ซโิกเป็นครัง้แรก ผ่านการขยายรา้นอาหารแฟรนไชสภ์ายใตแ้บรนดเ์บนิฮานา

โรงแรมและอ่ืนๆ •  ขายโรงแรมท่ีรว่มลงทนุ 3 แหง่ในประเทศ 

มลัดีฟส ์ซึง่ไดแ้ก่ อนนัตรา เวล,ิ อนนัตรา ดิหก์ ูและ นาลาด ูไพรเวท ไอสแ์ลนด ์ในขณะท่ีทัง้สามแหง่ยงัคง

อยู่ภายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิาร 

• เปิดใหบ้รกิารโรงแรมทัง้หมด 5 แหง่

- อนนัตรา: Anantara Desaru Coast (โรงแรมท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเอง) ในประเทศมาเลเซียและ

Anantara Tozeur (โรงแรมภายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิาร) ในประเทศตนิูเซีย 

- เอ็นเอช:  NH Cancun (โรงแรมเชา่บรหิาร) ในประเทศเมก็ซิโก 

- นาว: nhow London (โรงแรมภายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิาร) ในประเทศสหราชอาณาจกัร 

- อวานี: Avani Ibn Battuta Dubai (โรงแรมภายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิาร) ในประเทศสหรฐัอาหรบัเอ

มิเรตส ์
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พฒันาการ 

องคก์ร • เขา้ทาํสญัญาเบิกเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน (Bilateral Loan) ซึง่มีอาย ุ7 ปี เป็นจาํนวน 74 ลา้นยโูร เพ่ือ

นาํไปชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสัน้สว่นท่ีเหลือท่ีนาํไปใชใ้นการลงทนุในเอน็เอช โฮเทล กรุป๊

ผลการดาํเนินงานจาํแนกรายธุรกจิ

ธุรกจิร้านอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,377 สาขา แบ่งเป็นสาขาท่ีบริษัทลงทนุเอง 1,198 สาขา คิดเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 50 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,179 สาขา คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,578 

สาขา คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 66 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 799 สาขา คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 34 ในอีก 25 ประเทศครอบคลมุทั่วทวีป

เอเชีย โอเชียเนีย ตะวนัออกกลาง ยโุรป ประเทศแคนาดา และประเทศเมก็ซิโก 

ร้านอาหารจาํแนกตามทีบ่ริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส ์

จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2562 เปลีย่นแปลง (q-q) เปลีย่นแปลง (y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง 1,198 55 39 

-  ประเทศไทย 962 49 13 

-  ตา่งประเทศ 236 6 26 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,179 25 68 

-  ประเทศไทย 616 18 65 

-  ตา่งประเทศ 563 7 3 

รวมสาขาร้านอาหาร 2,377 80 107 

ร้านอาหารจาํแนกตามแบรนด ์

จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2562 เปลีย่นแปลง (q-q) เปลีย่นแปลง (y-y) 

เดอะ พิซซา่ คอมปะนี 570 18 42 

สเวนเซน่ส ์ 322 1 6 

ซิซซเ์ลอร ์ 65 -1 -1 

แดรี ่ควีน 522 2 19 

เบอรเ์กอร ์คิง 121 6 12 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 481 -1 19 

ไทย เอ็กซเ์พรส 90 3 -5 

รเิวอรไ์ซด ์ 91 10 21 

เบนิฮานา 19 0 -1 

บอนชอน 46 46 46 

อ่ืนๆ* 50 -4 -51** 

รวมสาขาร้านอาหาร 2,377 80 107 
* อ่ืนๆ คือ รา้นอาหารในสนามบิน ซึ่งอยู่ภายใตบ้ริษัทร่วมทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 51 บริษัท ซีเล็ค เซอรวิ์ส พารท์เนอร ์และรา้นอาหารในสหราช

อาณาจกัรภายใตแ้บรนด ์“ภทัรา”

**  จาํนวนรา้นอาหารท่ีลดลงสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการขายบรษัิทรว่มทนุเบรดทอลค์ ประเทศไทย 
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ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 ยอดขายโดยรวมทกุสาขา (Total-System-Sales) ซึ่งรวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์เติบโตในอตัรารอ้ย

ละ 7.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีสาเหตมุาจากการขยายสาขาในอตัรารอ้ยละ 4.7 ซึง่รวมถึงการรวมรา้นบอนชอนเขา้มาใน

เครอืรา้นอาหารของบรษัิท โดยทกุกลุม่ธรุกิจรา้นอาหารของไมเนอร ์ฟูด้ ซึง่ไดแ้ก่ กลุม่ธรุกิจรา้นอาหารในประเทศไทย จีน และออสเตรเลีย 

มียอดขายโดยรวมทกุสาขาท่ีเติบโตขึน้ในไตรมาส 4 ปี 2562 สว่นยอดขายตอ่รา้นเดิม (Same-Store-Sales) ลดลงเลก็นอ้ยในอตัรารอ้ยละ 

0.8 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีแนวโนม้ท่ีดีขึน้ เม่ือเทียบกบัยอดขายต่อรา้นเดิมท่ีลดลงรอ้ยละ 4.0, 3.6 และ 3.7 ในไตรมาส 

1, ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2562 ตามลาํดบั จากการฟ้ืนตวัของยอดขายตอ่รา้นเดิมในประเทศไทยและออสเตรเลีย 

กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยมียอดขายโดยรวมทกุสาขาเติบโตรอ้ยละ 7.6 ในไตรมาส 4 ปี 2562 เม่ือเทียบกบัช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการขยายสาขาอย่างระมดัระวงัในอัตรารอ้ยละ 5.2 ซึ่งรวมถึงการรวมสาขาของรา้นบอนชอน 

อย่างไรก็ตาม ยอดขายตอ่รา้นเดิมมีแนวโนม้ท่ีดีขึน้เรือ่ยๆ โดยลดลงเลก็นอ้ยในอตัรารอ้ยละ 1 ในไตรมาส 4 ปี 2562 จากช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อน แมว้่าการแข่งขนัจะยงัคงอยู่ในระดบัท่ีสงูในกรุงเทพฯ และการบริโภคภายในประเทศยงัคงอ่อนตวัในต่างจงัหวดัของประเทศไทย 

แต่แนวโน้ม ท่ี ดีขึ ้นของยอดขายต่อร้านเ ดิมเ ป็นผลมาจากผลการดํา เ นินงานท่ี ดีขึ ้นของแบรนด์ร ้านอาหารเชนร้อนของ 

ไมเนอร ์ฟู้ด ซึ่งมีการเติบโตของยอดขายต่อรา้นเดิมเป็นบวกในไตรมาส 4 ปี 2562 เบอรเ์กอร ์คิง มีผลการดาํเนินงานท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ือง 

โดยมียอดขายต่อรา้นเดิมเติบโตรอ้ยละ 6.5 ในไตรมาส 4 ปี 2562 เป็นผลมาจากการออกเมนใูหม่ ซึ่งไดแ้ก่ เฟรนซฟ์รายสท์รฟัเฟิลและ

เมนขูา้ว และแคมเปญการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ ยกตวัอย่างเช่น วอปเปอรร์าคา 99 บาท รวมถึงยอดขายผ่านช่องทางการจดัสง่อาหารที่

เพ่ิมขึน้ สง่ผลใหท้ัง้จาํนวนลกูคา้และค่าใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่ใบเสรจ็เพ่ิมขึน้ ในขณะที่ซิซซเ์ลอ่รไ์ดเ้สรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของภาพลกัษณข์อง

แบรนดใ์นฐานะรา้นอาหารเพ่ือสขุภาพ นอกจากนี ้ซิซซเ์ล่อรไ์ดน้าํการวิเคราะหข์อ้มลูมาใชใ้นการปรบัปรุงเมนหูลกัและกาํหนดยุทธวิธี

ทางการตลาดใหม่ ส่งผลใหมี้จาํนวนลกูคา้และยอดขายต่อรา้นเดิมเพ่ิมขึน้ในไตรมาส 4 ปี 2562 ส่วนเดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีการเติบโต

ของยอดขายต่อรา้นเดิม โดยเป็นผลมาจากเมนใูหม่ของแบรนด ์ซึ่งไดแ้ก่ พิซซ่าเบคอนพนัยกัษ,์ พิซซ่าซูเปอรชี์ส, เซ็ทพิซซ่าสดุคุม้ รวมถึง

บริการจดัส่งอาหารของแบรนด ์ทัง้นี ้กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยจะยงัคงมุ่งมั่นในการนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือสรา้งความ

ต่ืนเตน้ใหก้บัลกูคา้เดิมและมุ่งเนน้การขยายฐานลกูคา้ใหม่ สรา้งประสบการณก์ารรบัประทานอาหารภายในรา้นท่ียอดเย่ียมใหก้บัลกูคา้ 

เสริมสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับแบรนด ์และยกระดบัช่องทางการสื่อสารกับลกูคา้ผ่านโปรแกรมความภกัดีและการสะสมคะแนนผ่าน

ช่องทางดิจิทลัเพ่ือแลกรบัรางวลั นอกจากนี ้ไมเนอร ์ฟูด้จะผลกัดนัช่องทางการซือ้กลบับา้น ควบคูไ่ปกบัการเพ่ิมยอดขายผ่านบรกิารจดัสง่

อาหาร ทัง้ช่องทางแอปพลิเคชั่น 1112 เดลิเวอรี ่และการรว่มมือกบัผูใ้หบ้รกิารจดัสง่อาหารรายอ่ืน 

กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทุกสาขาเติบโตรอ้ยละ 12.7 ในไตรมาส 4 ปี 2562 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน การเติบโตดงักล่าวมีสาเหตหุลกัมาจากการขยายสาขาของริเวอรไ์ซด ์ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากยอดขายต่อรา้นเดิมท่ี

ลดลงเล็กนอ้ยในอตัรารอ้ยละ 1.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีชะลอตวั ทัง้นี ้ในอนาคตบริษัทจะ

มุ่งเนน้ไปท่ีการบรหิารจดัดา้นการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ เพ่ือเพ่ิมจาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิาร และสรา้งโปรแกรมความภกัดีและโปรแกรม

การสะสมคะแนนเพ่ือแลกรบัรางวลัท่ีมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมความภกัดีจะช่วยใหไ้มเนอร ์ฟู้ดในประเทศจีนเขา้ใจพฤติกรรมการ

บรโิภคและพฤติกรรมการใชจ้่ายของลกูคา้มากขึน้ ซึ่งนาํไปสูก่ารทาํการตลาดแบบเจาะรายบคุคลท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้ไม

เนอร ์ฟูด้จะปิดสาขาท่ีไมท่าํกาํไรในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างย่ิงแบรนดซ์ิซซเ์ลอ่รแ์ละไทย เอ็กซเ์พรส 

กลุม่ธรุกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียมียอดขายโดยรวมทกุสาขาเพ่ิมขึน้เลก็นอ้ยในอตัรารอ้ยละ 1 ในไตรมาส 4 ปี 2562 

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของยอดขายต่อรา้นเดิมในอัตรารอ้ยละ 1 โดยกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศ

ออสเตรเลียมีการขยายสาขาอย่างระมดัระวงัท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจท่ีออ่นตวั ส่วนยอดขายต่อรา้นเดิมมีการเติบโตเป็นครัง้แรกในรอบ 

5 ปีในไตรมาส 4 ปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากผลการดาํเนินงานของเดอะ คอฟฟ่ี คลบัภายในประเทศออสเตรเลียท่ีปรบัตวัดีขึน้ จาก

ความคิดริเริ่มต่างๆ ตลอดทัง้ปีท่ีผ่านมา รวมถึงกลยุทธก์ารทาํใหแ้บรนดท์นัสมยัมากขึน้ ผลการดาํเนินงานท่ีแข็งแกร่งของเดอะ คอฟฟ่ี 

คลับในต่างประเทศ และยอดขายท่ีดีของเมล็ดกาแฟในซุปเปอรม์าเก็ต ทั้งนี ้เพ่ือท่ีจะสรา้งผลการดาํเนินงานท่ีดีย่ิงขึน้ กลุ่มธุรกิจ
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รา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียจะยงัคงมุ่งเนน้ในการเพ่ิมยอดขายผ่านช่องทางบริการจัดส่งอาหาร โดยร่วมมือกับผูใ้หบ้ริการจัดส่ง

อาหารรายอ่ืน สรา้งโปรแกรมความภกัดีของลกูคา้ท่ีมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางดิจิทลั ผลกัดนัการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่และการขยาย

ธรุกิจในตลาดตา่งประเทศ 

ในปี 2562 ยอดขายโดยรวมทกุสาขาเติบโตรอ้ยละ 5.0 เม่ือเทียบกบัปีก่อน การเติบโตของยอดขายโดยรวมทกุสาขาของกลุ่ม

ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยและจีน ช่วยลดผลกระทบจากยอดขายโดยรวมทกุสาขาท่ีชะลอตวัของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศ

ออสเตรเลีย ส่วนยอดขายต่อรา้นเดิมลดลงรอ้ยละ 3.0 ในปี 2562 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากสภาพเศรษฐกิจท่ีทา้ทายในตลาดหลกัท่ีบริษัท

ดาํเนินธรุกิจอยู่ แมว้า่ยอดขายตอ่รา้นเดิมรายไตรมาสจะมีแนว้โนม้ท่ีดีขึน้ ทัง้นี ้แมว้า่บรษัิทคาดวา่การปฏิบติังานและผลการดาํเนินงานใน

ปี 2563 จะไดร้บัผลกระทบชั่วคราวจากการระบาดของโรค COVID-19 แต่บรษัิทมีความพรอ้มในการเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของผลการ

ดาํเนินงานเม่ือสถานการณค์ลี่คลายเพ่ือท่ีจะชดเชยกบัช่วงท่ีมีผลการดาํเนินงานท่ีชะลอตวั จากรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกรง่ เน่ืองมาจาก

การดาํเนินการอย่างมีวินยั ทัง้ดา้นกลยทุธแ์ละการปฏิบติังาน การปรบัเปลี่ยนองคก์ร รวมถึงเครอืรา้นอาหารท่ีมีแบรนดท่ี์หลากหลายและ

แข็งแกรง่ 

ผลการดาํเนินงานธุรกจิร้านอาหาร 

(ร้อยละ) ไตรมาส 4 ปี 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

อตัราเติบโตของยอดขายตอ่รา้นเฉลี่ย 

Average Same-Store-Sales Growth 
-0.8 -4.3 -3.0 -3.3 

อตัราเติบโตของยอดขายรวมเฉลี่ย 

Average Total-System-Sales  
7.3 2.8 5.0 0.2 

หมายเหต:ุ การเติบโตของยอดขายคาํนวณจากยอดขายท่ีเป็นสกลุเงินทอ้งถ่ิน เพ่ือขจดัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 

ผลการดาํเนินงาน 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีรายไดร้วมจากการดาํเนินงานของธุรกิจรา้นอาหารเติบโตรอ้ยละ 10 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน โดยมีสาเหตมุาจากผลการดาํเนินงานท่ีดีของทกุกลุม่ธุรกิจรา้นอาหารและรายไดส้่วนเพ่ิมจากแบรนดบ์อนชอน โดยรายไดจ้าก

การดาํเนินงานท่ีเพ่ิมขึน้ช่วยลดผลกระทบจากรายรบัจากการใหส้ิทธิแฟรนไชสท่ี์ลดลงในอตัรารอ้ยละ 6 ในไตรมาส 4 ปี 2562 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน การเติบโตของรายรบัจากการใหส้ิทธิแฟรนไชสจ์ากเดอะ พิซซ่า คอมปะนีทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ช่วยลด

ผลกระทบจากรายรบัจากการใหส้ิทธิแฟรนไชสท่ี์ลดลงของเดอะ คอฟฟ่ี คลบัในประเทศออสเตรเลียและเบนิฮานา ทัง้จากการปิดสาขา

รา้นอาหารและผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาท รวมถึงผลการดาํเนินงานท่ีอ่อนตัวของสเวนเซ่นส ์ในไตรมาส 4 ปี 2562 

EBITDA จากการดาํเนินงานเติบโตรอ้ยละ 19 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากการบรหิารจดัการตน้ทนุของการจดัซือ้จดั

จา้งของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยและการเพ่ิมขึน้ของประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศ

ออสเตรเลีย ดงันัน้ อตัราการทาํกาํไร EBITDA จากการดาํเนินงานเพ่ิมขึน้เป็นรอ้ยละ 13.4 ในไตรมาส 4 ปี 2562 เม่ือเทียบกบัรอ้ยละ 12.3 

ในไตรมาส 4 ปี 2561 

ในปี 2562 บริษัทมีรายไดร้วมจากการดาํเนินงานของธุรกิจรา้นอาหารเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เน่ืองมาจากการขยายสาขาในประเทศไทยและจีน อย่างไรก็ตาม EBITDA จากการดาํเนินงานในปี 2562 ลดลงรอ้ยละ 3 เม่ือเทียบกบัปี

ก่อน ถึงแมว้่าความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนจะสงูขึน้จากอตัราการทาํกาํไรท่ีเพ่ิมขึน้ดว้ยยอดขายท่ี

