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สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MINT”) เดิมช่ือบริษัท รอยัลการเดน รีซอรท 

จํากัด (มหาชน) เปนผูประกอบธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม, ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ, ธุรกิจใหเชา
ศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย, ธุรกิจบันเทิงและกิจการอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจโรงแรม บริษัท ฯ ไดเริ่มกอต้ังในป 2521 
และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2539 ภายใตช่ือ บริษัท รอยัล การเดนท รีซอรท จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเริ่มดําเนินกิจการโรงแรมรอยัล การเดนท รีซอรท พัทยา บริษัท ฯ ไดประสบความสําเร็จและไดขยายธุรกิจโดย
การลงทุนกอสรางโรงแรม เขาซื้อหุนโรงแรมและรวมลงทุนกับโรงแรมช้ันนําในตางประเทศ ซึ่งในปจจุบัน มีโรงแรมที่เปด
ดําเนินการจํานวน 12 โรงแรม ภายใตช่ือ “แมริออท” “โฟรซีซั่นส” และ “อนันตรา” นอกจากน้ี บริษัท ฯ ยังไดขยายธุรกิจโดย
การทําสัญญาบริหารโรงแรมใหกับโรงแรมในมัลดีฟส ดูไบและอินโดนีเซีย ซึ่งคาดวาจะเปนธุรกิจที่มีศักยภาพในการขยายตัว
ในอนาคต 

ในป 2546 นับเปนปสําคัญแหงการเปล่ียนแปลงของบริษัท ฯ เน่ืองจาก การเพ่ิมสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะ        
ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) อยางตอเน่ือง ธุรกิจหลักของ MFG ประกอบดวย การใหบริการรานอาหารและ
เครื่องด่ืมภายใตเครื่องหมายการคา “เดอะ พิซซา” “สเวนเซนส” “ซิซเลอร” “แดรี่ควีน” และ “เบอรเกอรคิง”  ซึ่งเปนการ
ประกอบการแบบลงทุนโดยบริษัท ฯ เองและการใหสิทธิแฟรนไชส ปจจุบันมีจํานวนสาขาท้ังสิ้ 558 สาขา ในประเทศไทย จีน 
ฟลิปปนส กัมพูชา และประเทศในกลุมตะวันออกกลาง การลงทุนดังกลาวเปนกลยุทธสําคัญของบริษัทในการเพ่ิมศักยภาพของ
ยอดขายและกําไร ในขณะเดียวกันสามารถลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงธุรกิจหลักแตเพียงธุรกิจเดียว ซึ่งบริษัทไดสามารถแสดง
การเติบโตของรายไดและผลกําไรที่เกิดจากการรวม 2 ธุรกิจหลักเขาดวยกัน นับต้ังแตป 2547 เปนตนมา จากผลสําเร็จดังกลาว 
บริษัทจึงไดเปลี่ยนช่ือจาก บริษัทรอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) มาเปนบริษัทไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน) นับต้ังแตเมษายน 2548 เปนตนมา  

โดย ณ สิ้นป 2548 สัดสวนรายไดของบริษัทแบงเปนรายไดจากธุรกิจอาหารรอยละ 49 จากธุรกิจโรงแรมรอยละ 42 
ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพยรอยละ 4 ธุรกิจสปาและอื่น ๆ รอยละ 5 ซึ่งบริษัทมีศักยภาพการเติบโตทั้งในและ
ตางประเทศ เน่ืองมาจากความเปนผูนําธุรกิจ ในเรื่องสวนแบงตลาด ความเปนเจาของแบรนด และสถานะการเงินที่แข็งแกรง 
โดยแนวโนมและอัตราการเติบโตดังกลาว อาจตองคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งประกอบไปดวย ความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งอาจเกิดจากเหตุการณที่ไมสามารถควบคุมได เชน การแพรของโรคระบาด การกอการราย 
และภัยธรรมชาติ  ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของการแขงขันในธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่องด่ืม และสถานบริการสปา 
โดยเฉพาะในเรื่องการแขงขันดานราคาสินคาและบริการ นอกจากน้ียังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากที่บริษัทไดเริ่มโครงการใหม ๆ 
ในเรื่องสิทธิการเชาท่ีดิน และการตอสัญญาแฟรนไชสจากเจาของสิทธิ ตลอดจนความเสี่ยงทางดานการเงิน ซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย เปนตน 

ในสวนของโครงสรางกลุมบริษัท ซึ่งปจจุบันบริษัทมีโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย ซึ่งมีลักษณะการถือหุนไขว
ระหวางบริษัทเดอะไมเนอรฟูดกรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) และบริษัทไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) 
การถือหุนใน MINT ของ MFG รอยละ 6.10 ในปจจุบัน ถึงแมจะมีโครงสรางการถือหุนไขว แต MFG จะไมเพ่ิมสัดสวนการถือ
หุน MINT และจะทยอยลดสัดสวนลงเรื่อย ๆ และ MFG จะไมใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุนของ MINT ในทุกกรณี 
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สรุปฐานะการเงินของบริษัทในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 15,445 ลานบาท มีหน้ีสินรวม 9,567 ลาน
บาท และสวนของผูถือหุน 5,938 ลานบาท รายไดจากการขายในป 2548 จํานวน 10,045 ลานบาท ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปที่ผาน
มา รอยละ 27 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรสุทธิจํานวน 1,061 ลานบาท ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นกวาปที่ผานมา รอยละ 49 โดย
อัตราการทํากําไรสุทธิของบริษทัในป 2548 คิดเปนอัตรารอยละ 10.2 สูงขึ้นจากป 2547 ที่อัตรารอยละ 8.6 ในสวนของ
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ อัตราสวนสภาพคลองในป 2548 อยูที่ 0.51 เทา ลดลงจากปที่ผานมา 0.70 เทา ในขณะที่อัตรา
กําไรขางตนอยูที่ระดับรอยละ 67 เทียบกับปที่ผานมาที่ระดับรอยละ 66 โดยอัตราผลตอบแทนผูถือหุนคิดเปนรอยละ 18 
ปรับตัวสูงขึ้นจากรอยละ 14 ในป 2547  

กลาวโดยรวมผลการดําเนินงานของป 2548 นับวาเปนอีกปหน่ึงที่บริษัทมีการเติบโตอยางมีนัยสําคัญ ทั้งในสวนของ
การเติบโตของรายไดและกําไรสุทธิ ทั้งน้ีปจจัยหลักที่มีผลตอการเติบโตในป 2548 ประกอบไปดวยการที่บริษัทเริ่มรับรูผล
ประกอบการเต็มปของโรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ และโรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา ที่สมุย ในสวนของธุรกิจ
อาหารมีการขยายการเปดสาขาของรานอาหารท้ังในสวนท่ีเปนเจาของและการใหสิทธิแฟรนไชสทั้งในและตางประเทศ 
นอกจากน้ียังมีการเติบโตของธุรกิจของสถานบริการสปาทั้งในและตางประเทศ 
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
   
ชื่อบริษัท  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  
   (เดิมช่ือ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”) 
   Minor International Public Company Limited 
   (Formerly “Royal Garden Resort Public Company Limited”) 
     
ธุรกิจหลัก ประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย ธุรกิจขายอาหารและ

เครื่องด่ืม ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจบันเทิงและกิจการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ
โรงแรม 

 
สํานักงานใหญ เลขท่ี 99 อาคารเบอรลียุ่คเกอร ช้ัน 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 
เลขทะเบียนบรษัิท  0107536000919  (เดิมเลขท่ี บมจ.165)  
 
ทุนจดทะเบียน  3,297,854,371 บาท  รวมเปน  3,297,854,371  หุน  แบงเปน 
   หุนสามัญ       3,097,854,371    หุน    มูลคาหุนละ 1 บาท 
   หุนบุริมสิทธิ     200,000,000    หุน    มูลคาหุนละ 1 บาท 
 
ทุนเรียกชําระแลว  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548  
   2,733,656,269  บาท   รวมเปน  2,733,656,269  หุน  แบงเปน 
   หุนสามัญ        2,670,136,269   หุน     มูลคาหุนละ 1 บาท  
   หุนบุริมสิทธิ        63,520,000   หุน     มูลคาหุนละ 1 บาท 
 