เพ่ิมขึน้และการประหยดัค่าใชจ้่ายส่วนกลางในปี 2562 แต่กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยและออสเตรเลียมี EBITDA ท่ีลดลงในช่วง 

9 เดือนแรกของปี 2562 จากยอดขายต่อรา้นเดิมท่ีชะลอตวั ท่ามกลางการใชจ้่ายภายในประเทศท่ีอ่อนตวั ส่งผลใหอ้ัตราการทาํกาํไร 

EBITDA จากการดาํเนินงานลดลงจากรอ้ยละ 15.5 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 14.6 ในปี 2562 



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที� 3 หนา้ 149 

ผลการดาํเนินงาน* 

หนว่ย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 ปี 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561 เปลีย่นแปลง (ร้อยละ) 

รายไดจ้ากผลการดาํเนินงาน** 5,919 5,333 11 

รายรบัจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 395 423 -6 

รวมรายได ้ 6,314 5,756 10 

EBITDA 847 710 19 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 13.4 12.3 

หนว่ย: ลา้นบาท ปี 2562 ปี 2561 เปลีย่นแปลง (ร้อยละ) 

รายไดจ้ากผลการดาํเนินงาน** 22,605 21,842 3 

รายรบัจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 1,629 1,641 -1 

รวมรายได ้ 24,233 23,484 3 

EBITDA 3,527 3,647 -3 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 14.6 15.5 

* ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหนา้ท่ี 144-145

**  รวมสว่นแบง่กาํไรและรายไดอ่ื้น 

ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีโรงแรมท่ีลงทนุเองจาํนวน 379 แห่ง และมีโรงแรมและเซอรวิ์ส สวีทท่ีรบัจา้งบริหารอีก 156 

แห่งใน 57 ประเทศ มีจาํนวนหอ้งพกัทัง้สิน้ 78,360 หอ้ง ซึ่งเป็นหอ้งท่ีบรษัิทลงทนุเองจาํนวน 56,281 หอ้ง และหอ้งท่ีบรษัิทรบัจา้งบริหาร

จาํนวน 22,079 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นนัตรา, อวานี, โอ๊คส,์ ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส,์ นาว และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น 

โดยจากหอ้งพกัทัง้หมด เป็นหอ้งพกัในประเทศไทย 5,009 หอ้ง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6 และเป็นหอ้งพกัในต่างประเทศ 73,351 หอ้ง คิด

เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 94 ในอีก 56 ประเทศ ครอบคลมุทั่วทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ยโุรป อเมรกิา และแอฟรกิา 

หอ้งพกัจาํแนกตามทีบ่ริษัทลงทุนเองและรับจา้งบริหาร 

จาํนวนหอ้งพกั ไตรมาส 4 

ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 

(q-q) 

เปลีย่นแปลง 

(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง* 56,281 807 1,286 

-  ประเทศไทย 3,105 389 389 

-  ตา่งประเทศ 53,176 418 897 

รบัจา้งบรหิาร 22,079 586 1,833 

-  ประเทศไทย 1,904 178 348 

-  ตา่งประเทศ 20,175 408 1,485 

รวมหอ้งพกั 78,360 1,393 3,119 

* จาํนวนหอ้งพกัท่ีบรษัิทลงทนุเองรวมโรงแรมท่ีบรษัิทลงทนุเอง เช่าบรหิาร และรว่มลงทนุ
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หอ้งพกัจาํแนกตามการลงทุน 

จาํนวนหอ้งพกั
ไตรมาส 4 

ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 

(q-q) 

เปลีย่นแปลง 

(y-y) 

ลงทนุเอง 19,932 702 780 

เช่าบรหิาร 34,323 105 506 

รว่มทนุ 2,026 0 0 

รบัจา้งบรหิาร 14,932 482 1,621 

MLR* 7,147 104 212 

รวมหอ้งพกั 78,360 1,393 3,119 

* การบรหิารโรงแรมภายใตส้ิทธิบรหิารจดัการหอ้งชดุ (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน 

โรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิาร 

กลุ่มโรงแรมท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบริหาร (รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊) ซึ่งมีสดัส่วนรายไดคิ้ดเป็นรอ้ยละ 80 ของรายได้

จากการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ในไตรมาส 4 ปี 2562 โดยกลุม่โรงแรมท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิารในไตรมาส 4 ปี 

2562 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน (Revenue per Available Room – RevPar) ของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) ลดลงรอ้ยละ 7 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน ในสกลุเงินบาท โดยมีสาเหตสุว่นใหญ่มาจากการแข็งคา่ของสกลุเงินบาทในช่วงไตรมาสดงักลา่ว ดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน

คงท่ี รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมจะเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากการดาํเนินงานท่ีแข็งแกรง่

ของกลุม่โรงแรมในตา่งประเทศ 

โรงแรมท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศไทยมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมลดลงรอ้ยละ 4 จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน โดยมีสาเหตสุ่วนใหญ่มาจากจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีชะลอตวั โดยในกรุงเทพฯ ราคาค่าหอ้งพกัท่ีสงูขึน้ของโรงแรมท่ี

บริษัทเป็นเจา้ของเองช่วยลดผลกระทบจากอัตราการเขา้พักท่ีชะลอตัว ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมลดลง

เล็กนอ้ยในอตัรารอ้ยละ 2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีผลการดาํเนินงานของโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจา้ของเองในต่างจงัหวดัของ

ประเทศไทยยงัคงเผชิญกบัแรงกดดนั ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมลดลงรอ้ยละ 6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

จากทัง้อตัราการเขา้พกัและราคาคา่หอ้งพกัเฉลี่ยท่ีลดลง 

กลุ่มโรงแรมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุม่โรงแรมเดิมท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิารเพ่ิมขึน้

รอ้ยละ 4 ในสกลุเงินยโูร จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในทกุตลาดหลกัของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีการเติบโต

อย่างต่อเน่ือง ยกเวน้ลาตินอเมริกา รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมในประเทศอิตาลีและสเปนยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

จากการจดัประชมุท่ีเพ่ิมขึน้ สง่ผลใหร้ายไดเ้ฉลี่ยตอ่หอ้งตอ่คืนเติบโตในอตัรารอ้ยละ 6 และ 5 ตามลาํดบั สว่นโรงแรมในกลุม่ประเทศเบเน

ลกัซมี์ผลการดาํเนินงานท่ีแข็งแกรง่ ดว้ยการเติบโตของรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของโรงแรมเดิมในอตัราการรอ้ยละ 7 จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน ในสกลุเงินทอ้งถ่ิน ซึ่งเป็นผลมาจากการฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองและการเพ่ิมขึน้ของการจดักิจกรรมในเมืองบรสัเซลส ์และผลการ

ดาํเนินงานท่ีแข็งแกรง่ของโรงแรมในเมืองอมัสเตอรด์มั รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุม่โรงแรมเดิมในยโุรปกลางมีการเติบโตในไตรมาส

ดงักล่าว ซึ่งเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมท่ีเพ่ิมขึน้ แมจ้ะมีการเพ่ิมขึน้ของจาํนวนโรงแรมใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ 

ในขณะท่ี ลาตินอเมรกิายงัคงไดร้บัผลกระทบเชิงลบจากอตัราแลกเปลี่ยนรุนแรง 

สาํหรบัโรงแรมในกลุ่มไมเนอร ์โฮเทลส ์ในต่างประเทศ โรงแรมในประเทศบราซิลและแอฟรกิามีการเติบโตของรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

หอ้งตอ่คืนในสกลุเงินทอ้งถ่ิน จากการขึน้ราคาหอ้งพกั ในขณะท่ีผลการดาํเนินงานของโรงแรมในประเทศโปรตเุกสและมลัดีฟสมี์การชะลอ

ตวัชั่วคราว ดว้ยรายไดเ้ฉลี่ยตอ่หอ้งตอ่คืนที่ลดลงทัง้ในสกลุเงินบาทและสกลุเงินทอ้งถ่ินในไตรมาส 4 ปี 2562 



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที� 3 หนา้ 151 

ทัง้นี ้หากรวมโรงแรมใหม่ รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกลุเงินบาทของโรงแรมท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิารทัง้หมด

ลดลงรอ้ยละ 7 ในไตรมาส 4 ปี 2562  

กลุม่โรงแรมภายใตส้ิทธิบรหิารจดัการหอ้งชดุ 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด ซึ่งมีสดัส่วนรายไดคิ้ดเป็นรอ้ยละ 6 ของรายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกิจ

โรงแรมและอ่ืนๆ ในไตรมาส 4 ปี 2562 มีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่หอ้งตอ่คืนในสกลุเงินออสเตรเลียลดลงรอ้ยละ 1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี

สาเหตสุ่วนใหญ่มาจากอตัราการเขา้พกัท่ีลดลงท่ามกลางสภาพแวดลอ้มการดาํเนินงานท่ีทา้ทายในประเทศออสเตรเลียจากจาํนวนแขก

เขา้พกัท่ีลดลง ทัง้นี ้ดว้ยการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลารอ์อสเตรเลียเม่ือเทียบกบัสกลุเงินบาท สง่ผลใหร้ายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกลุ

เงินบาทลดลงรอ้ยละ 13 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

โรงแรมภายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิาร 

รายไดจ้ากการรบัจา้งบรหิารโรงแรมมีสดัส่วนรายไดคิ้ดเป็นรอ้ยละ 1 ของรายไดจ้ากการดาํเนินงานของธรุกิจโรงแรมและอ่ืนๆ 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกลุเงินบาทของกลุม่โรงแรมเดิมท่ีบริษัทรบัจา้งบริหารลดลงรอ้ยละ 4 ในไตรมาส 4 ปี 

2562 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีเติบโดรอ้ยละ 4 ในอตัราแลกเปลี่ยนท่ีคงท่ีในไตรมาสดงักลา่ว จากผลการดาํเนินงานท่ี

ดีของโรงแรมในประเทศอินโดนีเซีย โอมาน และกาตาร ์

ภาพรวมของโรงแรมทัง้หมด 

สาํหรบัภาพรวมในไตรมาส 4 ปี 2562 รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกุลเงินบาทของกลุ่มโรงแรมเดิมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 8 

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตสุว่นใหญ่มาจากการแข็งคา่ของสกลุเงินบาท หากไมร่วมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี่ยน ดว้ยผลการดาํเนินงานท่ีแข็งแกรง่ของเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ และโรงแรมท่ีบรษัิทรบัจา้งบรหิาร สง่ผลใหร้ายไดเ้ฉลี่ยตอ่หอ้งตอ่คืน

ของกลุ่มโรงแรมเดิมทัง้หมดเติบโตรอ้ยละ 2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทัง้นี ้โดยหากรวมโรงแรมใหม่ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการเติบโต 

รายไดเ้ฉลี่ยตอ่หอ้งตอ่คืนในสกลุเงินบาทของโรงแรมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ในปี 2562 รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกลุเงินบาทของกลุม่โรงแรมเดิมทัง้หมดของบรษัิทลดลงรอ้ยละ 6 จากปีก่อน จากผล

การดาํเนินงานท่ีชะลอตวัของกลุ่มโรงแรมท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองในต่างจงัหวดัและกลุ่มโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจดัการหอ้งชดุ รวมถึง

ผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาทของโรงแรมในต่างประเทศ ทัง้นี ้หากรวมโรงแรมใหม่ รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของโรงแรม

ทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 16 จากปีก่อน 

ผลการดาํเนินงานธุรกจิโรงแรมจาํแนกตามการลงทุน 

(System-Wide)   อัตราการเข้าพกั (ร้อยละ) 

ไตรมาส 4 ปี 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ลงทนุเองและเช่าบรหิาร 70 71 71 70 

รว่มทนุ 54 57 52 53 

รบัจา้งบรหิาร 64 63 64 63 

MLR* 78 79 77 79 

เฉลีย่ 70 70 70 69 

คา่เฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 72 75 75 77 

คา่เฉลี่ยอตุสาหกรรมในประเทศไทย** 71 71 71 71 
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(System-Wide)   ค่าหอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

ไตรมาส 4 ปี 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ลงทนุเองและเช่าบรหิาร 3,736 3,998 3,846 4,587 

รว่มทนุ 7,489 8,387 7,909 8,152 

รบัจา้งบรหิาร 4,291 4,873 4,389 5,330 

MLR* 3,804 4,332 3,797 4,297 

เฉลีย่ 3,881 4,224 3,978 4,775 

คา่เฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 5,175 5,318 4,966 5,048 

คา่เฉลี่ยอตุสาหกรรมในประเทศไทย** 1,766 1,846 1,721 1,710 

(System-Wide)   รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

ไตรมาส 4 ปี 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ลงทนุเองและเช่าบรหิาร 2,631 2,831 2,729 3,190 

รว่มทนุ 4,056 4,743 4,136 4,343 

รบัจา้งบรหิาร 2,754 3,086 2,823 3,361 

MLR* 2,963 3,411 2,937 3,391 

เฉลีย่ 2,713 2,965 2,793 3,318 

คา่เฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 3,713 4,006 3,727 3,889 

คา่เฉลี่ยอตุสาหกรรมในประเทศไทย** 1,258 1,313 1,229 1,221 

 (Organic)  อตัราการเขา้พกั (ร้อยละ) 

ไตรมาส 4 ปี 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ลงทนุเองและเช่าบรหิาร 70 71 69 70 

รว่มทนุ 54 57 52 53 

รบัจา้งบรหิาร 66 63 65 63 

MLR* 78 79 77 79 

เฉลีย่ 70 70 69 69 

คา่เฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 73 75 76 77

 (Organic)   ค่าหอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

ไตรมาส 4 ปี 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ลงทนุเองและเช่าบรหิาร 3,737 3,998 4,351 4,587 

รว่มทนุ 7,489 8,387 7,915 8,152 

รบัจา้งบรหิาร 4,476 4,873 5,133 5,330 

MLR* 3,804 4,332 3,797 4,297 

เฉลีย่ 3,906 4,224 4,473 4,775 

คา่เฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 5,349 5,318 5,021 5,048

(Organic)   รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

ไตรมาส 4 ปี 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ลงทนุเองและเช่าบรหิาร 2,618 2,831 3,005 3,190 

รว่มทนุ 4,056 4,743 4,138 4,343 

รบัจา้งบรหิาร 2,953 3,086 3,331 3,361 

MLR* 2,963 3,411 2,937 3,391 

เฉลีย่ 2,733 2,965 3,102 3,318 

คา่เฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 3,906 4,006 3,804 3,889
* การบรหิารโรงแรมภายใตส้ิทธิบรหิารจดัการหอ้งชดุ (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์
** ขอ้มลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ผลการดาํเนินงานของธุรกจิโรงแรม 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้งลดลงเล็กนอ้ยในอตัรารอ้ยละ 1 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โรงแรมท่ีเปิดใหม่ในปี 2562 ช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่ม

โรงแรมเดิมท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิารในอตัรารอ้ยละ 7 ไดบ้างส่วน ส่วนรายไดจ้ากการรบัจา้งบรหิารโรงแรมลดลงรอ้ยละ 35 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดจ้ากการรบัจา้งบรหิารโรงแรมท่ีสงูในไตรมาส 4 

ปี 2561 ซึง่มีการบนัทกึคา่บรกิารทางเทคนิคและค่าธรรมเนียมในการเลิกจา้ง หากไมร่วมรายไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2561 ดงักลา่ว รายไดจ้าก

การรบัจา้งบรหิารโรงแรมในไตรมาส 4 ปี 2562 จะเพ่ิมขึน้จากปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากจากการขยายจาํนวนหอ้งโรงแรมท่ีบริษัท

รบัจา้งบรหิารในปี 2562 

ในปี 2562 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมขึน้เกือบ 2 เท่า เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นผลมาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ในขณะท่ีรายไดจ้ากการรบัจา้งบริหารโรงแรมลดลงรอ้ยละ 4 ในปี 2562 

เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดจ้ากคา่บรกิารทางเทคนิคและคา่ธรรมเนียมในการเลิกจา้งท่ีสงูในไตรมาส 4 ปี 2561  

ผลการดาํเนินงานของธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับธุรกจิโรงแรม 

หนึ่งในธรุกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม คือ ธรุกิจศนูยก์ารคา้และบนัเทิง บรษัิทเป็นเจา้ของและบรหิารศนูยก์ารคา้ 3 แหง่

ในกรุงเทพฯ ภเูก็ต และพทัยา นอกจากนี ้บรษัิทยงัดาํเนินธุรกิจบนัเทิงในเมืองพทัยาจาํนวน 7 กลุม่ ซึง่รวมถึงพิพิธภณัฑ ์Ripley’s Believe 

It or Not! และพิพิธภณัฑห์ุน่ขีผ้ึง้ หลยุส ์ทสุโซดส์ แวก็ซเ์วิรค์ที่มีช่ือเสียง  

บรษัิทดาํเนินธุรกิจการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย ซึ่งบรษัิทจะพฒันาโครงการควบคู่ไปกบัการดาํเนินกิจการโรงแรมใน

พืน้ท่ีเดียวกัน โดยบริษัทได้ปิดการขายไปแล้ว 2 โครงการ ซึ่งได้แก่ โครงการ ดิเอสเตท สมุย ท่ีตั้งอยู่ ติดกับโรงแรมโฟรซ์ีซั่นส์ 

รีสอรท์ เกาะสมุย โดยโครงการดังกล่าวมีบา้นพักตากอากาศจาํนวน 14 หลัง และโครงการเซ็นต ์รีจิส เรสซิเดนเซส ซึ่งเป็นโครงการ

คอนโดมิเนียมระดบับนจาํนวน 53 ยนิูตในอาคารเดียวกบัโรงแรมเดอะ เซ็นต ์รจิีส กรุงเทพฯ โครงการท่ี 3 คือ โครงการลายนั เรสซิเดนเซส 

บาย อนนัตรา ในภเูก็ต มีบา้นพกัตากอากาศจาํนวน 15 หลงั ตัง้อยู่ติดกบัโรงแรมอนนัตรา ลายนั ภเูก็ต  รีสอรท์ นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ขา้

ร่วมลงทนุพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายอีก 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการอนนัตรา เชียงใหม่ เซอรวิ์ส สวีท ตัง้อยู่ตรงขา้มกับโรงแรม

อนนัตรา เชียงใหม ่รสีอรท์ ประกอบดว้ยคอมโดมิเนียมจาํนวน 44 ยนิูต โครงการ  อวาดินา ฮิลส ์บาย อนนัตรา ซึง่ตัง้อยู่ติดกบัโครงการลา

ยนั เรสซิเดนเซส บาย อนนัตรา ในภเูก็ต ประกอบดว้ยวิลล่าหรูเพ่ือขายจาํนวน 16 หลงั ทา้ยสดุ โครงการทอรเ์รส รานี ในเมืองมาปูโต 

ประเทศโมซมับิก ประกอบดว้ยหอ้งพกัเพน้ทเ์ฮา้สเ์พ่ือขายอยู่จาํนวน 6 หอ้ง นอกจากนี ้บรษัิทไดป้ระกาศโครงการใหม่เพ่ิมอีก 2 โครงการ 

ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ไดแ้ก่ โครงการอนนัตราเดซารู ในประเทศมาเลเซีย และโครงการอนนัตรา อบูดุ ในประเทศอินโดนิเซีย เพ่ือใหมี้

โครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายอย่างตอ่เน่ืองในอนาคต 

อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์คือ โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบริษัท ช่ือ อนนัตรา เวเคชั่น 

คลบั ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2562 อนนัตรา เวเคชั่น คลบัมีหอ้งพกัของโครงการเพ่ือรองรบัการขายสิทธิในการเขา้พกัอาศยัจาํนวนทัง้หมด 247 

ยนิูต ท่ีสมยุ ภเูก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ในประเทศไทย ควีนสท์าวนใ์นประเทศนิวซีแลนด ์บาหลีในประเทศอินโดนีเซีย และซานย่าใน

ประเทศจีน ดว้ยความสาํเรจ็ในการขายและการตลาด ส่งผลใหอ้นนัตรา เวเคชั่น คลบัมีจาํนวนสมาชิกเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 18 จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน อยู่ท่ี 14,535 คน ณ สิน้ปี 2562 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมเติบโตเกือบ 3 เท่าในไตรมาส 4 ปี 2562 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยแ์ละการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของอนนัตรา เวเคชั่น คลบั จากการเพ่ิมขึน้ของจาํนวนแตม้ขาย

ทัง้หมดและราคาต่อแตม้ การเติบโตของยอดขายของโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละอนนัตรา เวเคชั่น คลบั สามารถชดเชยกบัการ 

ลดลงของรายไดจ้ากธรุกิจศนูยก์ารคา้และบนัเทิง  อนัเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มของธรุกิจคา้ปลีกท่ีชะลอตวั 
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สาํหรบัปี 2562 รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมเติบโตอย่างมีนยัสาํคญัในอตัรารอ้ยละ 31 จากปีก่อน โดยมี

สาเหตุมาจากรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรพัยใ์นไตรมาส 1 ปี 2562 และไตรมาส 4 ปี 2562 รวมถึงการฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกร่งของ 

อนนัตรา เวเคชั่น คลบัในช่วงครึง่หลงัของปี 2562 

ผลการดาํเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 รายไดร้วมจากการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

โดยมีสาเหตมุาจากรายไดจ้ากธรุกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยท่ี์แข็งแกรง่ทัง้รายไดจ้ากการขายโครงการท่ีอยู่อาศยัและอนนัตรา เวเคชั่น คลบั 

ในขณะที่ EBITDA จากการดาํเนินงานของธรุกิจโรงแรมและอ่ืนๆ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8 ในไตรมาส 4 ปี 2562 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากความสามารถในการทาํกาํไรท่ีสงูขึน้ของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ดงันัน้ อตัราการทาํกาํไร EBITDA จาก

การดาํเนินงานของธรุกิจโรงแรมและอ่ืนๆ เพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 22.7 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 23.2 ในไตรมาส 4 ปี 2562  

ในปี 2562 รายไดร้วมจากการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ เพ่ิมขึน้เกือบ 2 เท่า จากปีก่อน เน่ืองมาจากการรวมงบ

การเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รวมถึงจากเหตผุลเดียวกนักบัในไตรมาส 4 ปี 2562 ส่วน EBITDA จากการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรม

และอ่ืนๆ เพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสาํคัญในอัตรารอ้ยละ 57 ในปี 2562 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการเติบโตของ EBITDA จากการ

ดาํเนินงานในอตัราท่ีชา้กว่าการเติบโตของรายได ้เป็นผลมาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งมีความสามารถในการทาํ

กาํไรท่ีตํ่ากว่าธุรกิจโรงแรมเดิมของบริษัท ดว้ยโครงสรา้งธุรกิจแบบเช่าบริหาร ดงันัน้ อตัราการทาํกาํไร EBITDA จากการดาํเนินงานของ

ธรุกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ลดลงเป็นรอ้ยละ 20.0 ในปี 2562 จากรอ้ยละ 23.6 ในปี 2561  

สาํหรบัปี 2563 บริษัทคาดว่าผลการดาํเนินงานจะไดร้บัผลกระทบระยะสัน้จากการระบาดของโรค COVID-19 และจะฟ้ืน

ตวัอย่างแข็งแกรง่เม่ือสถานการณค์ลี่คลายลง การเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของแบรนดแ์ละการใชป้ระโยชนจ์ากฐานการดาํเนินงานระดบั

โลกและเครอืข่ายการตลาดท่ีแข็งแกรง่ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของแผนการรวมธุรกิจอย่างต่อเน่ืองกบัเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊จะเป็นกญุแจสาํคญัใน

การผลกัดนัผลการดาํเนินงานของไมเนอร ์โฮเทลสใ์นอีก 1-3 ปีขา้งหนา้ 

ผลการดาํเนินงาน* 

หนว่ย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 

ปี 2562 

ไตรมาส 4 ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

เปลีย่นแปลง 

(ร้อยละ) 

ธรุกิจโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง** 22,693 22,986 -1 

ธรุกิจรบัจา้งบรหิารโรงแรม 317 485 -35 

ธรุกิจอ่ืนๆ 2,922 1,064 175 

รวมรายได ้ 25,932 24,535 6 

EBITDA 6,018 5,564 8 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 23.2 22.7 

หนว่ย: ลา้นบาท ปี 2562 ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

เปลีย่นแปลง 

(ร้อยละ) 

ธรุกิจโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง** 86,294 44,168 95 

ธรุกิจรบัจา้งบรหิารโรงแรม 1,335 1,396 -4 

ธรุกิจอ่ืนๆ 6,561 5,013 31 

รวมรายได ้ 94,189 50,577 86 

EBITDA 18,803 11,947 57 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 20.0 23.6 

* ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหนา้ท่ี 144-145

** รวมสว่นแบง่กาํไรและรายไดอ่ื้น 
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ธุรกจิจดัจาํหน่ายและรับจา้งผลติสนิค้า 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2562 บรษัิทมีรา้นคา้และจดุจาํหน่ายจาํนวนทัง้สิน้ 485 แห่ง ลดลง 5 แห่งจาก 490 แหง่ ณ สิน้ไตรมาส 4 

ปี 2561 จากจาํนวนรา้นคา้และจดุจาํหน่ายทัง้หมด 485 แห่ง รอ้ยละ 83 เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใตแ้บรนดอ์เนลโล่, บอสสิน่ี, บรูคส ์บรา

เธอรส์, ชารล์ แอนด ์คีธ, เอสปรี, เอแตม, โอวีเอส และแรทลีย ์ในขณะท่ีรอ้ยละ 17 เป็นของกลุ่มเครื่องใชใ้นบา้นและครวัเรือน ภายใต ้    

แบรนดโ์จเซฟ โจเซฟ, สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส ์และโบเดิม้ 

จาํนวนสาขาและจุดจาํหน่ายของธุรกจิจดัจาํหน่าย 

จาํนวนสาขา/จดุจาํหน่าย ไตรมาส 4 ปี 2562 เปลีย่นแปลง (q-q) เปลีย่นแปลง (y-y) 

กลุม่สินคา้แฟชั่น 402 -8 -7 

กลุม่เครือ่งใชใ้นบา้นและครวัเรอืน 83 7 2 

รวมสาขาและจดุจาํหน่าย 485 -1 -5 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 รายไดจ้ากธุรกิจจดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลิตเติบโตในอตัรารอ้ยละ 13 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน ซึ่งมีสาเหตมุาจากการเติบโตของธุรกิจจดัจาํหน่าย ดว้ยแคมเปญส่งเสริมการขายปลายฤดกูาลของกลุ่มแบรนดแ์ฟชั่น    โดยเฉพาะ

แบรนดอ์เนลโล่ แรทลีย ์และแบรนดเ์ครื่องใชใ้นบา้นและครวัเรอืน รวมถึงการขยายสาขาของโบเดิม้ ส่งผลใหร้ายไดจ้ากธุรกิจจดัจาํหน่าย

เติบโตอย่างมีนยัสาํคญัในอตัรารอ้ยละ 24 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากธรุกิจรบัจา้งผลิตลดลงรอ้ยละ 22 

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตมุาจากความตอ้งการในผลิตภณัฑท์าํความสะอาดของลกูคา้ในกลุ่มธุรกิจสินคา้อปุโภคบรโิภคท่ี

ลดลง ทัง้นี ้ความสามารถในการทาํกาํไรท่ีเพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมขึน้ของรายไดอ้ย่างมีนยัสาํคญั รวมถึงมาตราการการลดค่าใชจ้่ายของธรุกิจ

จดัจาํหน่าย ช่วยลดผลกระทบจากอตัราการทาํกาํไรท่ีลดลงของธุรกิจรบัจา้งผลิตจากยอดขายและความสามารถในการทาํกาํไรท่ีลดลง 

ส่งผลให ้ในไตรมาส 4 ปี 2562  EBITDA ของธุรกิจจัดจาํหน่ายและรบัจา้งผลิตเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 21 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ในขณะท่ีอตัราการทาํกาํไร EBITDA เพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 6.9 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 7.4 ในไตรมาส 4 ปี 2562 

ในปี 2562 รายไดจ้ากธรุกิจจดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลิตเติบโตรอ้ยละ 12 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจาก

สาเหตเุดียวกนักบัในไตรมาส 4 ปี 2562 อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมขึน้ของยอดขายจากการลดราคาสินคา้ของธรุกิจจดัจาํหน่ายในชว่ง 9 เดือน

แรกของปี 2562 สรา้งแรงกดดนัต่อความสามารถในการทาํกาํไรในช่วงตน้ปี 2562 และดว้ยการประหยดัต่อขนาดของธุรกิจรบัจา้งผลิตท่ี

ลดลงในปี 2562 ส่งผลให ้EBITDA ในปี 2562 ลดลงเล็กนอ้ยในอตัรารอ้ยละ 1 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ดงันัน้ อตัราการทาํกาํไร EBITDA จึง

ลดลงจากรอ้ยละ 6.9 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 6.1 ในปี 2562 

รายไดข้องธุรกจิจดัจาํหน่ายและรับจา้งผลติสนิค้า* 

หนว่ย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 ปี 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561 เปลีย่นแปลง (ร้อยละ) 

ธรุกิจจดัจาํหน่าย 1,180 953 24 

ธรุกิจรบัจา้งผลิต 220 282 -22 

รวมรายได*้* 1,400 1,234 13 

EBITDA 103 85 21 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 7.4 6.9 

หนว่ย: ลา้นบาท ปี 2562 ปี 2561 เปลีย่นแปลง (ร้อยละ) 

ธรุกิจจดัจาํหน่าย 4,025 3,448 17 

ธรุกิจรบัจา้งผลิต 937 992 -5 

รวมรายได*้* 4,962 4,439 12 

EBITDA 304 307 -1 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 6.1 6.9 

* ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหนา้ท่ี 144-145
** รวมสว่นแบง่กาํไรและรายไดอ่ื้น 
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งบดุลและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ปี 2562 บรษัิทมีสินทรพัยร์วม 254,184 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 13,897 ลา้นบาท จาก 268,081 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 

การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณจ์าํนวน 9,918 ลา้นบาท และ (2) การลดลงของ

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 3,521 ลา้นบาท โดยทัง้คู่มีสาเหตมุาจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินจากการแข็งค่าของสกลุเงิน

บาทในปี 2562 

บริษัทมีหนีส้ินรวม 168,316 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2562 ลดลงจาํนวน 17,464 ลา้นบาท จาก 185,780 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 

โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเงินกูยื้มสทุธิจาํนวน 14,521 ลา้นบาท จากการชาํระคืนเงินกูยื้มและหุน้กู ้และผลกระทบจากการ

แปลงคา่เงิน  

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษัิทเพ่ิมขึน้จาํนวน 3,567 ลา้นบาท จาก 82,301 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 เป็น 85,868 ลา้นบาท ณ สิน้

ปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้จากกาํไรสทุธิในปี 2562 จาํนวน 10,698 ลา้นบาท สทุธิดว้ยเงินปันผลจ่ายจาํนวน 2,123 

ลา้นบาท การปรบัปรุงการแปลงค่างบการเงินจาํนวน 3,056ลา้นบาท และ การจ่ายดอกเบีย้ของหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทนุจาํนวน 1,312 

ลา้นบาท 

สาํหรบัปี 2562  บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาํเนินงานจาํนวน 14,766 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 

7,405 ลา้นบาท จากปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของกาํไรสทุธิในปี 2562 และการเพ่ิมขึน้สทุธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปลง

คา่เงิน จาํนวน 4,091 ลา้นบาท 

บรษัิทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทนุจาํนวน 3,781 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลงทนุตามปกติของธรุกิจ

โรงแรม รา้นอาหาร และอ่ืนๆ และรวมถึงการเขา้ลงทนุในรา้น บอนชอนในประเทศไทย จาํนวน 17,240 ลา้นบาท ซึ่งถกูลดทอนดว้ยเงินสด

รบัจากการขายโรงแรมทิโวลีและโรงแรมในประเทศ มลัดีฟสแ์ละสินทรพัยอ่ื์นๆ จาํนวน 11,625 ลา้นบาท 

บรษัิทมีเงินสดจ่ายสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 11,357 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจาก (1) เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้และ

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุจาํนวน 2,123 ลา้นบาท (2) การจ่ายดอกเบีย้ของหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทนุจาํนวน 1,312 ลา้นบาท และ 

(3) เงินสดจ่ายสทุธิจากการออกหุน้กูแ้ละเงินกูยื้มจาํนวน 7,898 ลา้นบาท 

โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน การลงทนุ และการจดัหาเงิน ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิ

ของบรษัิทลดลงจาํนวน 373 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2562 

การวเิคราะหอ์ัตราส่วนทางการเงนิ 

บรษัิทมีอตัรากาํไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 56.3 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 45.2 ในปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากความสามารถ

ในการทาํกาํไรท่ีลดลงของธุรกิจโรงแรม จากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึ่งมีอตัราการทาํกาํไรท่ีตํ่ากว่าบรษัิท ดงันัน้ อตัรา

กาํไรสทุธิในปี 2562 ลดลงเป็นรอ้ยละ 5.7 จากรอ้ยละ 7.3 ในปี 2561 โดยนอกจากความแตกต่างของโครงสรา้งธุรกิจ ดว้ยธุรกิจแบบเช่า

บรหิารของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึ่งมีความสามารถในการทาํกาํไรท่ีตํ่ากว่าแลว้ ธุรกิจรา้นอาหารและจดัจาํหน่ายยงัมีความสามารถในการ

ทาํกาํไรท่ีลดลง ท่ามกลางการบรโิภคภายในประเทศท่ีชะลอตวั รวมทัง้ตน้ทนุทางการเงินและอตัราภาษีท่ีสงูขึน้จากการเขา้ซือ้เอ็นเอช โฮ

เทล กรุป๊ 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ลดลงเลก็นอ้ยจากรอ้ยละ 8.6 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 8.4 ในปี 2562  ซึ่งมีสาเหตมุาจากสว่นของ

ผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมขึน้จากการออกหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทนุเพ่ือใชใ้นการลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปตัง้แต่ปลายปี 2561 เช่นเดียวกนั อตัรา

ผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยป์รบัเทียบเตม็ปีลดลงจากรอ้ยละ 3.0 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 2.7 ในปี 2562 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยของบรษัิทลดลงจาก 58 วนัในปี 2561 เป็น 43 วนัปี 2562 ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการรวมงบการเงิน

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ส่วนอตัราส่วนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อยอดลกูหนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้เล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 5.7 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 
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5.9 ในปี 2562 เน่ืองจากอตัราการลดลงของลกูหนีก้ารคา้สงูกวา่การลดลงของการตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยคา่ สินคา้คงเหลือของบรษัิทสว่นใหญ่

ประกอบดว้ย วตัถดิุบ สินคา้ระหวา่งผลิต และสินคา้สาํเรจ็รูปของธรุกิจรา้นอาหารและธรุกิจจดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลิต โดยอายเุฉลี่ยของ

สินคา้คงเหลือลดลงจาก 44 วนัในปี 2561 เป็น 26 วนัในปี 2562 ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึ่งเป็น

บริษัทท่ีดาํเนินธุรกิจโรงแรมเพียงอย่างเดียว ส่งผลใหเ้อ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีสินคา้คงเหลือนอ้ยกว่าธุรกิจท่ีบริษัทมีอยู่เดิม ซึ่งดาํเนินธุรกิจ

รา้นอาหารและธุรกิจจดัจาํหน่ายดว้ย ส่วนอายเุฉลี่ยของเจา้หนีก้ารคา้ลดลงจาก 93 วนัในปี 2561 เป็น 78 วนัในปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผลมาจากธรุกิจโรงแรม 

อตัราสว่นสินทรพัยห์มนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียนเพ่ิมขึน้อยู่ที่ 1.1 เทา่ ณ สิน้ ปี 2562 จาก 0.9 เทา่ ณ สิน้ปี 2561 โดยมีสาเหตุ

มาจากการลดลงของเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เงินกูยื้มระยะยาวสว่นที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี หุน้กูส้ว่นที่ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ่งปี จากการเปลี่ยนเงินกูยื้มใหเ้ป็นเงินกูร้ะยะยาว และเงินกูยื้มระยะยาว อตัราส่วนหนีส้ินสว่นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถื้อ

หุน้ลดลงจาก 1.54 เท่า ณ สิน้ปี 2561 เป็น 1.31 เท่า ณ สิน้ปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการชาํระคืนเงินกูด้ว้ยเงินสดรบัจากการขาย

สินทรพัย ์รวมถึงการเพ่ิมของส่วนของผูถื้อหุน้จากกาํไรสทุธิ ส่วนอตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้เพ่ิมขึน้จาก 4.0 เท่าในปี 

2561 เป็น 5.2 เทา่ในปี 2562 เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึน้ของกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน  

อัตราส่วนทางการเงนิ 

ความสามารถในการทาํกาํไร 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

(ปรับปรุงใหม่) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 45.2 56.3 

อตัรากาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 8.2 5.7 

อตัรากาํไรสทุธิจากผลการดาํเนินงาน* (รอ้ยละ) 5.7 7.3 

ความมปีระสทิธิภาพ 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) 8.4 8.6 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(รอ้ยละ) 2.7 3.0 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 43 58 

อายเุฉลี่ยของสินคา้คงเหลือ (วนั) 26 44 

อายเุฉลี่ยของเจา้หนีก้ารคา้ (วนั) 78 93 

ความสามารถในการดาํรงสภาพคล่อง 

สินทรพัยห์มนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียน (เทา่) 1.1 0.9 

ภาระหนีส้นิ 

อตัราสว่นหนีส้ินสว่นที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.3 1.5 

อตัราสว่นหนีส้ินสว่นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.2 1.4 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ (เทา่)  5.2 4.0 

* ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหนา้ท่ี 144-145

เอน็เอช โฮเทล กรุ๊ป 

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปยงัคงมีผลการดาํเนินงานท่ีแข็งแกรง่ในไตรมาส 4 ปี  2562 โดยมีรายไดร้วมเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 7 เม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการเติบโตอย่างแข็งแกรง่ของโรงแรมในทวีปยโุรป ซึง่รวมถึงกลุม่ประเทศเบเนลกัซ ์อิตาลี และสเปน รวมถึงการ

รวมการดาํเนินงานของโรงแรมทิโวลี การปรบัปรุงโรงแรม และการเปิดโรงแรมใหม่ ทัง้นี ้หากไม่รวมโรงแรมทิโวลี รายไดร้วมจะเพ่ิมขึน้รอ้ย

ละ 4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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EBITDA จากการดาํเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในไตรมาส 4 ปี 2562 เติบโตในอตัรารอ้ยละ 10 จากช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน อยู่ท่ี 85 ลา้นยโูร ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างแข็งแกรง่ของรายได ้และการควบคมุค่าใชจ้่ายอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ อตัราการทาํ

กาํไร EBITDA จากการดาํเนินงานเพ่ิมสงูขึน้จากรอ้ยละ 18.1 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 18.5 ในไตรมาส 4 ปี 2562 

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปรายงานกาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานในไตรมาส 4  ปี  2562 เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญัในอตัรารอ้ยละ 96 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ท่ี 43 ลา้นยูโร โดยมีสาเหตุมาจากการดาํเนินงานท่ีดีขึน้ การลดลงของตน้ทุนทางการเงินจากการ 

ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพบางส่วนก่อนครบกาํหนดในปี 2566 และการลดลงของภาษีจ่าย ดงันัน้ อตัราการทาํกาํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน

เพ่ิมสูงขึน้จากรอ้ยละ 5.1 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 9.4 ในปีในไตรมาส 4 ปี 2562 ทัง้นี ้เน่ืองจากการตัง้สาํรองท่ีเก่ียวขอ้งกับ

สินทรพัยท่ี์ไม่ใช่โรงแรมในลาตินอเมริกาในไตรมาสนี ้ส่งผลใหเ้อ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีกาํไรสทุธิตามงบการเงิน ซึ่งนบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้

เพียงครัง้เดียว อยู่ท่ี 26 ลา้นยโูร ในไตรมาส 4 ปี 2562  

สาํหรบัปี 2562 เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊มีรายไดร้วมเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6 จากปีก่อน จากการเพ่ิมขึน้ของรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของ

โรงแรมทัง้หมดในอตัรารอ้ยละ 5 ในสกุลเงินยูโร จากผลการดาํเนินงานท่ีดีของโรงแรมในทวีปยุโรปและการเปิดโรงแรมใหม่ ในขณะท่ี 

EBITDA และกาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานเติบโตในอตัราท่ีเร็วกว่าการเติบโตของรายไดเ้น่ืองมาจากเหตผุลเดียวกนักบัในไตรมาส 4 ปี 

2562 สง่ผลให ้EBITDA และกาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานเติบโตในอตัรารอ้ยละ 12 และ 63 ตามลาํดบัในปี 2562 

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ประสบความสาํเรจ็ในการรายงานผลการดาํเนินงานตามท่ีไดป้ระกาศไว ้ดว้ยเป้าหมายของ EBITDA จาก

การดาํเนินงานจาํนวน 285 ลา้นยโูร และกาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานจาํนวน 100 ลา้นยโูร (ไม่นบัรวมมาตรฐานการบญัชี IFRS 16 และ 

IAS 29) ทัง้นี ้สาํหรบัปี 2563 ถึงแมจ้ะมีความทา้ทายในทวีปยโุรป เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊จะใหค้วามสาํคญัในการผลกัดนัธุรกิจเพ่ือสรา้งผล

การดาํเนินงานท่ีดีย่ิงขึน้ นอกจากนี ้โรงแรมระดบัสงูทัง้ 8 แห่งในเครอื Boscolo ท่ีตัง้อยู่ในเมืองสาํคญัในทวีปยโุรปจะเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ี

จะช่วยผลกัดนัฐานการเติบโตของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ใหดี้ย่ิงขึน้ไป 

 ผลการดาํเนินงาน* 

หนว่ย: ลา้นยูโร ไตรมาส 4 ปี 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

เปลีย่นแปลง 

(ร้อยละ) 

รายได ้ 461 430 7 

EBITDA จากการดาํเนินงาน 85 78 10 

EBITDA Margin จากการดาํเนนิงาน 18.5 18.1 

กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน 43 22 96 

อตัราการทาํกาํไรสทุธิจากการดาํเนนิงาน (รอ้ยละ) 9.4 5.1 

กาํไรสทุธิ 26 5 420 

อตัราการทาํกาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 5.7 1.2 

หนว่ย: ลา้นยูโร ปี 2562 ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

เปลีย่นแปลง 

(ร้อยละ) 

รายได ้ 1,718 1,620 6 

EBITDA จากการดาํเนินงาน 294 263 12 

EBITDA Margin จากการดาํเนนิงาน 17.1 16.3 

กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน 113 70 63 

อตัราการทาํกาํไรสทุธิจากการดาํเนนิงาน (รอ้ยละ) 6.6 4.3 

กาํไรสทุธิ 100 102 -2 

อตัราการทาํกาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 5.8 6.3 

*ไม่นบัรวมมาตรฐานการบญัช ีIFRS 16 ซ่ึงมผีลวนัที ่1 มกราคม 2562 ในทวปียโุรป
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แนวโน้มในอนาคต 

บริษัทมีความเช่ือมั่นในศกัยภาพการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจของบริษัท โดยตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทสามารถกา้วขา้มผ่านวิกฤตการณต์่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิกฤตการณท์างการเงินในปี 2540 การระบาดของโรคระบบเดินทางหายใจ

เฉียบพลนัรา้ยแรง (SARS) ในปี 2546 การประทว้งทางการเมืองในกรุงเทพฯ และการปิดสนามบินในปี 2551 รวมถึงโรคระบาด ภยัพิบติั

ทางธรรมชาติ หรอืปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองอ่ืน ๆ โดยในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา บรษัิทมีการเติบโตของผลกาํไรโดยเฉลี่ยตอ่ปีในอตัรา

รอ้ยละ 18 

ถึงแมว้่าในปัจจบุนั บริษัทและทั่วโลกกาํลงัเผชิญกบัความทา้ทายครัง้ใหม่ คือโรค COVID-19 แต่บริษัทเช่ือมั่นว่าผลกระทบ

ดงักล่าวจะเกิดขึน้เพียงชั่วคราว บรษัิท จะสามารถจดัการกบัความทา้ทายและกลายเป็นบรษัิทท่ีมีความแข็งแกรง่ย่ิงขึน้ไดด้งัเช่นในอดีตท่ี

ผ่านมา ในขณะเดียวกนั นอกเหนือจากการบรหิารจดัการเชิงรุกเพ่ือลดผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 แลว้ บรษัิทจะยงัคง

มุง่สรา้งรากฐานการดาํเนินงานสาํหรบัการเติบโตในระยะยาวตอ่ไป 

การรับมอืการระบาดของโรค COVID-19 เชงิรุกและทนัท ี

บรษัิทมีการติดตามสถานการณอ์ย่างใกลชิ้ด และมีการทาํงานรว่มกนักบัหน่วยงานดา้นสขุภาพในแต่ละทอ้งถ่ิน เพ่ือใหม้ั่นใจ

ในสขุอนามยัและความปลอดภยัของแขกท่ีเขา้พกั ลกูคา้ และพนกังาน บรษัิทมีการรายงานสถานการณด์งักล่าวต่อคณะกรรมการบรหิาร

และกาํกบัความเสี่ยง ซึง่มีหนา้ท่ีติดตามผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 ตอ่ธรุกิจและการดาํเนินงานของบรษัิทอย่างใกลชิ้ด 

ไมเนอร ์โฮเทลสมี์การดาํเนินธุรกิจในหลากหลายประเทศ ในประเทศท่ีมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติลดลง ไมเนอร ์โฮ

เทลสห์นัไปมุง่เนน้นกัทอ่งเที่ยวภายในประเทศ ในขณะเดียวกนั โรงแรมในทวีปเอเชียอยู่ในระหวา่งการดาํเนินมาตราการควมคมุค่าใชจ้่าย 

ยกตวัอย่างเช่น การจดัตารางเวลาการทาํงานเป็นกะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานสนบัสนนุ ในขณะท่ียงัคงใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศแก่แขก

ท่ีมาเข้าพัก ท่ีสาํคัญกว่านั้น บริษัทคาดว่าจะจาํนวนแขกท่ีเข้าพักจะเพ่ิมสูงขึน้เม่ือสามารถท่ีควบคุมสถานการณ์ได ้ดว้ยฐานการ 

ดาํเนินงานท่ีครอบคลมุทั่วทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ตะวนัออกกลาง แอฟริกา ยโุรป และอเมริกา ส่งผลใหไ้มเนอร ์โฮเทลสอ์ยู่ในฐานะท่ีจะ

ไดร้บัประโยชนเ์ม่ือธรุกิจมีการฟ้ืนตวั  

รา้นอาหารส่วนใหญ่ของไมเนอร ์ฟู้ดใหบ้รกิารอาหารท่ีเหมาะสาํหรบับรกิารจดัส่งอาหาร ในสถานการณท่ี์ผูค้นหลีกเลี่ยงพืน้ท่ี

สาธารณะ ไมเนอร ์ฟู้ด สามารถใชป้ระโยชนจ์ากแพลตฟอรม์และมุ่งเนน้ไปท่ีการขายผ่านบริการจดัส่งอาหาร โดยปรบัเวลาบริการส่ง

อาหารในพืน้ท่ีหลกัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ในขณะเดียวกนั บริษัทอยู่ในระหว่างการดาํเนินมาตรการประหยดัค่าใชจ้่าย 

และทบทวนแผนการเปิดสาขาท่ีรองรบันกัท่องเท่ียว ส่วนในประเทศจีน รา้นอาหารส่วนใหญ่มีการปิดทาํการชั่วคราว ดงันัน้จึงมีการวาง

แผนการลดค่าใชจ้่ายอย่างเขม้งวด ซึ่งรวมถึงการผ่อนปรนค่าเช่า การลดตน้ทุนแรงงาน และการขยายเวลาชาํระหนี ้จากทัง้คู่คา้และ

ผูร้บัเหมา ทัง้นี ้กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนมีการติดตามสถานการณอ์ย่างใกลชิ้ดและประเมินการดาํเนินงานของสาขาเป็นประจาํ

ทกุวนั 

การสร้างรากฐานสาํหรับการเตบิโตในระยะยาว 

แมก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจบุนัจะประสบกบัความทา้ทายเป็นการชั่วคราว แต่บริษัทจะยงัคงมุ่งยกระดบัธุรกิจและ

ฐานการดาํเนินงานตอ่ไป เพ่ือใหม้ั่นใจวา่บรษัิทจะสามารถเติบโตไดใ้นระยะยาว 

บริษัทมีการพิจารณาธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายเพ่ือสรา้งผลตอบแทนโดยรวมสงูสดุ ซึ่งรวมถึงโอกาสในการขยาย

ธุรกิจท่ีมีอยู่เดิม การลงทนุในธุรกิจใหม่ การปรบัโครงสรา้งธุรกิจและสดัส่วนการถือหุน้ การขายและการหมนุเวียนสินทรพัย ์การเขา้ลงทนุ

ในบอนชอนจะเป็นหนึ่งในแรงขบัเคลื่อนหลกัของไมเนอร ์ฟูด้ในปี 2563 และตอ่ไป จากขนาดของธรุกิจ ศกัยภาพในการเติบโตของตลาดไก่

และโดยเฉพาะตลาดอาหารเอเชีย การเพ่ิมสดัส่วนการลงทนุในเบรดทอลค์ ประเทศสิงคโปร ์จะช่วยสรา้งการเติบโตใหก้บับรษัิทดว้ยฐาน

การปฏิบติังานท่ีแข็งแกรง่ย่ิงขึน้ ในปี 2562 บรษัิทมีการทบทวนธุรกิจในเครอืและพิจารณาขายเงินลงทนุ ซึ่งรวมถึง แกรบบไ์ทย ในสหราช

อาณาจกัร และรบิส ์แอนด ์รมัส ์ในประเทศออสเตรเลีย และแบรนดท่ี์ไม่ทาํกาํไรของไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์เช่น เซฟ มาย แบค ซึ่งจะช่วยใหปี้ 
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2563 มีผลการดาํเนินงานท่ีดีขึน้ บริษัทจะยังคงมองหาโอกาสดังกล่าวขา้งตน้ในระยะยาว ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรพัย์

เช่นเดียวกบัธรุกรรมการขายและเชา่กลบัโรงแรมทิโวลีและขายเงินลงทนุในโรงแรมในประเทศมลัดีฟส ์

การสรา้งผลประโยชน์ร่วมกันจากการรวมธุรกิจเป็นหนึ่งในสิ่งท่ีบริษัทใหค้วามสาํคัญเป็นอันดับตน้ๆ โดยการรวมการ

ดาํเนินงานกบัไมเนอร ์โฮเทลส ์ทัง้เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปและไมเนอร ์โฮเทลสจ์ะยงัคงสานต่อความพยายามในการสรา้งโอกาสในการขาย