โทรศัพท  66 (0) 2381-5151 
 
โทรสาร   66 (0) 2381-5777-8 
 
Home Page  www.minornet.com 
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http://www.royalgarden-resort.com/
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1.  ปจจัยความเสี่ยง 

 
การดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ตองเผชิญความเส่ียงตางๆ ซึ่งความเส่ียงดังกลาวประกอบดวยความเส่ียงในการ

ประกอบธุรกิจโดยท่ัวไปและความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอรายรับ ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง ผลประกอบการ การดําเนินธุรกิจ หรือมูลคาหุนของบริษัทฯ อยางไรก็
ตามอาจมีความเส่ียงอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯไมอาจทราบไดในขณะนี้ หรือบริษัทฯเห็นวาอาจจะไมมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอผลประกอบการหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯในขณะนี้ ดังน้ันผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความ
เสี่ยงอื่นๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทฯนอกเหนือจากปจจัยความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี้ดวย 
 

1.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

 
เนื่องจากหน่ึงในธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีความสัมพันธกับจํานวนของ

นักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ ดังน้ันปจจัยความเส่ียงจากภายนอกท่ีทําใหเกิดความผันผวนของอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว ซึ่งบริษัทฯไมสามารถควบคุมได เชน การกอการราย การแพรระบาดของโรคติดตอแบบเฉียบพลัน 
รวมถึงภัยธรรมชาติ อาจสงผลกระทบโดยตรงตอปริมาณนักทองเท่ียวในประเทศและนักทองเท่ียวจากตางประเทศ
ท่ีกําลังจะเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย ซึ่งผลกระทบนี้สงผลเปนวงกวางไมเพียงเฉพาะประเทศไทยและบริษัทฯ
เทาน้ัน แตรวมถึงอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท้ังภูมิภาคเอเชียดวยเชนกัน 

บริษัทฯมีนโยบายกระจายและลดความเส่ียงโดยพยายามรักษาสัดสวนรายไดระหวางคาหองพักและคาอาหาร
ท่ีเหมาะสม กลยุทธการกระจายธุรกิจตามแหลงทองเท่ียวในหลายแหงเพ่ือลดความเส่ียงจากกรณีท่ีมีปจจัยลบท่ีมี
ผลตอการทองเท่ียวเฉพาะแหลงใดแหลงหน่ึง แหลงทองเท่ียวและการเพิ่มสัดสวนลูกคาท่ีเปนนักทองเท่ียว
ภายในประเทศและการกระจายฐานลูกคาตางชาติใหครอบคลุมหลายประเทศมากย่ิงข้ึนเพื่อลดความเส่ียงการ
กระจุกตัวของลูกคากลุมใดกลุมหน่ึง รวมถึงการเตรียมความพรอมท้ังทางดานกลยุทธทางการตลาดและการ
ควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน นอกจากนี้การลงทุนในธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืมของบริษัทฯชวยให
บริษัทฯมีการกระจายความเส่ียงของธุรกิจท่ีเหมาะสม เนื่องจากรายไดจากธุรกิจขายอาหารและเครื่องด่ืมมีความผัน
ผวนท่ีนอยกวา โดยในปจจุบันสัดสวนรายไดจากธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืมและรายไดจากธุรกิจโรงแรมคิด
เปนรอยละ 49.36 และรอยละ 42.02 ของรายไดรวม ตามลําดับ และรายไดจากธุรกิจอื่น รอยละ 8.62 
 

1.2  ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจโรงแรม 

 
ปจจุบันมีโรงแรมท่ีมีกลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกับกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯจํานวนมากข้ึน จึงทําให

เกิดการแขงขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะสงผลกระทบกับรายไดและกําไรของบริษัทฯในท่ีสุด อยางไรก็ตามบริษัทฯ
เช่ือมั่นวาดวยกลยุทธการตลาดและภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิดจากคณะกรรมการบริหารซ่ึงมีความชํานาญ
และประสบการณในธุรกิจโรงแรมและการบริหารงานดวยตนเองภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง(“อนันตรา”) 
การบริหารงานดวยตนเองภายใตเครื่องหมายการคา “แมริออท” (Franchise) การบริหารงานโดย Four Seasons 
Hotels and Resorts Asia Pacific Pte. Ltd. ภายใตเครื่องหมายการคา “โฟรซีซั่นส” และการบริหารงานโดย Hotel 
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1.3  ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 
 ธุรกิจการใหบริการดานอาหารและเครื่องด่ืมเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันคอนขางสูง อีกท้ังยังเปนธุรกิจท่ีมีการ
ปองกันผูเขารวมธุรกิจรายใหมตํ่า อยางไรก็ตาม การแขงขันในธุรกิจของอาหารประเภทนี้จําเปนท่ีจะตองมีการ
วางแผนการตลาดเพื่อครอบคลุมผูบริโภคจํานวนมาก ซึ่งการจัดต้ังธุรกิจรานอาหารท่ีมีเครือขายครอบคลุมท่ัว
ประเทศ จําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก รวมท้ังตองมีแบรนดท่ีเปนท่ียอมรับ มีทีมผูบริหารท่ีมีประสบการณ
สูง และเปนผูประกอบการท่ีไดรับการยอมรับในวงการธุรกิจ 
 

1.4 ความเสี่ยงจากการริเร่ิมโครงการใหม 

 
จากวิสัยทัศนของบริษัทฯหากมีความเปนไปไดในการลงทุน บริษัทฯอาจเริ่มลงทุนในโครงการใหมๆ ซึ่งอาจ

มีความเสี่ยงในเร่ืองของการกอสราง เชน การปรับตัวสูงข้ึนของราคาวัสดุกอสราง ปจจัยในเรื่องระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตนทุนและการควบคุมคุณภาพในการกอสรางโครงการ
ใหม อยางไรก็ตามบริษัทฯไมคาดวาจะไดรับความเสียหายดังกลาว เนื่องจากตามปกติบริษัทฯจะเขาทําสัญญาการ
กอสรางกับผูรับเหมากอสราง ซึ่งไดระบุตนทุนในการกอสรางท่ีแนนอนไวในสัญญา และมีการควบคุมคุณภาพ
การกอสรางใหไดตามมาตรฐานอยางตอเนื่องเพื่อลดความเส่ียงตางๆ อันอาจเกิดข้ึนจากการกอสราง นอกจากนี้
กอนเริ่มดําเนินโครงการใหม บริษัทฯจะทําการสํารวจสิ่งแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคในบริเวณท่ีต้ังของ
โครงการใหมกอนดําเนินการกอสราง เพื่อสรางความม่ันใจในความเปนไปไดของโครงการและขจัดความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึน 

 

1.5  ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯไมมีที่ดินของตนเอง 

 
ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังของโรงแรมบางแหงในปจจุบันเปนท่ีดินท่ีบริษัทฯไดทําสัญญาเชาไวกับเจาของท่ี การไมมี

ท่ีดินเปนของตนเองจึงเปนความเส่ียงของบริษัทฯท่ีนักลงทุนควรตระหนักถึง อยางไรก็ตาม สัญญาเชาท่ีบริษัทฯทํา
ไวกับผูใหเชามีอายุสัญญาเฉลี่ยคงเหลือประมาณ 15 ป และบริษัทฯมีสิทธิตออายุสัญญาโดยเฉลี่ยไดอีก โดยมีคา
เชาตามท่ีจะตกลงกัน และบริษัทฯก็ไดปฏิบัติตามสัญญาเชาและมีความสัมพันธท่ีดีกับผูใหเชาตลอดมา บริษัทฯจึง
เช่ือมั่นวาความเส่ียงดังกลาวไมมีนัยสําคัญในระยะเวลาอันใกล 
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1.6  ความเสี่ยงในการตอสัญญาแฟรนไชส 

 
การดําเนินงานของบริษัทฯภายใตแบรนดตางๆสวนมากจะไดรับแฟรนไชสมาจากตางประเทศโดยดําเนินงาน

ตามขอตกลงภายใตสัญญาแฟรนไชส ดังน้ันจึงอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีมิไดรับอนุญาตใหตอสัญญาหรือ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาแฟรนไชสแตละสัญญา บริษัทฯจึงไดทําการบริหารความเส่ียงดังกลาวโดย
การขอตออายุสัญญาแฟรนไชสลวงหนากอนท่ีสัญญาจะหมดอายุลงเพื่อสรางความมั่นใจในผลประโยชนท่ีจะ
ไดรับในระยะยาวของบริษัทฯและผูถือหุน  

 

1.7  ความเสี่ยงจากการตออายุสัญญาเชากับเจาของพ้ืนที่ 

 
สถานท่ีต้ังของรานอาหารเปนหนึ่งในปจจัยหลักของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจรานอาหาร ดังน้ันจึงอาจ

เกิดความเส่ียงหากไมสามารถตอสัญญาเชาพ้ืนท่ีและความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงของรายละเอียดในสัญญาใหม
ท่ีจะถูกจัดทําข้ึน อยางไรก็ตามเน่ืองจากบริษัทฯเปนเจาของรานอาหารภายใตแบรนดตางๆหลายแบรนดซึ่งเปนท่ี
ยอมรับของผูบริโภค จึงสงผลใหบริษัทฯมีอํานาจตอรอง อีกท้ังบริษัทฯยังมีนโยบายในการทําสัญญาระยะยาวกับ
เจาของพ้ืนท่ี ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดังกลาวไดอยางมาก 

 

1.8  ความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ 

 
การดําเนินงานสวนใหญของบริษัทฯไดพึ่งพาระบบคอมพิวเตอรสารสนเทศเปนอยางมากโดยเฉพาะระบบ

ฐานขอมูลท่ีสําคัญตางๆ ดังน้ันหากเกิดเหตุการณขัดของของระบบสารสนเทศจะสงผลใหเกิดความเส่ียงตอการ
ดําเนินงานของบริษัท ฯ  อยางไรก็ตามปจจุบันบริษัทฯใชเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมีแผน
ฉุกเฉินรองรับในการใหบริการลูกคาและการจัดทํารายงานตางๆ หากระบบดังกลาวไมสามารถใชงานได บริษัทฯ
ไดกําหนดวิธี และมาตรการรองรับในการแกไขไวแลว 
 

1.9  ความเสี่ยงดานการเงิน 

 
1.9.1   ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน   

บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดบางสวนเปนเงินสกุลตางประเทศซึ่งไดรับมาจากการใหสิทธิคาแฟรนไชส
และจากเอเยนตทองเท่ียวในตางประเทศ ซึ่งรายไดดังกลาวผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน แตในขณะเดียวกันบริษัท
ฯและบริษัทยอยก็มีคาใชจายบางประเภท เชน คาบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม คาการใชสิทธิ/ลิขสิทธิ์ในธุรกิจ
อาหารและเครื่องด่ืม (Franchise Fee) เปนเงินสกุลตางประเทศ ดังน้ันบริษัทฯจึงสามารถลดความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนนี้ไดโดยหักกลบรายไดและคาใชจายท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศ (Natural Hedging) ซึ่งปจจุบันคาใชจาย
ดังกลาวมีสัดสวนใกลเคียงกับรายได สงผลใหผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเปนมูลคาท่ีไมเปนสาระสําคัญเมื่อ
เทียบกับรายไดท้ังหมดของบริษัทฯและบริษัทยอย ทําใหบริษัทฯไมมีความจําเปนท่ีจะตองทําสัญญาซื้อขายเงินตรา
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1.9.2   ความเส่ียงดานการเก็บเงินชําระหน้ีจากลูกหนี้การคา  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงในการเรียกเก็บเงินชําระหน้ีจากลูกหน้ีการคา เชน เอเยนตทองเท่ียว หรือ
ลูกคาบริษัทรายใหญ เชนเดียวกับผูประกอบการในธุรกิจโรงแรมรายอื่นๆ อยางไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทยอยมี
ฐานลูกหน้ีการคาท่ีหลากหลายและมีจํานวนมากรายซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไมไดยึดติดกับฐานลูกหนี้การคา
กลุมใดกลุมหน่ึง และในอดีตไมเคยไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากหน้ีสูญ เนื่องจากบริษัทฯและ
บริษัทยอยจะพิจารณาใหระยะเวลาในการชําระหน้ี (เครดิตเทอม) แกลูกหนี้การคาเฉพาะรายท่ีติดตอกันมาเปน
ระยะเวลาอยางนอย 3-5 ป สําหรับลูกหนี้การคารายใหม บริษัทฯและบริษัทยอยจะกําหนดเปนวงเงินท่ีจํากัดเทาน้ัน 
นอกจากน้ีบริษัทฯและบริษัทยอยไดวางเปาหมายท่ีจะบริหารลูกหนี้ใหมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดเปาหมายท่ี
ชัดเจน และมีแผนการติดตามลูกหนี้ท่ีมีปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคาคางชําระสุทธิเทากับ 504.66 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 4.84 ของรายไดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยมากกวารอยละ 80 ของยอด
ลูกหนี้การคาท้ังหมด (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) เปนลูกหนี้การคาคางชําระนอยกวา 90 วัน และบริษัทฯและ
บริษัทยอยไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวรอยละ 0.98 ของยอดลูกหนี้การคาท้ังหมด (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ) 

 
1.9.3  ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย 
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมของบริษัท ฯ สวนใหญเปนอัตราคงท่ี 
โดยบริษัทมีเงินกูระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวจํานวนรอยละ 31 ของเงินกูระยะยาวท้ังหมด 
 หากอัตราดอกเบ้ียมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะมีผลกระทบใหตนทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย
เพิ่มข้ึนประมาณรอยละ  0.19 ของรายได 
 
1.9.4    ความเส่ียงจากการตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตองปฏิบัติและละเวนปฏิบัติของหุนกูของบริษัทฯ 
 บริษัทฯมีหนาท่ีตองดํารงอัตราสวนหนี้สิน (Interest Bearing Debt) (“IBD”) ตอสวนของผูถือหุนของบริษัท
ฯในอัตราไมเกิน 1.75 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีในทุกๆไตรมาส โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯท่ีมีผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุน (IBD/E) ของบริษัทฯเทากับ 1.21 : 1 อยางไรก็ตามการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนโดย
เสนอขายตอกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย และการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 
หุนโดยเสนอขายตอผูถือหุนเดิมในครั้งน้ีจะมีผลใหสวนของผูถือหุนของบริษัทฯเพ่ิมข้ึนในกรณีท่ีมีผูมาใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะทําใหอัตราสวน IBD/E ลดตํ่าลงตามลําดับ 

 



2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.1  ความเปนมาและการเปลีย่นแปลงพัฒนาการที่สําคัญ     

 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“MINT” หรือ “บริษัทฯ”) กอต้ังเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 

2521 โดยนายวิลเลี่ยม เอล็ลวูด ไฮเน็ค ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร บริษัทฯไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือเดือนตุลาคม 2531 ดําเนินกิจการ  
โรงแรม รอยัลการเดน รีซอรท พัทยา (ปจจุบันช่ือโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยลัการเดน 
รีซอรท)ซึ่งต้ังอยูใจกลางเมืองติดหาดพัทยา ในชวงระยะเวลาต้ังแตป 2535 จนถึงปจจบัุนบริษัทฯไดขยาย
กิจการโดยการลงทุนกอสรางโรงแรมหรอืเขาซ้ือหุนโรงแรมท่ีมีศักยภาพหรือรวมลงทุนกับโรงแรมช้ันนาํใน
ตางประเทศ ในสถานท่ีต้ังท่ีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศไทย อาทิ ภูเก็ต เชียงใหม หัวหิน และ
เชียงราย เปนตน นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมท่ีบริษัทฯเปนเจาของแลว บริษัทฯไดเขาไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม มรีายละเอียดดังน้ี 
ป 2535 ลงทุนในบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด (“HHR”) ซึ่งดําเนินกิจการโรงแรม หัวหิน แมริ

ออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รซีอรท  
- 

ลงทุนในบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด (“CPR”) ซึ่งดําเนินกิจการโรงแรม กรุงเทพฯ 
แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท และธุรกิจใหเชาศูนยการคา 