ระหว่างฐานลกูคา้ของทัง้ 2 บริษัท การขยายธุรกิจจากการใชแ้บรนดร์่วมกนั และการรวมโปรแกรมความภกัดีของลกูคา้ เพ่ือเสริมสรา้ง

ความแข็งแกรง่ของเครอืโรงแรม นอกจากนี ้ทัง้สองบรษัิทจะใชป้ระโยชนร์ว่มกนัจากจดุแข็งของทัง้สองฝ่ายเพ่ือเรง่การเติบโต ยกตวัอย่าง

เช่น การใชป้ระโยชนจ์ากความสมัพนัธเ์ชิงธรุกิจของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊กบันกัลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์และแบรนดโ์รงแรมหรูอนนัตราของ

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ซึ่งช่วยใหเ้อ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปประสบความสาํเรจ็ในการเขา้ทาํธุรกรรมการเช่าบริหารของกลุ่มโรงแรม Boscolo อนัทรง

เกียรติในทวีปยโุรปประสบความสาํเรจ็ ดว้ยโรงแรมระดบับน 8 แห่ง ซึ่งตัง้อยู่ในเมืองสาํคญัของทวีปยโุรป เช่น โรม เวนิส และปราก ส่งผล

ใหเ้ครอืโรงแรม Boscolo เป็นหนึ่งในแรงผลกัดนัการเติบโตของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ในปี 2563 และปีต่อๆ ไป สาํหรบัไมเนอร ์ฟู้ด บอนชอน

มีโอกาสท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากฐานการดาํเนินงานของไมเนอร ์ฟู้ด ซึ่งรวมถึงการจดัซือ้ผ่านการจดัซือ้จดัจา้งทั่วโลก การขยายสาขาผ่านทีม

จดัหาพืน้ท่ี และมาตรฐานการปฏิบติังานดว้ยความเป็นเลิศในการดาํเนินงาน นอกจากนี ้ไมเนอร ์ฟู้ดสามารถมองหาโอกาสในการสรา้ง

ประโยชนร์ว่มกนัระหวา่งกลุม่ธรุกิจรา้นอาหารในประเทศสงิคโปรแ์ละเบรดทอลค์ ประเทศสิงคโปรไ์ด ้

ในปี 2563 ไมเนอร ์ฟู้ด ใหค้วามสาํคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของทั้งเบือ้งหนา้และ

หน่วยงานสนับสนุน โดยการวิเคราะหข์อ้มูลจะเป็นกุญแจสาํคัญในการเจาะขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมของลูกคา้ ซึ่งจะช่วยให้

สามารถทาํการตลาดแบบเจาะรายบคุคลได ้และช่วยยกระดบัประสบการณข์องลกูคา้ในทกุช่องทาง ในส่วนของการเช่ือมต่อกบัลกูคา้ ไม

เนอร ์ฟู้ดจะพัฒนาโปรแกรมความภักดีของลูกคา้ผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหค้รอบคลุมทุกแบรนดแ์ละทุกกลุ่มธุรกิจ

รา้นอาหาร พฒันาแอปพลิเคชนัการจดัสง่อาหารของบรษัิทเอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงแอปพลิเคชนับนมือถือ 1112 เดลิเวอรี ่รวมทัง้เสรมิสรา้ง

ความสมัพนัธก์บัผูใ้หบ้รกิารจดัสง่อาหารรายอ่ืน ดว้ยการเริ่มดาํเนินการมาตัง้แต่ช่วงครึง่หลงัของปี 2562 ไมเนอร ์ฟู้ดจึงเริ่มเห็นการฟ้ืนตวั

ของผลการดาํเนินงาน โดยกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียมีการเติบโตของยอดขายต่อรา้นเดิมในไตรมาส 4 และกลุ่มธุรกิจ

รา้นอาหารในประเทศไทยมีแนวโนม้ของยอดขายต่อรา้นเดิมท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ืองในไตรมาส 4 จนถึงเดือนมกราคมของปี 2563 ก่อนที่จะมี

การระบาดของโรค COVID-19 

เม่ือบรษัิทมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง การบรหิารจดัการฐานะทางการเงินจึงมีความสาํคญัเช่นกนั โดยนอกเหนือจากการรกัษา

อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ใหอ้ยู่ในระดบัเดียวกบัเป้าหมายภายในของบริษัทท่ี 1.3 เท่าแลว้ บริษัทยงัให้

ความสาํคญักบัประสิทธิภาพในการกูยื้มเงิน โดยบรษัิทมีการบรหิารจดัการหนีส้ินสว่นท่ีมีภาระดอกเบีย้เชิงรุก เพ่ือเพ่ิมอายเุฉลี่ยของหนีส้นิ

ดงักล่าว รวมทัง้มองหาโอกาสในการลดตน้ทนุทางการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ดว้ยการดาํเนินงานในหลายประเทศ บริษัทจึงมีการจดัการ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยกลยุทธก์ารป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบ

ธรรมชาติ (Natural Hedge) 



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บรษัิทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบันีแ้ลว้  ดว้ยความระมดัระวงั บรษัิทขอรบัรองว่า 

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระสาํคัญ 

นอกจากนี ้บรษัิทขอรบัรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยแลว้  

(2)  บริษัทไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มลูท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจว่าบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั

ทัง้ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3)  บรษัิทไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว และบรษัิทได้

แจง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บรษัิทแลว้ ซึง่ครอบคลมุถงึขอ้บกพรอ่งและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การกระทาํท่ีมิชอบ

ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทาํรายงานทางการเงินของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบรษัิท ไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บรษัิท

ไดม้อบหมายให ้นายไบรอนั เจมส ์เดลาน่ี และ นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารนี ้ไวท้กุหนา้ดว้ย 

หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายไบรอนั เจมส ์เดลาน่ี และ นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้กาํกับไว ้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่

ขอ้มลูท่ีบรษัิทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

ช่ือ  ตาํแหน่ง  ลายมือช่ือ 

1. นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี กรรมการ 

2. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี กรรมการ 

ผูร้บัมอบอาํนาจ   

1. นายไบรอนั เจมส ์เดลาน่ี Chief Financial Officer 

2. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้ Chief Commercial Officer 
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เอกสารแนบ 1. รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุมบริษัท ผู้ทีไ่ดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชแีละการเงนิ ผู้ทีไ่ดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงใน

การควบคุมดแูลการทาํบญัช ีและเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 

 
ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด /  

ประวัตกิารอบรม 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท (หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. นายวิลเลยีม เอล็ลวู๊์ด ไฮเน็ค  

- ประธานกรรมการ  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2521) 

- ประธานกรรมการบรหิาร 

(แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

- อาย ุ70 ปี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- เป็นบิดาของนายจอหน์ สก๊อต 

ไฮเน็ค กรรมการบรษัิท 

- ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวิชาการ

จดัการ วิทยาลยัโยนก จงัหวดัลาํปาง 

- โรงเรยีนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

รุน่ 64/2548 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) 

MINT: 
150,015,704 หุน้ 

 
MINT-W6: 

12,201,495 
หน่วย 

 

คูส่มรส 

MINT: 

5,200 หุน้ 

 

MINT-W6:  

260 หน่วย 

 

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2540-2555 

2550-2553 

2531-2544 

2516-2523 

- ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทใน

เครอื     

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรร

หาพิจารณาค่าตอบแทนและกาํกับดูแล

กิจการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

 

-  บมจ.ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  

 

- บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส์ 

 

 

- บจก. แปซิฟิคครอส อินเตอรเ์นชั่นแนล  

-  บมจ. เสรมิสขุ 

- บมจ.เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 

- บจก.  ซาทชิ แอนด ์ซาทชิ  

- บจก.  โอกิลวี แอนด ์แมทเธอร ์(ประเทศไทย) 

2. คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม 

(แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2551) 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  

- ประธานกรรมการกาํหนด

คา่ตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูล

กิจการ 

- อาย ุ74 ปี 

- ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัวิล

เลียมส ์สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเคม

บรดิจ ์สหราชอาณาจกัร 

- ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเคม

บรดิจ ์สหราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 

2543 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

(IOD) 

 

- 2562-ปัจจบุนั  

2552-ปัจจบุนั 

2554-ปัจจบุนั 

2535-ปัจจบุนั 

2554-ปัจจบุนั 

2556-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการและเหรญัญิก 

 

- บมจ. อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น 

- บมจ. ชบับส์ามคัคีประกนัภยั  

- บจก. สยามพารากอน ดิเวลลอปเมน้ท ์ 

- บจก.สยามพิวรรธน ์

- บจก รอยลั พารากอน เอ็นเตอรไ์พรส ์ 

- สภากาชาดไทย 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด /  

ประวัตกิารอบรม 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท (หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี 

 

 

3. นายจรัมพร โชตกิเสถยีร 

(แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ  

- กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูล

กิจการ 

- ประธานกรรมการบรหิารและ

กาํกบัความเสี่ยง 

- อาย ุ62 ปี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี  

 

 

 

 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ 

สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีสาขา Electrical Engineering and 

Computer Science, Massachusetts Institute of 

Technology สหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 11 สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ (วตท.) 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน รุน่ท่ี 

1/2555 สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่

ท่ี 185/2557 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

รุน่ท่ี 66/2550 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน 

(ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

 

- 

 

 

 

 

 

  

- 2561-ปัจจบุนั 

- 2561-ปัจจบุนั 

- 2560-ปัจจบุนั 

- 2560-ปัจจบุนั 

-  

- 2560-ปัจจบุนั 

- 2561-ปัจจบุนั 

-  

- 2560-ปัจจบุนั

2553-ปัจจบุนั

2547-ปัจจบุนั 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการบรหิาร  

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

- กรรมการ  

- กรรมการคณะการเงิน  

 

- กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ  

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

- บมจ. สิงห ์เอสเตท 

 

- บจก. อตุสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์สนั) 

- สภาสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทิรา 

สภากาชาดไทย 

- ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์

- มลูนิธิศกึษาพฒัน ์

- มลูนิธิวิจยัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

-  

4. นางสาวสุวภา เจริญยิง่ 

(แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ สาขาการเงินและการตลาด 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญาตร ี บรหิารธรุกิจ สาขาการเงินการธนาคาร 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- 2561-ปัจจบุนั 

2561-ปัจจบุนั 

2561-ปัจจบุนั 

2561-ปัจจบุนั 

2561-ปัจจบุนั 

- กรรมการ 

- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บมจ. เอสเอฟ คอรป์อเรชั่น 

- บมจ. ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น  

- บจก. กรูเ์มต ์เอเชีย 

- บจก. กรูเ์มต ์เอ็นเตอรไ์พรส ์

- บจก. อินเตอรม์ารท์ (ประเทศไทย) 



เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด /  

ประวัตกิารอบรม 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท (หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกาํกบัดแูลกิจการ 

- อาย ุ56 ปี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี  

 

- หลกัสตูร Families in Business from Generation to 

Generation, Harvard Business School 

สหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูร TLCA Leadership Development 

Program, IMD Lausanne สวิตเซอรแ์ลนด ์

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

(หลกัสตูร วตท.) รุน่ท่ี 1 

- หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM) รุน่

ท่ี 7/2562 และรุน่ท่ี 2/2560 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Certified Financial Planner (CEP) รุน่ท่ี 

1/2552 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

(TFPA)/Financial Planning Standards Board 

(FPSB) 

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN) 

รุน่ท่ี 1/2546 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่

ท่ี 1/2543 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

(IOD)  

- 2558-ปัจจบุนั 

2562-ปัจจบุนั 

2557-ปัจจบุนั 

-  

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- อปุนายก 

 

- บจก. แฟมิลี่ ออฟฟิศ 

- สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

 

5. นายเอด็เวิรด์ คธี ฮูเบนเน็ท 

(แตง่ตัง้ปี 2561) 

- กรรมการอิสระ  

- กรรมการบรหิารและกาํกบั

ความเสี่ยง 

- Certificate, Executive Coaching, Cambridge 

University สหราชอาณาจกัร 

- - 2559-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

- Managing Director 

- Trustee  

- Chapter Member of the Board  

 

 

- OPA Associates 

-  Waterkeeper Alliance  

- American Red Cross, San Francisco 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 



เอกสารแนบ 1 หนา้ 4 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด /  

ประวัตกิารอบรม 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท (หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

- อาย ุ68 ปี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี 

- Diploma, Executive Coaching, Berkeley School 

for Executive Coaching Haas School of 

Business University of California สหรฐัอเมรกิา 

- Intensive Program in Hotel Management with 

specific focus on marketing and branding, 

Cornell University, New York สหรฐัอเมรกิา 

- Diploma, International Finance, Thunder School 

of Global Management, Phoenix สหรฐัอเมรกิา 

- Intensive Program in International Finance, 

Wharton School Executive Development, 

Philadelphia สหรฐัอเมรกิา 

6. นายอานิล ธาดาน่ี  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 26 มิถนุายน 2541) 

- กรรมการ 

- กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

- กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูล

กิจการ 

- อาย ุ73 ปี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี  

 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิาร University of California, 

Berkeley สหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญาโท สาขาวิทยาศาสตร ์ University of 

Wisconsin, Madison สหรฐัอเมรกิา 

MINT: 

59,411,662 หุน้ 

 

MINT-W6: 

2,970,584 

หน่วย 

 

ปัจจบุนั - กรรมการ  

- ผูก่้อตัง้และประธานกรรมการและ

กรรมการบรษัิทในเครอื 

- ผูก่้อตัง้และกรรมการ และกรรมการ

บรษัิทในเครอื 

- ท่ีปรกึษา 

 

 

- สมาชิก 

- บมจ.  โรงแรม ราชดาํร ิ

- บจก.  ชิมโฟนี เอเชีย โฮลดิง้ 

 

- บจก. ซิมโฟนี อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ส ์

(บรษัิทจดทะเบียนในประเทศองักฤษ) 

- SMU Enterprise Board, The Institute of 

Innovation and Entrepreneurship, 

Singapore Management University  

- International Institute for Strategic Studies 

7. นายธีรพงศ ์จนัศริิ  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2556) 

- กรรมการ  

- กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

- อาย ุ54 ปี 

- ปรญิญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัซานฟราน

ซิสโก สหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญาตร ีสาขาการตลาดมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

คูส่มรส 

MINT:  

14,300 หุน้ 

 

 

ปัจจบุนั - กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

และกรรมการบรษัิทในเครอื 

- กรรมการอาํนวยการ 

- กรรมการ   

- บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุป๊  

 

- สมาคมการจดัการธรุกิจแห่งประเทศไทย 

- สภาวิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 



เอกสารแนบ 1 หนา้ 5 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด /  

ประวัตกิารอบรม 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท (หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี 

 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่

ท่ี 10/2544 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) 

MINT-W6:  

715 หน่วย 

 

8. นายนิต ิโอสถานุเคราะห ์

(แตง่ตัง้ปี 2561) 

- กรรมการ  

- กรรมการบรหิารและกาํกบั

ความเสี่ยง 

- อาย ุ46 ปี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี 

- ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละ

การเมือง Amherst College สหรฐัอเมรกิา 

- มธัยมตอนปลาย Deerfileld Academy 

สหรฐัอเมรกิา 

- วตท. รุน่ท่ี 20 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- Global Business Leader รุน่ท่ี 1 (GBL 1), Lead 

Business Institute 

- หลกัสตูรพฒันาความสมัพนัธร์ะดบัผูบ้รหิาร รุน่ท่ี 9 

(พสบ.บก.ทท.9), กองบญัชาการกองทพัไทย 

- หลกัสตูร Top Executive Program for Creative 

and Amazing Thai Services (TopCATS) รุน่ท่ี 

1/2562 สถาบนัวิทยาการการคา้ 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการ

พาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ท่ี 11/2561 สถาบนัวิทยาการ

การคา้ 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

รุน่ท่ี 253/2561 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

MINT: 

365,954,851 หุน้ 

 

MINT-W6: 

18,297,742 

หน่วย 

- ปัจจบุนั - กรรมการ กรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน  

- กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ  

- กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ 

- กรรมการ คณะกรรมการบรหิารความ

เสี่ยง คณะกรรมการกลุม่การคา้ภายใน 

คณะกรรมการกฎหมาย ภาษี และ

กฎระเบียบ  

- กรรมการ  

- บรษัิท โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) 

 

 

- บรษัิท บางกอกรนิเวสท ์จาํกดั 

- บรษัิท พิชยัสวสัดิ ์จาํกดั 

- บรษัิท ประกนัคุม้ภยั จาํกดั (มหาชน) 

- บรษัิท โอสถานเุคราะหโ์ฮลดิง้ จาํกดั 

- หอการคา้ไทย 

 

 

 

- มลูนิธิโอสถานเุคราะห ์

 



เอกสารแนบ 1 หนา้ 6 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด /  

ประวัตกิารอบรม 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท (หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 

42/2556 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

(IOD) 