- 

เริ่มดําเนินธุรกจิศูนยการคาท่ีพัทยา ผานบริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด (“RGP”)  - 
ป 2536 ลงทุนในบริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด (“MTR”) เพื่อสรางโรงแรมโฟรซีซั่น   

รีซอรท เชียงใหม (เดิมช่ือโรงแรมเดอะ รีเจนท รีซอรท เชียงใหม)  
- 

เริ่มดําเนินธุรกจิบันเทิง (พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not!) ผานบริษัท รอยัล   
การเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (“RGE”)  

- 

ป 2538 เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน HHR เปนรอยละ 100 - 
ป 2541-2543  ลงทุนในบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (“RHC”)  - 
 - เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน MTR จากรอยละ 20.31 เปนรอยละ 45.31 

เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน CPR จากรอยละ 46.66 เปนรอยละ 74.36 - 
 - บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด (“SAMUI”) ซึ่งบริษัทฯถือหุนรอยละ 100 ซื้อท่ีดินท่ีเกาะสมุย 

เพื่อเตรียมกอสรางโรงแรมช้ันหนึ่ง   
ป 2544 รวมลงทุนกับบริษัท แมริออท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด โดยลงทุนผานบริษัท รอยัล 

การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“RGD”)  เพื่อดําเนินกิจการโรงแรมเจดับบลวิ แมริออท 
ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา  

- 

เพิ่มศักยภาพของโรงแรมท่ีพทัยา หัวหิน และกรุงเทพฯ เพื่อใหไดมาตรฐานสากลโดย
ใชเครื่องหมายการคา “แมริออท”   

- 

ป 2545 ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด (“BB”) เพื่อดาํเนินกิจการ
โรงแรมบานโบราณ ท่ีจังหวัดเชียงราย (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน โรงแรมอนันตรา   

- 

 8 



ป 2546 เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน RHC ทําใหบริษัทฯถือหุนรอยละ 49.05 ใน RHC  - 
เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน MTR ทําใหบริษัทฯถือหุนรอยละ 58.10 ใน MTR - 
เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ผาน
การทําคําเสนอซ้ือของบริษัทยอยในเดือนกรกฎาคม ทําใหบริษัทฯถือหุนรอยละ 98.65
ใน MFG ณ สิ้นป 2546  

- 

ปรับปรุงโรงแรมบานโบราณ และเปลี่ยนช่ือเปน โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา 
โกลเดนไทรแองเก้ิล และเปดดําเนินการในเดือนตุลาคม 2546 

- 

ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด (“SRS”) เพื่อดาํเนินกิจการ
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย โดยเปดดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน   
ป 2547  

- 

ป 2547 เพ่ิมสัดสวนการลงทุนในบริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด (“MVVL”) จากรอยละ 15 
เปนรอยละ 50  

- 

เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน CPR จากรอยละ 74.36 เปน รอยละ 81.24  - 
เพ่ิมสัดสวนการลงทุนในโรงแรม เจ ดับบลิว ภูเก็ต รีซอรท แอนด สปา เปนรอยละ 
86.2  

- 

เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด (“MST”)   เปนรอยละ 
100  

- 

เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด (“MSVL”) ผานภายใต 
บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด เปนรอยละ 100  

- 

ลงทุนในบริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด (“COCO”) ซึ่งประกอบธุรกิจ
โรงแรมท่ีจังหวัดพังงา โดยบริษัทฯมีสิทธิในการออกเสียงรอยละ 40 พรอมกันนี้บริษัท
ฯยังไดรับการแตงต้ังใหเปนผูบริหารโรงแรมในนาม โรงแรม อนันตรา โคโค ปาลม รี
สอรท แอนด สปา เขาหลัก ภายใตสัญญาบริหารงานโรงแรม 

- 

ในเดือนธันวาคมจากเหตุการณสึนามิท่ีชายฝงทะเลอันดามัน ทําใหโรงแรมในเครือ 2 
แหง ไดรับผลกระทบไดแก โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีซอรท แอนด สปา
ไดรับความเสียหายเพียงเล็กนอยสามารถซอมแซมสวนท่ีเสียหายและเปดบริการเปน
ปกติในวันตอมา และโรงแรม อนันตรา โคโค ปาลม รีสอรท แอนด สปา เขาหลัก 
ไดรับผลกระทบโดยตรง แตไดรับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยจํานวน 260 ลานบาท
ซึ่งครอบคลุมความเสียหายท้ังหมด 

- 

เพ่ิมสัดสวนการถือหุนใน MFG จากรอยละ 98.65 เปนรอยละ 99.23 โดยการทยอยซื้อ
หุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- 

เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน MFG จากรอยละ 99.23 เปนรอยละ 99.70 โดยการทําคํา
เสนอซ้ือหุนท่ียังเหลืออยูท้ังหมดรอยละ 0.77 พรอมท้ังขอเพิกถอนหลักทรัพยของ 
MFG ออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- 
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- เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน RHC จากรอยละ 49.30 เปนรอยละ 57.66  
ป 2548 - เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน RHC จากรอยละ 57.66 เปนรอยละ 90.83 ผานการทําคําเสนอ

ซื้อหุนท่ียังเหลืออยูท้ังหมดรอยละ 42.34  
- สัดสวนการถือหุนใน MFG ลดลงจากรอยละ 99.70 เปนรอยละ 99.67 เนื่องจากการ

เพ่ิมข้ึนของทุนชําระแลวของ MFG จาก 325.83 ลานบาทเปน 327.31 ลานบาทจากการ
แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหกับพนักงาน (ESOP) 

- เปลี่ยนช่ือจากเดิม “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” เปน บริษัท ไมเนอร 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

- ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด (“MI”) ซึ่งดําเนินธุรกิจโรงแรม 
ภัตตาคาร และสถานท่ีผักผอนทุกประเภท 

- เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท รอยัล การเดนท ดีเวลลอปเมนท จํากัด จากรอยละ 50 
เปนรอยละ 100 โดยซื้อหุนมาจากบริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด (“RNS”) (เดิม
บริษัทฯถือหุนโดยตรงรอยละ 50 และถือหุนผาน RNS รอยละ 50) 

- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนในบริษัท ไมขาว เวเคชัน วิลลา จํากัด จากรอยละ 35 เปนรอยละ 
50 โดยซ้ือหุนมาจาก RNS (เดิมถือ 35% และถือผาน RNS รอยละ 15) 

- เปลี่ยนช่ือจาก “บริษัทมันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด” เปน “บริษัท เอ็ม สปา 
อินเตอรเนชันแนล จํากัด” 

- ยายหลักทรัพยของบริษัทฯจากหมวดโรงแรมและบริการการทองเท่ียวภายใตกลุม   
อุตสาหกรรมบริการมาเปนหมวดอาหารและเครื่องด่ืมภายใตกลุมเก ษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548 

- ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัทเอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด 
(“MSES”) ผาน MSVL 

- ลงทุนรอยละ 49 ใน Arabian Spas (Dubai) Limited  ซึ่งประกอบธุรกิจสปาในประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส โดยลงทุนผาน MSVL  

- ลงทุนรอยละ 50 ในบริษัท ยูโทเปย โฮลดิ้ง ไพรเวท จํากัด ผูดําเนินการพัฒนาธุรกิจ
โรงแรมท่ีมัลดีฟสภายใตเครื่องหมายการคาอนันตรา โดยลงทุนผาน RGI      

- ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด เพื่อลงทุนซื้อท่ีดินและกอสราง
คอนโดมีเนียม 

 
 

 
 
 
 
 



 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

Minor International Plc.
(Registered Capital Btm 3,298)

Pattaya Marriott & Spa

The Minor Food
Group Plc.

(Rg.Cap. Btm 441)

Chao Phaya
Resort Ltd.

(Rg.Cap. Btm 450)

Bangkok Marriott
Resort & Spa

Royal Garden
Development Ltd.

(Rg.Cap. Btm 700)

JW Marriott Phuket
Resort & Spa

Hua Hin
Resort Ltd.

(Rg.Cap. Btm 200)

Hua Hin Marriott
Resort & Spa

Hua Hin
Village Ltd.

(Rg.Cap. Btm 50)

Anantara 
Resort & Spa

Hua Hin

Baan Boran
Chieng Rai Co.,Ltd.

(Rg.Cap. Btm 165)

Anantara 
Resort & Spa

Golden Triangle

Samui Resort
& Spa Ltd.

(Rg.Cap. Btm 10)

Anantara
Resort & Spa

Samui

Royal Garden
Plaza Ltd.

(Rg.Cap. Btm 75)

Royal Garden
Plaza

Pattaya

Royal Garden
Entertainment Ltd.

(Rg.Cap. Btm 10)

Ripley’s Believe It
or Not! Museum

Pattaya

Samui Village
Ltd.

(Rg.Cap. Btm 1)

Royal Garden 
Plaza

Bangkok

Rajdamri
Hotel Plc.

(Rg.Cap. Btm 450)

Four Seasons
Hotel

Bangkok

Maerim Terrace
Resort Ltd.

(Rg.Cap. Btm 300)

Four Seasons
Resort

Chiang Mai

Royal Garden
Hotel Mgt. Ltd.
(Rg.Cap. Btm 17)

R.G.E. (HKG)
Limited

(Rg.Cap. HKD 0.1m)

RNS Holding
Limited

(Rg.Cap. Btm 420)

Thai Projrct
Property Fund 
(Rg.Cap. Btm 105)

Thai Asset Management
Property Fund
(Rg.Cap. Btm 365

Sub Tawee
Property Fund
(Rg.Cap. Btm 50)

RGR
International Ltd.
(Rg.Cap. US$ 0.1m)

MSpa
International Ltd.

(Rg.Cap. Btm 41)

Maikhao Vacation
Villas Ltd.

(Rg.Cap. Btm 40)

Marriott Phuket
Beach Club

Harbour View
Ltd.

(Rg.Cap. US$ 6.85m)

Royal Garden
Harbour View

Haiphong

Coco Palm Hotel
& Resort Ltd.

(Rg.Cap. Btm 92.55)

Mandara Spa
JV

(Rg.Cap. US$ 0.05m)

99.67% 81.24% 100%100%

100%

100% 100% 100% 100%

49.30%

45.31%

100%

51%
100%

100%
100%

100%

19.98%

50% 40% (3, 6)

72.39%

26.7% (4)

10% (5)

49%

Rajdamri
Residence Ltd.

(Rg.Cap. Btm 50)

26.04%

100%

MI Squared
Limited

(Rg.Cap. Btm 1)

100%

100%

Luxury 
Limousine Ltd.
(Rg.Cap. Btm 13)

100%

MSES Ltd.

(Rg.Cap. RMB 0.14m)

100%

49%

(1)

(2)

Arabian Spas 
(Dubai) LLC.

(Rg.Cap. AED 0.3m)

Subsidiaries

Associates

Anantara Coco Palm 
Resort & Spa,

Khao Lak

Eutopia Holdings
Private Ltd

(Rg.Cap. US$ 5m)

50%

Samui Beach 
Residence Ltd

(Rg.Cap. Btm 1)

100%

41.53%

MFG’s 
Subsidiaries

(Details in Page 13)

(6)

(6)

โครงสรางของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  
  Note:  (1)  Mandara Spa (Thailand) Ltd. changed name to MSpa International Ltd.                                                                                     (4) MINT holds 26.7% of the total investment units or 100% of the fund’s class C and D units 

           (2)  MSES: MSpa Enterprise Management (Shanghai) Ltd.                                                                                                               (5) MINT holds 10% of the total investment units or 100% of the fund’s class B and C units 
           (3)  Investment Portion in Coco Palm Hotel & Resort Co., Ltd. Is 65.04% but the Company has voting right at 40%                     (6) MINT has no control on the companies                             
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บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจโดยเขาไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ 
รอยัลการเดน รีซอรท ที่บริษัท ฯ เปนเจาของ ผานบริษัทในเครือและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจโรงแรม ซึ่ง
สามารถสรุปเปนธุรกิจ 5 ประเภทหลักไดแก ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและ
อสังหาริมทรัพย ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจอื่น  

 
ขอมูลบริษัทฯและบริษัทยอย  
ธุรกิจโรงแรม: 

การบริหารธุรกจิโรงแรมของบริษัทในกลุมแบงออกเปน 3 ประเภท คือ   (1) บริหารงานดวยตนเองภายใต
เครื่องหมายการคาของตนเอง “อนันตรา”  (2) บริหารงานดวยตนเองภายใตเครือ่งหมายการคา “แมริออท” 
(Franchise)   (3) บริหารงานโดยโฟรซีซั่นส ภายใตเครื่องหมายการคา “โฟรซีซั่นส” และบริหารงานโดยกลุมแมริ
ออทโฮเทล ภายใตเครื่องหมายการคา “เจดับบลิว แมริออท”  
 
(1) บริหารงานดวยตนเองโดยบริษัทฯหรือบริษัท รอยลัการเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด (“RGHM”) ซึ่งบริษัท 

ถือหุนอยูรอยละ 100 ภายใตเครื่องหมายการคา “อนันตรา”   

บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด (Hua Hin Village Limited, “HHV”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 50 ลาน
บาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 ใน HHV ผานบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด (“HHR”) โดยขณะนี้ดําเนินกิจการ
โรงแรมภายใตเครื่องหมายการคา “อนันตรา” และเปดดําเนินงานต้ังแตป 2533 ประกอบดวยหองพัก 187 
หอง และสิ่งอาํนวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง บนพื้นท่ี 36 ไร ท่ีอําเภอหวัหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  

บริษัท บานโบราณ เชียงราย จาํกัด (Baan Boran Chieng Rai Company Limited, “BB”) มีทุนจดทะเบียนและ
ทุนชําระแลว 165 ลานบาท บริษัทฯเขาซ้ือกิจการรอยละ 100 เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2545 เพื่อดําเนินกิจการ
โรงแรมภายใตเครื่องหมายการคา “บานโบราณ” ประกอบดวยหองพัก 90 หอง บนพื้นท่ี 800 ไร ท่ีอําเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย ตอมาไดปรับปรุงโรงแรมและเปลี่ยนเครื่องหมายการคาจาก “บานโบราณ” มาเปน 
“อนันตรา” เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2546   

บริษัท สมุย  รีซอรท แอนด สปา จํากัด (Samui Resort and Spa Limited, “SRS”) มีทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแลว 10 ลานบาท  บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 จัดต้ังเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2546 โดยการซื้อโรงแรมจาก
บุคคลภายนอกเพื่อมาปรับปรุงเปนโรงแรมอนนัตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย ประกอบดวยหองพัก 106 หอง 
บนพื้นท่ี 14 ไร โดยเปดดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2547 
 

(2)  บริหารงานดวยตนเองโดยบริษัทฯหรือ RGHM  ภายใตเครื่องหมายการคา “แมริออท” (Franchise)  

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (Minor International Public Company Limited, “MINT” 
หรือ “บริษัทฯ”) เริ่มประกอบกิจการต้ังแตป 2521 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 
3,297.85 ลานบาท และมีทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 2,733.65 ลานบาท บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักดาน
โรงแรม คือ โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยลัการเดน รซีอรท ประกอบดวยหองพัก 290 
หอง และสิ่งอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง บนพื้นท่ี 11 ไร ใจกลางเมืองพัทยา 
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บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด (Hua Hin Resort Limited, “HHR”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 200 ลาน
บาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 เริ่มประกอบกิจการต้ังแตป 2527 ดําเนินกิจการโรงแรมหัวหิน แมรอิอท       
รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท ประกอบดวยหองพัก 216 หอง และสิ่งอํานวยความสะดวกตาม
มาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง บนพื้นท่ี 21 ไร ท่ีอําเภอหวัหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด (Chao Phaya Resort Limited, “CPR”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
450 ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 81.24 ใน CPR (บริษัท ไมเนอร กรุป โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบริษัทฯถือหุนใน CPR ประมาณรอยละ 2 และหุนสวนท่ีเหลือถือโดยบุคคลภายนอก) CPR เริ่มประกอบ
กิจการต้ังแตป 2535 ดําเนินกิจการโรงแรมกรงุเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา  เอ  รอยัลการเดน รีซอรท 
ประกอบดวยหองพัก 413 หอง  และสิ่งอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึง่ และธุรกิจใหเชา
ศูนยการคา (Royal Garden Plaza –Bangkok) โดยท้ังโรงแรมและศูนยการคา ต้ังอยูริมแมน้ําเจาพระยา ถนน
เจริญนคร กรุงเทพฯ บนพื้นท่ี 27 ไร  
 