- หลกัสตูร Role of Compensation Committee 

(RCC) รุน่ท่ี 13/2554 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

รุน่ท่ี 27/2547 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

9. นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2540) 

- กรรมการ  

- อาย ุ70 ปี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี 

- General Management Program, Ashridge 

Management College สหราชอาณาจกัร  

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

รุน่ท่ี 28/2546 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

 

MINT: 

10,381,505 หุน้  

 

MINT-W6: 

512,833 หน่วย 

 

ปัจจบุนั - ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

บรษัิทในเครอื 

 

 

- บมจ.  เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊  

- บมจ.  เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊  

 

10. นายเอม็มานูเอล จูด๊ ดลิิปรัจ ราชา

กาเรีย  

- กรรมการ  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2551) 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุม่

บรษัิท  

(แตง่ตัง้เม่ือ 1 มกราคม 2563) 

- อาย ุ54 ปี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกิจ สหราชอาณาจกัร 

- ปรญิญาตร ีสาขา Computer Systems Analysis & 

Design ประเทศศรลีงักา  

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่

ท่ี 103/2551 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) 

MINT: 

11,605,466 หุน้ 

 

MINT-W6: 

486,866 หน่วย 

  

 

ปัจจบุนั 

 

 

 

- กรรมการบรษัิทในเครอื 

 

- บมจ. ไมเนอรอิ์นเตอรเ์นชั่นแนล 



เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด /  

ประวัตกิารอบรม 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท (หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

11. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค (แตง่ตัง้

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556) 

- กรรมการ  

- กรรมการบรหิารและกาํกบั

ความเสี่ยง 

- อาย ุ48 ปี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- บตุรนายวิลเลยีม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮ

เน็ค ประธานกรรมการและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร   

 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกิจ สาขาธรุกิจระหวา่งประเทศ 

Washington State University, Pullman, WA, 

สหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกิจ สาขาการตลาด 

Washington State University, Pullman, WA, 

สหรฐัอเมรกิา  

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่

ท่ี 47/2547 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) 

MINT: 

3,276,958 หุน้ 

 

MINT-W6: 

160,138 หน่วย 

 

- 2558-ปัจจบุนั 

-  

 

2556-ปัจจบุนั 

2553-ปัจจบุนั 

2557-2562 

 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ กลุ่ม

ธรุกิจฮอทเชน 

- กรรมการและผูบ้รหิารบรษัิทในเครอื  

- กรรมการ 

- Trustee 

-  กรรมการ 

 

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊  

 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  

- บมจ. ครสิเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) 

- โรงเรยีนนานาชาติกรุงเทพ  

- บมจ. เอส แอนด ์ดี ซินดิเคท  

 

12. นายไบรอัน เจมส ์เดลาน่ี 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

(แตง่ตัง้ปี 2559) 

- ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายให้

รบัผิดชอบสงูสดุในสายงาน

บญัชีและการเงิน 

- อาย ุ43 ปี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี 

- 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 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

 

การพฒันาความรูต้อ่เน่ืองดา้นบญัชี ปี 2562 

(หลกัสตูรและจาํนวนชั่วโมงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบัดา้น

บญัชี) 

MINT:  

460,674 หุน้ 

 

MINT-W6: 

12,419 หน่วย 

 

 

- 2559-ปัจจบุนั 

- 2558-2559 

- 2555-2558 

-  

- 2553-2555 

-  

- กรรมการบรษัิทในเครอื 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน  

- ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 

- หวัหนา้ฝ่ายการบญัชี 

-  

-  

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ 

- โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอรท์ ควีนส์แลนด์ 

ประเทศออสเตรเลีย 

- เงินกองทนุ AMP Capital ซิดนีย ์ประเทศ

ออสเตรเลีย 



เอกสารแนบ 1 หนา้ 8 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด /  

ประวัตกิารอบรม 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท (หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

หลกัสตูร ชั่วโมง 

TFRS 2019: Financial instrument 

& revenue recognition 

4  

TFRS 2019: Property, plant and 

equipment impairment & lease 

4  

 

13. นายคูลชาน ซงิค ์ 

(แตง่ตัง้ปี 2562) 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

ทรพัยากรบคุคล  

- อาย ุ46 ปี  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี 

- Master of Business Administration, 

Specialization in Human Resources, XLRI 

School of Management Jamshedpur, India  

- Bachelors of Engineering in Industrial 

Engineering, Thapar Institute of Engineering 

and Technology, India 

- - 2560-2562 

- 2557-2560 

- 2544-2556 

- Chief People Officer  

- Partner and Chief Executive Officer 

- Managing Director  

- Country Managing Director 

- Charoen Pokphand Group 

- Mercer Singapore 

- Aon Hewitt Southeast Asia 

- Hewitt-Singapore 

14. นายชัยพฒัน ์ไพฑูรย ์

- ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันา

เชิงกลยทุธ ์(แตง่ตัง้ปี 2563) 

- อาย ุ48 ปี  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี 

- ปรญิญาโท สาขา Finance and International 

Business, University of Notre Dame, Indiana, 

สหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญาตร ีสาขาพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

- หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification 

Program รุน่ท่ี 20/2559 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระ

บรมราชปูถมัภ ์

- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program 

(EDP) รุน่ท่ี 12/2556 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย และสถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ  

MINT:  

620,649 หุน้ 

 

MINT-W6: 

28,679 หน่วย 

 

ปัจจบุนั 

2562-ปัจจบุนั 

- กรรมการบรษัิทในเครอื  

- กรรมการ 

-  บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  

-  บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 



เอกสารแนบ 1 หนา้ 9 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด /  

ประวัตกิารอบรม 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท (หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

รุน่ท่ี 176/2556 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

15. นายโกศิน ฉันธิกุล 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการ

ลงทนุ (แตง่ตัง้ปี 2563) 

- อาย ุ37 ปี  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี 

 

 

- Bachelor of Arts in Economics, Wesleyan 

University สหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่

ท่ี 192/2557 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) 

MINT:  

54,435 หุน้ 

 

MINT-W6: 

1,761 หน่วย 

 

ปัจจบุนั 

-  

- กรรมการบรษัิทในเครอื 

 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

 

16. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณกุ์ล 

- รองประธานฝ่ายการเงินและ

ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท (แตง่ตัง้

ปี 2555) 

- อาย ุ55 ปี  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

- ปรญิญาตร ีคณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการ

พาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ท่ี 11/2561 สถาบนัวิทยาการ

การคา้ 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

(หลกัสตูร วตท.) รุน่ท่ี 23/2559  

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

รุน่ท่ี 179/2556 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program 

(EDP) รุน่ท่ี 7/2554 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

MINT:  

571,813 หุน้ 

 

MINT-W6: 

26,965 หน่วย 

 

- ปัจจบุนั 

-  

 

 

-  

-  

-  

- กรรมการบรษัิทในเครอื 

- กรรมการชมรมเลขานกุารบรษัิทไทย  

- กรรมการและเหรญัญิก  

- กรรมการและเหรญัญิก  

 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

- มลูนิธิโกลเดน้ ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่น 

- มลูนิธิไมเนอร ์ 

 



เอกสารแนบ 1 หนา้ 10 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด /  

ประวัตกิารอบรม 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท (หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

- หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification 

Program รุน่ท่ี 10/2552 สภาวิชาชีพบญัชีในพระ

บรมราชปูถมัภ ์

17. นายศุภสิทธิ ์ชนะสงคราม  
- รองประธานฝ่ายกฎหมาย

(แตง่ตัง้ปี 2557) 

- อาย ุ53 ปี  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี 

 

 

- Diploma in International Law, University College 

London, University of London สหราชอาณาจกัร  

- Diploma in Intellectual Property Queen Mary 

and Westfield College, University of London 

ประเทศองักฤษ  

- ปรญิญาตร ีสาขานิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

MINT:  

254,941 หุน้ 

 

MINT-W6: 

11,012 หน่วย 

 

ปัจจบุนั 

 

- กรรมการบรษัิทในเครอื  

 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

 

18. นางจุฑาทพิ อดุลพนัธุ ์

- รองประธานฝ่ายนกัลงทนุ

สมัพนัธ ์(แตง่ตัง้ปี 2559) 

- อาย ุ47 ปี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี 

- ปรญิญาโท สาขา  Finance, Management and 

Strategy, Kellogg School of Management, 

Northwestern University สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขา

การเงินและการธนาคาร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program 

(EDP) รุน่ปี 2561 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย และสถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ 

- หลกัสตูร Company Secretary Program รุน่ท่ี 

20/2549 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

(IOD) 

MINT:  

148,652 หุน้ 

 

MINT-W6: 

6,480 หน่วย 

 

 

2549-2553, 

2546-2547 

2547-2548 

2543-2546 

- ผูจ้ดัการ ฝ่ายเลขานกุารบรษัิทและนกั

ลงทนุสมัพนัธ ์

- ผูอ้าํนวยการ สาํนกัประธาน 

- Associate, Investment Banking 

- โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

- บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี  

- บล. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)  



เอกสารแนบ 1 หนา้ 11 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด /  

ประวัตกิารอบรม 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท (หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee 

Program รุน่ท่ี 7/2551 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

19. นายอสิรา ศิริบุญฤทธิ ์ 

- รองประธานฝ่ายการจดัการ 

(แตง่ตัง้ปี 2556) 

- ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายให้

รบัผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคมุดแูลการทาํบญัชี 

- เป็นผูท้าํบญัชีท่ีมีคณุสมบติั

และเง่ือนไขของการเป็นผูท้าํ

บญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด

ในประกาศกรมพฒันาธรุกิจ

การคา้ 

- อาย ุ50 ปี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปรญิญาบรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

การพฒันาความรูต้อ่เน่ืองดา้นบญัชี ปี 2562 (หลกัสตูร

และจาํนวนชั่วโมงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบัดา้นบญัชี) 

 

หลกัสตูร ชั่วโมง 

Update TFRS 2019:   Financial 

Instrument & Revenue Recognition 

4 

Update : TFRS 2019: Property,  

Plant and Equipment Impairment 

& Lease 

4 

PwC Thailand’s 2019  Symposium: 

Connecting the dots::Managing 

corporate challenges in 2020 and 

beyond – Financial Reporting Update 

6:30 

PwC Thailand’s 2019 Symposium : A 

close look at recent legal and tax 

development – It’s time to act 

6 

Scholarship Training Program : TFRS 

9, TFRS 15 by The Stock Exchange of 

Thailand 

15 

MINT: 

31,137 หุน้ 

 

MINT-W6 

- หน่วย 

 

2556 – ปัจจบุนั - รองประธานฝ่ายการจดัการ 

 

- บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊  
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด /  

ประวัตกิารอบรม 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท (หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

Focus Group : Study information : 

Audit adjustment of Financial 

Statements of Listed Companies in 

2018 by Thai Listed Companies  

Association 

2 

 
20. นางสาวสรัญญา สุนทรส  

- เลขานกุารบรษัิท (แตง่ตัง้ปี 

2554) 

- อาย ุ47 ปี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- ไม่มี 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกิจ Loyola University 

Chicago สหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

รุน่ท่ี 240/2560 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program 

(EDP) รุน่ปี 2562 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย และสถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ 

- หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ท่ี 

17/2019 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

(IOD) 

- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่

ท่ี 29/2556 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Fundamental Practice for Corporate 

Secretary (FPCS) รุน่ท่ี 25/2555 สมาคมบรษัิทจด

ทะเบียนไทย (TLCA) 

MINT:  

100,709 หุน้ 

 

MINT-W6 

4,375 หน่วย 

 

2554-ปัจจบุนั 

 

 

- Group Director, Corporate Secretary  

 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  

 

 

 



เอกสารแนบ 2 หนา้ 1 

 

 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

 

บรษัิท 

นา
ยวิ

ลเ
ลีย

ม 
เอ

ล็ล
ว์ู๊ด

 ไฮ
เน็

ค 

คณุ
หญิ

งช
ฎา

 ว
ฒั

นศิ
รธิ

รร
ม 

นา
ยจ

รมั
พร

 โช
ติก

เส
ถีย

ร 

นา
งส

าว
สวุ

ภา
 เจ

รญิ
ยิ่ง

 

นา
ยอ

านิ
ล 

ธา
ดา

นี่ 

นา
ยธี

รพ
งศ

 ์จ
นัศิ

ร ิ

นา
ยเ

อด็
เวิ

รด์
 คี

ธ 
ฮเู

บน
เน็

ท 

นา
ยนิ

ติ 
โอ

สถ
าน

เุค
รา

ะห
 ์

นา
ยพ

อล
 ช

าลี
ส ์

เค
นนี่

 

นา
ยเ

อม็
มา

นเู
อล

 จ
ู๊ด 

ดิลิ
ปร

จั 
รา

ชา
กา

เร
ยี 

นา
ยจ

อห
น์ 

สก๊
อต

 ไฮ
เน็

ค 

นา
ยไ

บร
อนั

 เจ
มส

 ์เด
ลา

นี่ 

นา
ยช

ยัพ
ฒั

น ์
ไพ

ฑ
รูย

 ์

นา
ยโ

กศิ
น 

ฉนั
ธิก

ลุ 

นา
งส

าว
สม

ศร
 ีร

ชัฎ
าภ

รณ
ก์ลุ

 

นา
ยศ

ภุสิ
ทธิ์

 ช
นะ

สง
คร

าม
 

นา
งจ

ฑุ
าทิ

พ 
อด

ลุพ
นัธ

ุ ์

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) X ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄⁄ ⁄⁄             

บรษัิท โรงแรม ราชดาํร ิจาํกดั (มหาชน) ⁄                 ⁄               

บรษัิท ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ จาํกดั                   ⁄   ⁄ ⁄    ⁄     

บรษัิท ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน โซลชูั่นส ์จาํกดั                         ⁄     ⁄   

บรษัิท สมยุ บีช เรสซิเดน้ท ์จาํกดั                 ⁄ ⁄               

บรษัิท สมยุ บีช คลบั โอนเนอร ์จาํกดั                   ⁄     ⁄         

บรษัิท โกโก ้เรสซิเดน็ซ ์จาํกดั                   ⁄           ⁄   

บรษัิท โกโก ้รคีรเีอชั่น จาํกดั                   ⁄           ⁄   

บรษัิท เจา้พระยา รซีอรท์ แอนด ์เรสซิเดน้ท ์จาํกดั ⁄                 ⁄           ⁄   

บรษัิท เอ็มสปา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั                     ⁄               

บรษัิท หวัหิน รซีอรท์ จาํกดั                   ⁄               

บรษัิท หวัหิน วิลเลจ จาํกดั                   ⁄               

บรษัิท บา้นโบราณ เชียงราย จาํกดั                   ⁄               

บรษัิท สมยุ รซีอรท์ แอนด ์สปา จาํกดั                   ⁄               

บรษัิท โคโค ้ปาลม์ โฮลเตล็ แอนด ์รสีอรท์ จาํกดั                   ⁄               

บรษัิท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จาํกดั                   ⁄               

บรษัิท ไมเนอร ์สกาย ไรเดอร ์จาํกดั                         ⁄         

บรษัิท เอ็มไอ สแควร ์จาํกดั                   ⁄               

บรษัิท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร ์จาํกดั                   ⁄     ⁄         

บรษัิท ราชดาํร ิลอดจจิ์ง้ จาํกดั                   ⁄               

บรษัิท ราชดาํร ิเรสซิเดน็ซ ์จาํกดั ⁄                 ⁄               

บรษัิท ซมู่า กรุงเทพ จาํกดั ⁄                 ⁄               

บรษัิท พนาราม จาํกดั ⁄                                 

บรษัิท เจา้พระยา รซีอรท์ จาํกดั ⁄                 ⁄     ⁄         

บรษัิท แม่รมิ เทอเรซ รซีอรท์ จาํกดั ⁄                 ⁄               

บรษัิท เอ็มเอชจี โฮลดิง้ จาํกดั                   ⁄               

บรษัิท เอ็มเอชจี เอ็นพารค์ ดีเวลอปเมน้ท ์จาํกดั                   ⁄               

บรษัิท สตาร ์เทรเวลเลอร ์จาํกดั                         ⁄         

บรษัิท นายณ ์แอนด ์อารจี์พี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั                    ⁄               

บรษัิท อวาดีนะ ฮิลส ์จาํกดั                   ⁄       ⁄       

บรษัิท ลายนั ฮิลล ์เรสซิเดน็ซ ์จาํกดั                   ⁄               

บรษัิท ลายนั บางเทา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั                    ⁄               

บรษัิท เฮชแอนดเ์อ พารค์ จาํกดั                   ⁄               
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Verita MHG Company Limited          ⁄    ⁄    

Arabian Spas (Dubai) LLC ⁄                 ⁄               

Barbarons Beach Hotel MHG Limited          ⁄        

Hoi An River Park Company Limited                   ⁄               

Anantara Vacation Club (HK) Limited                   ⁄               

Anantara (Shanghai) Tourism Consulting Co., Ltd          ⁄        

Anantara Vacation Club (Cambodia) Co., Ltd.          ⁄        

Sanya Anantara Real Estate Limited                   ⁄               

Minor Hotel Group Management (Shanghai) Limited 

(Formerly known as Mspa Enterprise Management 

(Shanghai) Limited) 

            

    

  ⁄               

Mspa Ventures Limited ⁄                 ⁄               

Oaks Hotel & Resort Limited                 ⁄ ⁄               

Eutopia Holdings Private Limited  ⁄                 ⁄               

Harbour View Corporation ⁄                 ⁄               

Jada Resort and Spa (Private) Limited  ⁄                 ⁄               

Kalutara Luxury Hotel (Private) Limited                    ⁄               

Tanzania Tourism and Hospitality Investments Limited ⁄                 ⁄               

Zanzibar Tourism and Hospitality Investments Limited ⁄                 ⁄               

O Plus E Holdings Private Limited ⁄                 ⁄               

Rani Minor Holding Limited (Formerly known Indigo 

Bay Limited) 
            

    
  ⁄               

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

PH Resorts (Private) Limited ⁄                 ⁄               

Per Aquum Management JLT ⁄                 ⁄               

Rani Minor Holding II Limited                   ⁄               

Sea Fly Limited ⁄                                 

Minor Hotel Group South Africa (Pty) Ltd                   ⁄               

Minor Hotel Group MEA DMCC                   ⁄               

MHG DESARU HOTEL SDN.BHD. ⁄                 ⁄       ⁄       

MHG DESARU VILLAS SDN..BHD. ⁄                 ⁄       ⁄       

MHG Management (India) Private Limited                           ⁄       

Mspa International Cairo                   ⁄               

Bodhi Hotel & Resort Pvt. Ltd.                           ⁄       

PT Wika Realty Minor Development                    ⁄    ⁄           
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Minor Continental Portugal S.A.                   ⁄               

Minor Hotels Zambia Limited                   ⁄               

Avani Lesotho (Pty) Ltd                   ⁄               

Letsatsi Casino (Pty) Ltd.                   ⁄               

Sands Hotels (Pty) Ltd          ⁄        

MHG Lesotho (Pty) Ltd          ⁄        

Minor Hotel Group Gaborone (Pty) Ltd                   ⁄               

Plexus Maldives Pvt Ltd ⁄                 ⁄               

MHG Management Tunisia                     ⁄               

Cardamom Tented Camp Co., Ltd. ⁄                                 

Corbin & King Limited ⁄                 ⁄       ⁄       

GHA Holding Limited          ⁄        

Minor Hotel Portugal          ⁄        

S&S Holding Company          ⁄    ⁄    

SS&L Beach Private Limited*          ⁄        

Lagoon Holding Company          ⁄        

NH Hotel Group, S.A.          ⁄    ⁄    

R.G.E (HKG) Limited  ⁄                 ⁄               

บรษัิท ไมเนอร ์โฮลดิง้ (ไทย) จาํกดั ⁄                                 

บรษัิท พลหูลวง จาํกดั ⁄                   ⁄             

บรษัิท ศรพีฒัน ์การเ์ดน้ จาํกดั ⁄                                 

บรษัิท ไมเนอร ์บีเคเอช จาํกดั ⁄                                 

บรษัิท จี ไฟว ์เจ็ท จาํกดั ⁄                                 

บรษัิท เอ็มดี เจ็ท จาํกดั ⁄                                 

บรษัิท เอ็มเจ็ท จาํกดั ⁄                                 

บรษัิท เอ็มเจ็ท แมนเทนแนน้ซ ์จาํกดั ⁄                                 

บรษัิท ภเูก็ต เวสเซล โฮลดิง้ จาํกดั ⁄                   ⁄             

บรษัิท บราโว่ เจ็ท จาํกดั ⁄                                 

บรษัิท เวสเทิรน์-เอ็มเจ็ท จาํกดั ⁄                                 

บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  ⁄               ⁄   ⁄   ⁄         

บรษัิท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) จาํกดั                              ⁄   

บรษัิท ไมเนอร ์แดรี ่จาํกดั                 ⁄                 

บรษัิท ไมเนอร ์ชีส จาํกดั                 ⁄                 

บรษัิท ซีเลค เซอรวิ์ส พารท์เนอร ์จาํกดั                 ⁄   ⁄             

บรษัิท พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั                     ⁄             
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บรษัิท ชิคเกน้ ไทม ์จาํกดั          ⁄        

Minor Food Holding Co., Ltd.           ⁄   ⁄  ⁄  

The Minor (Beijing) Restaurant Management Co. Ltd                   ⁄                

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

Sizzler (China) Limited                  ⁄                 

Minor DKL Food Group Pty Ltd (formerly, The Coffee 

Club Holdings Pty Ltd)  
⁄           

    
⁄   ⁄             

Liwa Minor Food & Beverages LLC.                 ⁄                 

Patara Fine Thai Cuisine Limited                 ⁄   ⁄             

Suda Limited         ⁄  ⁄       

MSP Property Limited         ⁄  ⁄       

The Minor Food Group (Myanmar) Limited                               ⁄   

Minor Food (Seychelles) Limited                 ⁄             ⁄   

Benihana Asia Pte. Ltd. ⁄               ⁄                 

Benihana Holding Pte. Ltd. ⁄               ⁄                 

Benihana UK Limited ⁄               ⁄                 

TCC Holding Joint Stock Limited          ⁄         

The Coffee Club (Vietnam) Limited Liability Company          ⁄         

Beijing Qian Bai Ye Investment Consultation Co., Ltd. 

(WFOE) 
      

  
⁄         

Beijing Riverside & Courtyard Investment 

Management Co., Ltd. (Holding Co) 
      

  
⁄         

บรษัิท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ⁄                   ⁄    ⁄         

บรษัิท กู๊ด ไลฟ์ โกลบอล จาํกดั                         ⁄         

บรษัิท อารมิ์น ซิสเท็มส ์จาํกดั                         ⁄         

บรษัิท ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์จาํกดั                         ⁄         

บรษัิท ไมเนอร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั                         ⁄         

บรษัิท นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่ จาํกดั                         ⁄         

บรษัิท ไมเนอร ์แฟชั่น จาํกดั            ⁄      

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบรหิาร 

 



บรษิัท ไมเนอร ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน 

เอกสารแนบ 3 หนา้ 1 

 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบรษัิท (compliance) 

 

ช่ือ นายตอ่พงษ ์เหมือดชยัภมิู 

ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และบรหิารความเส่ียง 

ประวติัการศกึษา ปรญิญาโท สาขา Business Economics and Auditing – Copenhagen Business School 

อนปุรญิญา (Diploma) สาขาการบรหิารการเงินและบญัชี - University of Southern Denmark 

อนปุรญิญา (Diploma) สาขาการบรหิารธุรกิจ  - Copenhagen Business School 

 

ประสบการณท์าํงาน • ผูจ้ดัการ ฝ่าย Business Operational Risk Management - ธนาคาร สแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ 

(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

• ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน - บรษัิท ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 

• Head of Department for Public Service Sector  - บรษัิท ดีลอยต ์ประเทศเดนมารก์ 

[Deloitte Denmark (Original name: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ‐ 

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)] 

 

 



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4 หนา้ 1 

เอกสารแนบ 4 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ

คณะกรรมการบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) เป็นผูร้บัผิดชอบตอ่รายงานทางการเงินของบรษัิทและบรษัิท

ย่อย ซึง่จดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดยไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือ

ปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

คณะกรรมการบรษัิททาํหนา้ท่ีกาํกบัดแูลกิจการ รวมทัง้จดัใหมี้และดาํรงไวซ้ึง่ระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุ

ภายใน เพ่ือใหมี้ความมั่นใจไดว้า่มีการบนัทกึขอ้มลูทางบญัชีที่ถกูตอ้ง ครบถว้น อยา่งเพียงพอ และทนัเวลา เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดการ

ทจุรติหรอืการดาํเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสาํคญั โดยคณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ย

กรรมการอิสระจาํนวน 3 คน เพ่ือกาํกบัดแูลงบการเงินและประเมินระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิผล 

โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีนีแ้ลว้  

คณะกรรมการบรษัิทมีความเหน็วา่ ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรา้งความ

เช่ือมั่นไดว้า่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษัิท แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดถกูตอ้ง เป็นจรงิ 

สมเหตสุมผล ในสาระสาํคญัแลว้ 

                  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 

 ประธานกรรมการ 



____________________________________________________________________________
บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 หนา้ 2
_____________________________________________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________________________________________บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 หนา้ 3

_____________________________________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________________________________
บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 หนา้ 4

____________________________________________________________________________________________________________________



เอกสารแนบ 4 หนา้ 5

__________________________________________________________________________________________________________________________

บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั (มหาชน)________________________________________________________________________________________________________________________



เอกสารแนบ 4 หนา้ 6

__________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั (มหาชน)



บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4 หนา้ 7 

รายงานคณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสีย่ง 

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบรหิารจดัการความเส่ียง และ

ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียงขึน้มาเพ่ือช่วยเหลือการดาํเนินงานของคณะกรรมการในการควบคมุการ

บรหิารจดัการความเส่ียงต่างๆ ท่ีสาํคญัของบรษัิท ซึ่งรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธแ์ละความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ตลอดจน

การกาํหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการหรือการติดตามผล และการจดัการความเส่ียงท่ีสาํคญัดงักลา่วใหอ้ยู่ในระดบั

ท่ียอมรบัได ้

คณะกรรมการบริหารและกาํกบัความเส่ียงมีสมาชิกทัง้หมด 4 คน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 3 คน 

และกรรมการบริหารจาํนวน 1 คน โดยมีนายจรมัพร โชติกเสถียร ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและกาํกับ

ความเส่ียง หลังจากการแต่งตั้งในปี 2562 คณะกรรมการบริหารและกํากับความเส่ียงได้จัดให้มีการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจาํนวน 3 ครัง้ ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม โดยเป็นไปตามขอบเขตหนา้ท่ีและ

ความรบัผิดชอบท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

ไดร้ายงานความคืบหนา้เก่ียวกับการควบคุมการบริหารจัดการความเส่ียงต่างๆ ท่ีสาํคัญของบริษัท ไดแ้ก่ การกาํหนด

แนวทาง นโยบายและกระบวนการหรือการติดตามผล และการจัดการความเส่ียงท่ีสาํคัญดังกล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ พรอ้มทัง้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารและกาํกับความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

รบัทราบ 

รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง มีดงันี ้

ช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ท่ีเขา้ประชมุ/ 

จาํนวนครัง้ท่ีประชมุ 

1. นายจรมัพร โชติกเสถียร ประธานคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 3/3 

2. นายเอด็เวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท กรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 3/3 

3. นายนิติ โอสถานเุคราะห ์ กรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 3/3 

4. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 1/3 

ทัง้นี ้ผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญัของคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง มีดงัตอ่ไปนี ้

• สอบทานและพิจารณาโครงสรา้งการกาํกบัดแูลความเส่ียงท่ีดีของบรษัิท แนวทางการประเมินความเส่ียง นโยบาย

และกระบวนการปฏิบติัการจดัการความเส่ียง รว่มกบัฝ่ายบรหิารและคณะอนกุรรมการบรหิารและกาํกบัความ

เส่ียง

• รบัรายงานกิจกรรมการจดัการบรหิารความเส่ียงรายไตรมาส และพิจารณารว่มกบัฝ่ายบรหิารเก่ียวกบัความเส่ียง

โดยรวมท่ีบรษัิทยอมรบัไดแ้ละกลยทุธข์องบรษัิทเก่ียวกบัความเส่ียงตา่งๆ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์

ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการและความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ ตลอดจนแผนดาํเนินการจดัการ

ความเส่ียง



บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4 หนา้ 8 

• สอบทานการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารความเส่ียงซึง่จะถกูระบใุนรายงานประจาํปีและแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจาํปี (56-1)

โดยสรุปแลว้ คณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียงมีความเหน็วา่ ในปี 2562 บรษัิทมีระบบบรหิารจดัการความเส่ียงท่ี

เหมาะสมซึง่ประกอบดว้ยโครงสรา้งการกาํกบัดแูลความเส่ียงท่ีดี นโยบายและแนวทางในการสง่เสรมิกิจกรรมการบรหิาร

จดัการความเส่ียง ซึง่วิธีการดงักลา่วทาํใหบ้รษัิทสามารถกาํหนดแผนดาํเนินการจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม และมีการ

ติดตามและทบทวนการดาํเนินงานตามแผนการบรหิารจดัการและกาํกบัความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง 



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 5 หนา้ 1 

 

เอกสารแนบ 5 

 

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถงึความยดึม่ันในคุณค่าของความซือ่ตรง (integrity) และจริยธรรม  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1  คณะกรรมการและผูบ้รหิารกาํหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยู่บนหลกัความซื่อตรงและการรกัษา

จรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ท่ีครอบคลมุถึง 

 

 

 

1.1.1    การปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํวนั และการตดัสินใจในเรือ่งตา่ง ๆ  

1.1.2    การปฏิบติัตอ่คูค่า้ ลกูคา้ และบคุคลภายนอก 

/ 

/ 

 

1.2  มีขอ้กาํหนดที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้บ้รหิารและพนกังานปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซื่อตรงและรกัษา

จรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถึง      

  

1.2.1 มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจรยิธรรม (code of conduct) สาํหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน ที่เหมาะสม 

1.2.2 มีขอ้กาํหนดหา้มผูบ้รหิารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง   

ผลประโยชนก์บักิจการ ซึง่รวมถึงการหา้มคอรร์ปัชนัอนัทาํใหเ้กิดความเสียหายตอ่องคก์ร0

1 

1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้ 

1.2.4 มีการสื่อสารขอ้กาํหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัทราบ เช่น 

รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ใหพ้นกังานลงนามรบัทราบขอ้กาํหนดและบทลงโทษ

เป็นประจาํทกุปี  รวมทัง้มีการเผยแพร ่code of conduct ใหแ้ก่พนกังานและบคุคลภายนอก

ไดร้บัทราบ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

 

1.3  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 

1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานกาํกบัดแูลการ 

ปฏิบติั (compliance unit) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน 

       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 

/ 

 

/ 

/ 

 

1.4   มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความซื่อตรงและการรกัษา

จรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม  

1.4.2 มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถลงโทษหรอืจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ย่างเหมาะสม และภายใน 

เวลาอนัควร  

1.4.3 มีการแกไ้ขการกระทาํท่ีขดัตอ่หลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ

ภายในเวลาอนัควร 

 

 

/ 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

                                           
1 บรษัิทควรกาํหนดการควบคมุภายในตามมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบรษัิท 



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 5 หนา้ 2 

 

2. คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าทีก่าํกับดแูล (Oversight) และพฒันาการ

ดาํเนินการดา้นการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอาํนาจเฉพาะ

ของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 

/  

2.2  คณะกรรมการกาํกบัดแูลใหมี้การกาํหนดเปา้หมายการดาํเนินธรุกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพ่ือเป็น

แนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้รหิารและพนกังาน 

/  

2.3  คณะกรรมการกาํกบัดแูลใหบ้รษัิทกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้รหิารใหถ้กูตอ้ง

ตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาทท่ีสาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผู้

ตรวจสอบภายใน และผูร้บัผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

/  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรูเ้ก่ียวกบัธรุกิจของบรษัิท และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชนต์อ่

บรษัิท หรอืสามารถขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญในเรือ่งนัน้ๆได ้

/  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู ้ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็น

อิสระในการปฏิบติัหนา้ที่อย่างแทจ้รงิ เช่น ไมมี่ความสมัพนัธท์างธรุกิจกบับรษัิท ไมมี่ความสมัพนัธ์

อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใชด้ลุยพินิจและปฏิบติัหนา้ที่อย่างเป็นอิสระ ในจาํนวนที่เหมาะสม

เพียงพอ 

/  

2.6 คณะกรรมการกาํกบัดแูลการพฒันาและปฏิบติัเรือ่งการควบคมุภายในในองคก์ร ซึง่ครอบคลมุทัง้

การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ ขอ้มลูและการ

สื่อสาร และการติดตาม 

/  

 

3. ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหม้โีครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการส่ังการและความรับผดิชอบที่

เหมาะสมเพือ่ใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ภายใตก้ารกาํกบัดแูล (oversight) ของคณะกรรมการ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้รหิารระดบัสงูกาํหนดโครงสรา้งองคก์รท่ีสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษัิท โดยพิจารณา

ถึงความเหมาะสมทัง้ทางธรุกิจและกฎหมาย รวมถงึการจดัใหมี้การควบคมุภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพ เชน่ แบง่แยกหนา้ที่ในสว่นงานที่สาํคญั ซึง่ทาํใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั  

มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

/  

3.2  ผูบ้รหิารระดบัสงูกาํหนดสายการรายงานในบรษัิท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัอาํนาจ

หนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ และการสื่อสารขอ้มลู 

/  

3.3  มีการกาํหนด มอบหมาย และจาํกดัอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบอย่างเหมาะสมระหวา่ง

คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน  

/  

 

4. องคก์รแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจงูใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บรษัิทมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพ่ือจดัหา พฒันา และรกัษาบคุลากรท่ีมีความรูแ้ละความสามารถ