(3) บริหารงานโดยโฟรซีซั่นส ภายใตเครื่องหมายการคา “โฟรซีซั่นส” และบริหารงานโดยกลุมแมริออท         
โฮเทล ภายใตเครื่องหมายการคา “เจดับบลิวแมริออท” 

บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (Rajadamri Hotel Public Company Limited, “RHC”) มีทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลว 450 ลานบาท บริษัทฯถือหุนท้ังทางตรงและทางออมผาน RHC รอยละ 90.83 และ
หุนสวนท่ีเหลือถือโดยบุคคลภายนอก ดําเนินกิจการโรงแรม โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ โรงแรม เดอะ     
รีเจนท กรุงเทพ) ประกอบดวยหองพัก 356 หอง และสิ่งอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง 
ต้ังอยูบนพื้นท่ี 10 ไร บนถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 

บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนและมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย 2 บริษัทไดแก 

1. บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด (“RDR”) เดิมช่ือบริษัท แหลมสิงห บีช รีซอรท จํากัด มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลว 50 ลานบาท RHC ถือหุนรอยละ 100 เริม่ประกอบกิจการต้ังแตป 2543 ดําเนินกิจการ
พัฒนาโครงการ 

2. บริษัท ลักซเซอรี ลีมูซีน จํากัด (“LCRL”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 13 ลานบาท RHC ถือหุน
รอยละ 100 เริ่มประกอบกิจการต้ังแตป 2539 ดําเนินกิจการขนสงในประเทศ 

บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด (Maerim Terrace Resort Limited, “MTR”) มีทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแลว 300 ลานบาท บริษัทฯถือหุนท้ังทางตรงและทางออมผาน MTR รวมรอยละ 71.35 สวนท่ีเหลือถือ
โดยบุคคลภายนอก MTR เริ่มประกอบกิจการต้ังแตป 2538 ดําเนินกิจการโรงแรม โฟรซีซั่นส รีซอรท 
เชียงใหม (เดิมช่ือ โรงแรมเดอะ รีเจนท รีซอรท เชียงใหม) บริหารงานโดย กลุมโฟรซซีั่นส ประกอบดวย
หองพัก 64 หอง รวมถึงการรับบริหารหองพักอีก 16 หองในสวนของเรซิเดนทเช่ียล ซึ่งรวมอยูบนพื้นท่ี 37 
ไร ท่ีอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (Royal Garden Development Limited, “RGD”) มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลว 700 ลานบาท โดยบริษัทฯถือหุนรอยละ 100 เริ่มประกอบกิจการในเดือนธันวาคม 2544 
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บริษัท สมุย วลิเลจ จํากัด (Samui Village Limited, “SAMUI”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1 ลานบาท 
บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 ประกอบธุรกิจพฒันาท่ีดินบริเวณหาดแหลมใหญ อําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎธานี 
จํานวน 88 ไร เพื่อทําโรงแรมแหงใหมในเครือบริษัท (โครงการในอนาคต) มีหองพักท้ังส้ิน 75 หอง คาดวา
จะเปดดําเนินการในป 2549  

 
ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดืม่: 

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (The Minor Food Group Public Company Limited, “MFG”) มีทุน
จดทะเบียน 441.27 ลานบาท และทุนชําระแลว 327.31 ลานบาท โดยบริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 99.67 ดาํเนินธุรกิจ
ประเภทเครือขายรานอาหารบริการดวน ไดแก พิซซา แฮมเบอรเกอร ฮอทดอก ไอศครีมพรีเมี่ยม และซอฟท
ไอศครีม 
ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  2548  MFG ไดลงทุนและมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังน้ี 

    จํานวนหุนสามญั  
   ธุรกิจหลัก จํานวน 

หุนรวม 
จํานวน 
หุนท่ีถือ 

อัตราการ 
ถือหุน 

1) บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด  รานไอศครีม – สเวนเซนส    1,000,000  999,994  100.00% 
2) บริษัท ซิซซเลอร ไทย จํากัด  ชําระบัญชีแลว        250,000  249,994 100.00% 
3) บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด  คิออส – แดรี่ ควีน       160,000  159,994  100.00% 
4) บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด  ผลิตเนยแข็ง       600,000  599,993  100.00% 
5) บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด  ผลิตไอศครีม       600,000  599,993  100.00% 
6) บริษัท อาร.จี.อาร.ฟูด เซอรวิส จํากัด  รานอาหาร         10,000  9,994  100.00% 
7) บริษัท เอสแอลอารที จํากัด  
 (โอนจากบริษัท ซิซซเลอร ไทย จํากัด 
เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2545) 

 รานอาหาร 4,000,000  3,999,993 100.00% 

8) บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด  รานอาหารบริการดวน 100,000 99,993   100.00% 
9) บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด  รานอาหาร-เบอรเกอรคิง    1,000,000  949,994  95.00%1 
10) บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
จํากัด 

 รานอาหาร-ทาอากาศยาน 
กรุงเทพฯ/เชียงใหม/ภูเก็ต/ 
หาดใหญ 

      450,000  229,494  51.00%2 

11) บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด  ใหบริการอาหาร จัดท่ีพัก 
การซักรีด บนแทนขุดเจาะ 
ปโตรเลียม 
 

        50,000  25,495  51.00%2 

12) บริษัท เอสแอนดพี ไมเนอรฟูด  ลงทุนในอสังหาริมทรัพย 10,000 4,993 50.00% 
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    จํานวนหุนสามญั  
   ธุรกิจหลัก จํานวน 

หุนรวม 
จํานวน 
หุนท่ีถือ 

อัตราการ 
ถือหุน 

13) บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส  
 โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด 

 จดทะเบียนและใหใช
เครื่องหมายบรกิาร/เครื่องหมาย
การคา  

1,800,0003

  
1,800,000 100.00% 

หมายเหตุ  1 หุนสวนที่เหลืออกีรอยละ 5 ในบริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ถอืโดยผูบริหารของบริษทัฯ การถือหุนดังกลาว

เปนการถอืหุนมาตั้งแตกอตั้งบริษัทเบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด และมิไดมีเจตนาท่ีจะเพิ่มสัดสวนการถอืหุนใน
บริษัทฯของผูบริหาร นอกจากนี้การทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทฯและบริษทั เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด จะ
กระทําเพือ่ประโยชนสูงสุดของทั้ง 2 บริษทัโดยอัตราคาตอบแทนในการทํารายการระหวางกันสามารถอางอิงไดกบัราคา
ตลาด  

 2  หุนสวนที่เหลืออกีรอยละ 49 ในบริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จาํกัด และบริษทั เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส จํากัด ถอื
โดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากบริษทัฯมีจํานวนเพียงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการของบริษทั ซีเลค 
เซอรวิส พารทเนอร จํากดัจึงไมมีอาํนาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัทดังกลาว 

3       ทุนจดทะเบียน 4 ลานเหรียญสหรัฐ ทุนชาํระแลว 1.8 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ถอืโดย MFG รอยละ 100  

 
ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย: 

บริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด (Royal Garden Plaza Limited, “RGP”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 75 
ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 เปดดําเนินการต้ังแตป 2534 ดําเนินกิจการศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา  
พัทยา ต้ังอยูติดกับ โรงแรม พทัยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
 
ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ: 

บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (M Spa International Limited, “MSIL”) เดิมช่ือบริษัท มันดารา สปา 
(ไทยแลนด) จาํกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 41 ลานบาท บริษัทฯถือหุนท้ังทางตรงและทางออม
ผานบริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (“RGI”) รวมรอยละ 100 ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพ่ือ
สุขภาพ ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลงักาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยปจจุบัน
เปดดําเนินการ 13 แหงท่ี 1)โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 2)โรงแรมหัว
หิน แมริออท รซีอรท แอนด สปา เอ รอยลัการเดน รีซอรท 3)โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ  รอยัล
การเดน รีซอรท 4)โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 5)โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา 
หัวหิน 6)โรงแรมอนันตรา รสีอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล 7)โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย 
8)โรงแรม โฟรซีซั่น  กรุงเทพฯ 9)โรงแรม อมิพีเรียล ควีนสพารค 10)โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน 11)โรงแรม
เชอราตัน กระบ่ี บีช รีสอรท 12)โรงแรม ศาลา สมุย รีสอรท แอนด สปา และ 13) โรงแรม พลาซา แอทธินี 
กรุงเทพฯ 
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MSIL ลงทุนในบริษัทตางๆ ดังน้ี 

1. บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด (MSpa Ventures Limited, “MSVL”) (เดิมช่ือ บริษัท มันดารา สปา เวนเจอร 
จํากัด)  ต้ังอยูท่ีบริติช เวอรจิ้น ไอแลนด มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 50,000 เหรียญสหรัฐ โดย MSIL ถือ
หุนรอยละ 100 ใน MSVL MSVL ดําเนินกจิการและรับบรหิารศูนยบรกิารเพ่ือสุขภาพ ในเอเชียตะวันออกรวมถึง 
จีน มลัดีฟส สหรัฐอาหรับอามิเร็ตสและแทนซาเนีย โดยใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย 
การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร ปจจุบันเปดดําเนินการ 3 แหงท่ี 1) โรงแรมเจดับบลวิ แมรอิอท รซีอรท 
แอนด สปา เซี่ยงไฮ 2) โรงแรมเชอราตัน  ไหหนาน  3) โรงแรมโบดูฮรูา มลัดฟีส 

2. บริษัทเอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด (“MSES”) ต้ังอยูท่ีประเทศจีน มีทุนทะเบียนและ
ทุนชําระแลว 140,000 เหรียญสหรัฐ โดย MSIL ถือหุนรอยละ 100 ใน MSES ผาน MSVL MSES ดําเนินกจิการ
และรับบรหิารศูนยบริการเพ่ือสขุภาพในประเทศจีน 

3. Arabian Spas (Dubai) Limited (“ASL”) ซึ่งประกอบธุรกิจสปาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส มีทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลว AED 300,000 (ประมาณ 3.24 ลานบาท) โดย MSIL ถือหุนรอยละ 49 ใน ASL  ผาน 
MSVL และหุนสวนท่ีเหลอือกีรอยละ 51 ถอืโดยบุคคลภายนอก  

 
ธุรกิจบันเทิง: 

บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (Royal Garden Entertainment Limited, “RGE”) มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลว 10 ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 เปดใหบริการต้ังแตป 2537 ปจจุบันประกอบธุรกิจ
ประเภทสถานบันเทิงสําหรับครอบครัว ประกอบไปดวยพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! โรงภาพยนตร 4 มิติ 
(Simulator Theater) โกดังผีสงิ (Haunted Adventure) และมหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze) ในบริเวณช้ัน 2 ของ
ศูนยการคารอยลัการเดน พลาซา พัทยา   

R.G.E. (HKG) Limited ต้ังอยูท่ีประเทศฮองกงมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 100,000 เหรียญฮองกง บริษัทฯถือ
หุนรอยละ 100 ประกอบธุรกิจใหบริการจัดการธุรกิจบันเทิง โดยแตเดิมบรหิารจัดการในบริษัท ริบเบ่ียน จํากัด ซึ่ง
ดําเนินธุรกิจในพิพิธภัณฑ   Ripley’s Believe It or Not! ท่ี Peak Tower ประเทศฮองกง  ท้ังน้ีบริษัทฯไดขายเงิน
ลงทุนท้ังหมดในบริษัท ริบเบ่ียน จํากัด ใหแกบุคคลภายนอกเมื่อเดือนเมษายน 2548  
 
ธุรกิจอื่น: 

บริษัท รอยัล การเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด (Royal Garden Hotel Management Limited, “RGHM”)  มีทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลว 17 ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 เริ่มประกอบกิจการป 2531 ใหบริการการ
บริหารงานศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ ศูนยบันเทิงท่ีพัทยา 
และโรงแรมฮาเบอรววิและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม เอ รอยลัการเดน รีซอรท และบริหารงานดาน
ธุรการใหแก บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัท ศรีพัฒนการ
เดนท จํากัด และบริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด  

บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (R.G.R.International Limited, “RGI”) ต้ังอยูท่ีบริติช เวอรจิ้น ไอแลนด มี
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 100,000 เหรียญสหรัฐ บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 ดําเนินกิจการรวมลงทุนในธุรกิจ
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บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด ต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2548 มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1 ลานบาท บริษัทฯ
ถือหุนรอยละ 100 ดําเนินกิจการโรงแรม ภัตตาคาร และสถานท่ีพักผอนทุกประเภท 

บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด  ต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1 ลานบาท 
บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 ดําเนินธุรกิจเพื่อลงทุนซื้อท่ีดินและกอสรางคอนโดมีเนียม 

บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด (RNS Holding Limited, “RNS”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 420.02 ลาน
บาท จัดต้ังข้ึนในป 2541 บริษัทฯถือหุนรอยละ 72.39  และหุนสวนท่ีเหลอือกีรอยละ 27.61 ถือโดยบุคคลภายนอก เดิม 
RNS รวมลงทุนกับ RGD และบริษัท แมริออท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เพื่อลงทุนในโรงแรมเจดับบลวิ แมริออท 
ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา ตอมาไดขายเงินลงทุนดังกลาวแก RGD ปจจุบัน RNS ไมไดประกอบธรุกิจใด 

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พรอ็พเพอรต้ี ฟนด (Thai Project Property Fund) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 74.8
ลานบาท บริษัทฯและบริษัทยอย (HHR RGE RGHM RGP CPR) ถือหนวยลงทุนในสัดสวนรอยละ 100 ประกอบ
ธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีใหผลตอบแทนดี โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
เปนบริษัทจัดการ 

กองทุนรวมบรหิารสินทรัพยไทย(Thai Asset Management Property Fund) ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ท่ีใหผลตอบแทนดี โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2548 มีทุนจดทะเบียน 989.489  ลานบาท และทุนชําระแลว 264.589 ลานบาท บริษัทฯและบริษัทยอย 
(ไดแก BB HHR RGE และ RGHM) ถือหนวยลงทุน รวมรอยละ 26.74 ของหนวยลงทุนท้ังหมด โดยเปนผูถือหนวย
ลงทุนรอยละ 100 ของหนวยลงทุนประเภท ค และประเภท ง ซึ่งถอืเปนหนวยลงทุนประเภทเจาของ โดยท่ีผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ค และ ง จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลภายหลังจากท่ีผูถอืหนวยลงทุนประเภท ก และข ไดรับไป
แลว โดยผูถอืหนวยลงทุนประเภท ก และ ข  เปนผูถือหนวยลงทุนท่ีจะไดรับเงินปนผลในอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไว
และมีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหนวยลงทุนประเภท ค และประเภท ง ท้ังน้ีตามสาระในเชิงบัญชี เงินลงทุนของ
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และ ข จะบันทึกเปนเงินกูยืมในงบการเงินรวม 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรพัยทวี มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 500 ลานบาท ประกอบธุรกิจเชา
อสังหาริมทรัพย  โดยกลุมบริษัทถือหนวยลงทุนรอยละ 10 ของหนวยลงทุนท้ังส้ินในกองทุนรวม (จํานวน 50 ลาน
บาท) หรือรอยละ 100 ของหนวยลงทุนประเภท ข และ ค   (เดิมถือหนวยลงทุนผาน MFG) โดยมีบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการ ท้ังน้ีผูถือหนวยลงทุนประเภท ข และ ค   จะมีสิทธิไดรับ
เงินปนผลภายหลังจากท่ีผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ไดรับไปแลว โดยผูถือหนวยลงทุนประเภท ก เปนผูถือหนวย
ลงทุนท่ีจะไดรับเงินปนผลในอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไว และมีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหนวยลงทุนประเภท ข 
และประเภท ค ท้ังน้ีตามสาระในเชิงบัญชี เงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก จะบันทึกเปนเงินกูยืมในงบ
การเงินรวม 
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ขอมูลการลงทนุในบริษัทรวม:   