ท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันัน้อย่างสมํ่าเสมอ 

/  

4.2  บรษัิทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจงูใจหรอืรางวลัตอ่บคุลากรท่ีมีผลการ

ปฏิบติังานดี และการจดัการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไมบ่รรลเุปา้หมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการ

เหลา่นีใ้หผู้บ้รหิารและพนกังานทราบ 

/  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.3  บรษัิทมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรอืเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการขาดบคุลากรท่ีมีความรูแ้ละ

ความสามารถท่ีเหมาะสมอย่างทนัเวลา 

/  

4.4  บรษัิทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบท่ีปรกึษา 

(mentoring) และการฝึกอบรม 

/  

4.5  บรษัิทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ืบทอดตาํแหน่ง (succession plan) ท่ีสาํคญั /  

 

5. วัตถุประสงคข์ององคก์ร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบงัคบัใหบ้คุลากรทกุคนมีความ

รบัผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัใหมี้การปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจาํเป็น 

/  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้รหิารกาํหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบติังาน การสรา้งแรงจงูใจ และการใหร้างวลั ท่ี

เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เรือ่งการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงคใ์นระยะสัน้และ

ระยะยาวของบรษัิท 

/  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้รหิารประเมินแรงจงูใจและการใหร้างวลัอย่างตอ่เน่ือง โดยเนน้ใหส้ามารถ

เช่ือมโยงกบัความสาํเรจ็ของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคมุภายในดว้ย 

/  

5.4  คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพิ้จารณาไมใ่หมี้การสรา้งแรงกดดนัที่มากเกินไปในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของบคุลากรแตล่ะคน 

/  

 

การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

6. องคก์รกาํหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชัดเจนเพยีงพอ เพือ่ใหส้ามารถระบุและประเมนิความเสีย่งตา่งๆ  ที่

เกีย่วข้องกับการบรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บรษัิทสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกบัธรุกิจในขณะนัน้ 

โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจรงิ ครบถว้น แสดงถึงสิทธิหรอืภาระผกูพนัของ

บรษัิทไดถ้กูตอ้ง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถกูตอ้ง 

/  

6.2 บรษัิทกาํหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีสาํคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงาน

ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธรุกิจ 

/  

6.3  รายงานทางการเงินของบรษัิทสะทอ้นถึงกิจกรรมการดาํเนินงานของบรษัิทอย่างแทจ้รงิ /  

6.4  คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง อนมุติัและสื่อสารนโยบายการบรหิารความเสี่ยง

ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัทราบและถือปฏิบติั จนเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 

/  

 

7. องคก์รระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจกระทบตอ่การบรรลุวัตถุประสงคไ์ว้อยา่งครอบคลุม

ทั่วทัง้องคก์ร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บรษัิทระบคุวามเสี่ยงทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธรุกิจทัง้ระดบัองคก์ร หน่วยธรุกิจ 

ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานตา่ง ๆ   

/  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.2  บรษัิทวิเคราะหค์วามเสี่ยงทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร ซึง่

รวมถึงความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์การดาํเนินงาน การรายงานการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

/  

7.3  ผูบ้รหิารทกุระดบัมีสว่นรว่มในการบรหิารความเสี่ยง /  

7.4  บรษัิทไดป้ระเมินความสาํคญัของความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ ์และผลกระทบท่ี

อาจเกิดขึน้  

/  

7.5  บรษัิทมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรบัความเสี่ยงนัน้ 

(acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)  หรอืการรว่ม

รบัความเสี่ยง (sharing) 

/  

 

8. องคก์รไดพ้จิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุริต ในการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะบรรลุวัตถุประสงคข์อง

องคก์ร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บรษัิทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุรติขึน้ โดยครอบคลมุการทจุรติแบบตา่งๆ เช่น การจดัทาํรายงาน

ทางการเงินเทจ็  การทาํใหส้ญูเสียทรพัยส์ิน  การคอรร์ปัชนั   

การท่ีผูบ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน (management override of internal controls)  

การเปลี่ยนแปลงขอ้มลูในรายงานที่สาํคญั  การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์ินโดยไมถ่กูตอ้ง เป็นตน้ 

/  

8.2  บรษัิทไดท้บทวนเปา้หมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องเปา้หมายท่ี

กาํหนดแลว้  รวมทัง้ไดพิ้จารณาความสมเหตสุมผลของการใหส้ิ่งจงูใจหรอืผลตอบแทนแก่พนกังาน

แลว้ดว้ยวา่ ไมมี่ลกัษณะสง่เสรมิใหพ้นกังานกระทาํไมเ่หมาะสม  เช่น ไมต่ัง้เปา้หมายยอดขายของ

บรษัิทไวส้งูเกินความเป็นจรงิ  

จนทาํใหเ้กิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

/  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบถามผูบ้รหิารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุรติ และ

มาตรการท่ีบรษัิทดาํเนินการเพ่ือปอ้งกนัหรอืแกไ้ขการทจุรติ 

/  

8.4 บรษัิทไดส้ื่อสารใหพ้นกังานทกุคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีกาํหนดไว ้ /  

 

9. องคก์รสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บรษัิทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธรุกิจ การ

ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลง

นัน้อย่างเพียงพอแลว้  

/  

9.2 บรษัิทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาํธรุกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธรุกิจ การ

ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลง

นัน้อย่างเพียงพอแลว้ 

/  

9.3 บรษัิทประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้าํองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธรุกิจ การควบคมุภายใน 

และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงนัน้อย่าง

เพียงพอแลว้ 

/  

 

 



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 5 หนา้ 5 

 

การควบคุมการปฏบิัตงิาน (Control Activities) 

10. องคก์รมมีาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร ใหอ้ยูใ่นระดบัที่

ยอมรับได ้

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบรษัิทมีความเหมาะสมกบัความเสี่ยง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น 

สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดาํเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะ

อ่ืน ๆ 

/  

10.2  บรษัิทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีกาํหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษร และครอบคลมุกระบวนการตา่งๆ 

อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัธรุกรรมดา้นการเงิน การจดัซือ้ 

และการบรหิารทั่วไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขต  อาํนาจหนา้ที่  และลาํดบัชัน้การอนมุติัของผูบ้รหิาร

ในแตล่ะระดบัไวอ้ย่างชดัเจน รดักมุ  เพ่ือใหส้ามารถปอ้งกนัการทจุรติได ้ เช่น  มีการกาํหนดขนาด

วงเงินและอาํนาจอนมุติัของผูบ้รหิารแตล่ะระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุติัโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการ

จดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทกึขอ้มลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการ

เบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ ์หรอื การเบกิใชเ้ครือ่งมือตา่งๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้กระบวนการสาํหรบักรณี

ตา่ง ๆ ดงันี ้

10.2.1  การเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

บคุคลดงักลา่ว รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชนใ์นการติดตามและสอบทานการ

ทาํรายการระหวา่งกนั หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้มีการ

ปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ 

10.2.2  กรณีท่ีบรษัิทอนมุติัธรุกรรมหรอืทาํสญัญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะที่มีผลผกูพนับรษัิทใน

ระยะยาวไปแลว้ เช่น การทาํสญัญาซือ้ขายสินคา้ การใหกู้ยื้ม การคํา้ประกนั  บรษัิทได้

ติดตามใหม้ั่นใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผล

ผกูพนับรษัิท เช่น ติดตามการชาํระคืนหนีต้ามกาํหนด หรอืมีการทบทวนความเหมาะสม

ของสญัญา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

10.3  บรษัิทกาํหนดใหก้ารควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ 

manual และ automated หรอืการควบคมุแบบปอ้งกนัและติดตาม 

/  

10.4 บรษัิทกาํหนดใหมี้การควบคมุภายในในทกุระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบักลุม่บรษัิท หน่วยธรุกิจ 

สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรอืกระบวนการ 

/  

10.5 บรษัิทมีการแบง่แยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบในงาน 3 ดา้นตอ่ไปนี ้ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพ่ือเป็น

การตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ  

(1)   หนา้ที่อนมุติั  

(2)   หนา้ท่ีบนัทกึรายการบญัชีและขอ้มลูสารสนเทศ และ  

(3)   หนา้ท่ีในการดแูลจดัเก็บทรพัยส์ิน       

/  

 

11. องคก์รเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทั่วไปดว้ยระบบเทคโนโลย ีเพือ่ช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค ์

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1  บรษัิทควรกาํหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบติังาน

และการควบคมุทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

/  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.2  บรษัิทควรกาํหนดการควบคมุของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีใหมี้ความเหมาะสม /  

11.3  บรษัิทควรกาํหนดการควบคมุดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีใหมี้ความเหมาะสม /  

11.4  บรษัิทควรกาํหนดการควบคมุกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบาํรุงรกัษาระบบเทคโนโลยีให้

มีความเหมาะสม 

/  

 

12. องคก์รจดัใหม้กีจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึง่ไดก้าํหนดสิง่ทีค่าดหวังและขัน้ตอนการปฏบิัต ิ

เพือ่ใหน้โยบายทีก่าํหนดไว้น้ันสามารถนาํไปสู่การปฏบิัตไิด ้

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1  บรษัิทมีนโยบายท่ีรดักมุเพ่ือติดตามใหก้ารทาํธรุกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผู้

ที่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว ตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนมุติัที่กาํหนด เชน่ ขอ้บงัคบัของบรษัิท เกณฑ์

ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เกณฑข์องสาํนกังาน ฯลฯ เพ่ือปอ้งกนัการหาโอกาสหรอืนาํ

ผลประโยชนข์องบรษัิทไปใชส้ว่นตวั   

/  

12.2  บรษัิทมีนโยบายเพ่ือใหก้ารพิจารณาอนมุติัธรุกรรมกระทาํโดยผูท่ี้ไมมี่สว่นไดเ้สียในธรุกรรมนัน้ /  

12.3  บรษัิทมีนโยบายเพ่ือใหก้ารพิจารณาอนมุติัธรุกรรมคาํนงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นสาํคญั 

และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทาํกบับคุคลภายนอก (at arms’ length basis) 

/  

12.4  บรษัิทมีกระบวนการติดตามดแูลการดาํเนินงานของบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม รวมทัง้กาํหนด

แนวทางใหบ้คุคลที่บรษัิทแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษัิทย่อยหรอืรว่มนัน้ ถือปฏิบติั  

(หากบรษิัทไม่มเีงนิลงทนุในบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้นี)้ 

/  

12.5   บรษัิทกาํหนดหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการนาํนโยบายและกระบวนการไปปฏิบติัโดยผูบ้รหิาร

และพนกังาน 

/  

12.6  นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบรษัิทไดร้บัการนาํไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดยบคุลากรท่ีมี

ความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน 

/  

12.7  บรษัิททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยู่เสมอ /  

 

ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องคก์รขอ้มูลทีเ่กีย่วข้องและมคุีณภาพ เพือ่สนับสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามที่

กาํหนดไว ้

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1  บรษัิทกาํหนดขอ้มลูที่ตอ้งการใชใ้นการดาํเนินงาน ทัง้ขอ้มลูจากภายในและภายนอกองคก์รที่มี

คณุภาพและเก่ียวขอ้งตอ่งาน 

/  

13.2  บรษัิทพิจารณาทัง้ตน้ทนุและประโยชนท์ี่จะไดร้บั รวมถึงปรมิาณและความถกูตอ้งของขอ้มลู  /  

13.3  บรษัิทดาํเนินการเพ่ือใหค้ณะกรรมการมีขอ้มลูท่ีสาํคญัอย่างเพียงพอสาํหรบัใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

ตวัอย่างขอ้มลูท่ีสาํคญั เช่น รายละเอียดของเรือ่งท่ีเสนอใหพิ้จารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บรษัิท 

ทางเลือกตา่ง ๆ  

/  

13.4  บรษัิทดาํเนินการเพ่ือใหก้รรมการบรษัิทไดร้บัหนงัสือนดัประชมุหรอืเอกสารประกอบการประชมุท่ี

ระบขุอ้มลูท่ีจาํเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหนา้อย่างนอ้ยภายใน

ระยะเวลาขัน้ตํ่าตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

/  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.5  บรษัิทดาํเนินการเพ่ือใหร้ายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพ่ือใหส้ามารถ

ตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแตล่ะราย เช่น การ

บนัทกึขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตของกรรมการในเรือ่งท่ีพิจารณา ความเหน็

ของกรรมการรายท่ีไมเ่หน็ดว้ยกบัเรือ่งท่ีเสนอพรอ้มเหตผุล เป็นตน้ 

/  

13.6  บรษัิทมีการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไวอ้ย่างครบถว้นเป็นหมวดหมู ่

13.6.2 กรณีท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีหรอืผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพรอ่งในการควบคมุ

ภายใน บรษัิทไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อย่างครบถว้นแลว้  

 

/ 

/ 

 

 

14. องคก์รสือ่สารขอ้มูลภายในองคก์ร ซึง่รวมถงึวัตถุประสงคแ์ละความรับผดิชอบตอ่การควบคุมภายในที่

จาํเป็นตอ่การสนับสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามทีว่างไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1  บรษัิทมีกระบวนการสื่อสารขอ้มลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีชอ่งทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม 

เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

/  

14.2  บรษัิทมีการรายงานขอ้มลูท่ีสาํคญัถึงคณะกรรมการบรษัิทอย่างสมํ่าเสมอ และคณะกรรมการบรษัิท

สามารถเขา้ถึงแหลง่สารสนเทศท่ีจาํเป็นตอ่การปฏิบติังาน หรอืสอบทานรายการตา่ง ๆ ตามท่ี

ตอ้งการ เชน่ การกาํหนดบคุคลที่เป็นศนูยติ์ดตอ่เพ่ือใหส้ามารถติดต่อขอขอ้มลูอ่ืนนอกจากท่ีไดร้บั

จากผูบ้รหิาร รวมทัง้การติดตอ่สอบถามขอ้มลูจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชมุ

ระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้รหิารตามท่ีคณะกรรมการรอ้งขอ การจดักิจกรรมพบปะหารอืระหวา่ง

คณะกรรมการและผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นตน้    

/  

14.3  บรษัิทจดัใหมี้ช่องทางการสื่อสารพิเศษหรอืชอ่งทางลบัเพ่ือใหบ้คุคลตา่ง ๆ ภายในบรษัิทสามารถ

แจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรอืทจุรติภายในบรษัิท (whistle-blower hotline) ไดอ้ย่าง

ปลอดภยั 

/  

 

15. องคก์รไดส้ือ่สารกับหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1  บรษัิทมีกระบวนการสื่อสารขอ้มลูกบัผูมี้สว่นไดเ้สียภายนอกองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน เชน่ จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรอื

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

/  

15.2  บรษัิทจดัใหมี้ช่องทางการสื่อสารพิเศษหรอืช่องทางลบัเพ่ือใหผู้มี้สว่นไดเ้สียภายนอกองคก์รสามารถแจง้

ขอ้มลูหรอืเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรอืทจุรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษัิทไดอ้ย่างปลอดภยั 

/  

 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องคก์รตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพือ่ใหม่ั้นใจไดว้่าการควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอยา่ง

ครบถว้น เหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1  บรษัิทจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจรยิธรรมธรุกิจและขอ้กาํหนดหา้มฝ่ายบรหิารและ

พนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น กาํหนดใหแ้ตล่ะ

/  



บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 5 หนา้ 8 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

สว่นงานติดตามการปฏิบติั  และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรอืมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบ

ภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

16.2  บรษัิทจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว ้โดยการประเมินตนเอง 

และ/หรอืการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

/  

16.3  ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของบรษัิท /  

16.4  ดาํเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผูท่ี้มีความรูแ้ละความสามารถ /  

16.5  บรษัิทกาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  /  

16.6  บรษัิทสง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล การปฏิบติังานวิชาชีพการ

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

/  

 

17. องคก์รประเมนิและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาตอ่บุคคลทีรั่บผดิชอบ ซึง่

รวมถงึผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1  บรษัิทประเมินผลและสื่อสารขอ้บกพรอ่งของการควบคมุภายใน และดาํเนินการเพ่ือติดตามแกไ้ข

อย่างทนัทว่งท ีหากผลการดาํเนินงานที่เกิดขึน้แตกตา่งจากเปา้หมายที่กาํหนดไวอ้ย่างมีนยัสาํคญั 

/  

17.2 บรษัิทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้

17.2.1  ฝ่ายบรหิารตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตกุารณห์รอืสงสยั

วา่มีเหตกุารณท์จุรติอย่างรา้ยแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรอืมีการกระทาํท่ีผิดปกติ

อ่ืน ซึง่อาจกระทบตอ่ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบรษัิทอย่างมีนยัสาํคญั 

17.2.2 รายงานขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระสาํคญั พรอ้มแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้า่จะไดเ้ริม่

ดาํเนินการจดัการแลว้) ตอ่คณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา

ภายในระยะเวลาอนัควร 

17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระสาํคญัตอ่คณะกรรมการบรษัิท/

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 
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