บริษัท ฮาเบอรวิว จํากัด (Harbour View Limited, “HVC”) ต้ังอยูท่ีประเทศเวียดนาม มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลว 6.85 ลานเหรียญสหรัฐ บริษัทฯถือหุนใน HVC ผาน RGI โดยถือหุนรอยละ 19.98 (หุนสวนท่ีเหลอื ถือโดย
บุคคลภายนอก) HVC ดําเนินกิจการโรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม เอ รอยัลการเดน รี
ซอรท ประกอบดวยหองพักจาํนวน 127 หอง บนถนนทรานฟู เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม เปดดําเนินการเมื่อ
เดือนตุลาคม 2541 

บริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด (Maikhao Vacation Villas Limited, “MVVL”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลว 40 ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 50 และหุนสวนท่ีเหลอืถอืโดยบุคคลภายนอก MVVL (ท้ังน้ีบริษัทฯไมมี
อํานาจควบคุมการบริหารจัดการ MVVL เนื่องจากกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากบริษัทฯมีจํานวนเพียงก่ึงหน่ึงของ
คณะกรรมการท้ังหมด)  MVVL ดําเนินกิจการโครงการปนสวนเวลาพักผอน (Time Sharing) จํานวน 60 ยูนิต อยูใน
พื้นท่ี 30 ไร บริเวณเดียวกันกับ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 

บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด (Coco Palm Hotel and Resort Limited, “COCO”) มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลวจํานวน 92.55 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ 472,000 หุน และหุนบุริมสิทธิ 453,490 หุน โดย
บริษัทฯถือหุนสามัญท้ังหมดและถือหุนบุริมสิทธิ 129,906 หุน หรือคิดเปนรอยละ 65.04 ของหุนท้ังหมด แตมีสิทธิ
ออกเสียงรอยละ 40 เนื่องจากหุนบุริมสิทธิ 1 หุนมีสิทธิออกเสียงได 5.5 เสียง บริษัทฯ จึงไมมีอํานาจควบคุมการ
บริหารจัดการ COCO นอกจากน้ีกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากบริษัทฯมีจํานวนเพียงก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการท้ังหมด
ใน COCO ท้ังน้ีหุนสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 34.96 ถอืโดยบุคคลภายนอก COCO ประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีเขาหลัก 
จังหวัดพงังา ขนาดหองพัก 51 หอง โดยบรษัิทฯไดรับการแตงต้ังใหเปนผูบริหารโรงแรมในนามโรงแรม อนันตรา 
โคโค ปาลม รีสอรท แอนด สปา เขาหลัก ภายใตสัญญาบริหารงานโรงแรมเมื่อเดือนกนัยายน 2547 ซึ่งโรงแรม
ดังกลาวไดรับความเสียหายอยางรุนแรงจากเหตุการณสึนามิ และหยุดประกอบกิจการ ต้ังแต 26 ธันวาคม 2547 และ
บริษัทฯกําลังทบทวนถึงแนวทางของโครงการน้ี 

บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด (Select Service Partner Ltd., “SSP”) ประกอบธุรกิจรานอาหารท่ีสนามบิน
กรุงเทพฯ/เชียงใหม/ภูเก็ต/หาดใหญ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 45 ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 51 
ผาน MFG และหุนสวนท่ีเหลอือีกรอยละ 49 ถอืโดยบุคคลภายนอก ท้ังน้ีบริษัทฯไมมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการ
ใน SSP เนื่องจากกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากบริษัทฯมีจํานวนเพียงก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการท้ังหมด 
Arabian Spas (Dubai) Limited (“ASL”) ซึ่งประกอบธุรกิจสปาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลว AED 300,000 (หรอืประมาณ 3.24 ลานบาท) โดย MSIL ถือหุนรอยละ 49 ใน ASL  ผาน MSVL และ
หุนสวนท่ีเหลอือีกรอยละ 51 ถอืโดยบุคคลภายนอก 
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2.3  โครงสรางรายได  

 
บริษัท ฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากการประกอบธุรกิจหลกั 5 ประเภท ไดแก รายไดจากการประกอบธุรกิจขาย

อาหารและเครื่องด่ืม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจบันเทิง 
และธุรกิจอื่นๆ  

โครงสรางรายไดในปท่ีผานมาเปนดังน้ี1  

      หนวย : ลานบาท 

ผลิตภัณฑ : ดําเนินการโดย 
2546 2547 2548 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

1.  ธุรกิจขายอาหารและ
เคร่ืองดื่ม2:  

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  

1,831.58 39.29 4,479.30 54.38 4,950.01 47.40 

2.  ธุรกิจโรงแรม : 
บจก. หัวหิน วิลเลจ / บจก. บาน
โบราณ เชียงราย/ บจก. สมุย รี
ซอรท แอนด สปา / บมจ.       
ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล  /       
บจก. หัวหิน รีซอรท  / บจก. 
เจาพระยา รีซอรท / บมจ. 
โรงแรมราชดําริ /  บจก. แมริม 
เทอเรซ รีซอรท / บจก. รอยัล 
การเดน ดีเวล ลอปเมนท /   
บจก. สมุย วิลเลจ  

2,017.60 43.28 2,783.70 33.80 4,298.16 41.16 

3.  ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและ
อสังหาริมทรัพย :  

บจก.รอยัลการเดน พลาซา   / 
บจก. เจาพระยา รีซอรท 

313.84 6.73 317.10 3.85 375.13 3.59 

4.  ธุรกิจบันเทิง :  
บจก.รอยัลการเดนเอ็นเตอร      
เทนเมนท  / R.G.E. (HKG) Ltd.  

56.20 1.21 52.45 0.64 87.81 0.84 

5. ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ  
บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ัน
แนล / บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร  

197.50 4.24 296.86 3.60 316.38 3.03 
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ผลิตภัณฑ : ดําเนินการโดย 
2546 2547 2548 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

6.  ธุรกิจอื่น:  
บจก. รอยัล การเดน โฮเทล 
แมเนจเมนท / บจก. อารจีอาร 
อินเตอรเนช่ันแนล / บจก. เอ็ม 
ไอ สแควร / บจก. อารเอ็นเอส  
โฮลด้ิง / กองทุนรวมไทยโปร
เจ็คทพร็อพเพอรต้ีฟนด/ กองทุน
รวมบริหารสินทรัพยไทย/ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ทรัพยทวี 

19.13 0.41 14.39 0.17 17.39 0.17 

7.  รายไดอื่น3 225.92 4.85  292.91 3.56      397.96 3.81 

รวมรายได 4,661.76 100 8,236.71 100 10,442.84 100 

หมายเหตุ   1. ขอมูลจากงบการเงิน 
 2. รวมรายไดจากการใหสิทธิแฟรนไชส 
 3. ประกอบดวยเงินปนผลรับจากบริษัทอื่น สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสยีและรายไดอื่น 

 

2.4  เปาหมายการดาํเนินธุรกิจ  

  บริษัทฯไดต้ังเปาหมายสําหรับธุรกิจโรงแรมและอาหารซ่ึงในระยะยาวจะสงผลใหในแตละกลุมธุรกิจมีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง 
  ในสวนของธุรกิจโรงแรม คาดวาจะเปดใหบริการโครงการโฟรซซีั่นสรีสอรทท่ีเกาะสมุยและโครงการ   
แมริออท บีชคลับท่ีภูเก็ต ในป 2549 และขยายโครงการโรงแรมบนเกาะมัลดีฟสโดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได
ในหัวขอท่ี 6 โครงการในอนาคต 

 ในสวนธุรกิจอาหาร แผนการขยายสาขาของธุรกิจอาหารในป 2549 บริษัทฯ มีแผนการขยายท้ังในประเทศ
และตางประเทศผานการลงทุนท้ังในสวนท่ีเปนเจาของและรานสาขาท่ีเปนแฟรนไชสจํานวน 105 รานโดยแบงเปน
รานท่ีลงทุนโดยตนเองจํานวน 33 สาขา และการขายแฟรนไชสจํานวน 72 สาขา 
 ในสวนของธุรกิจสปา บริษัทฯ จะมุงเนนขยายการปฏิบัติงานในธุรกิจสปาในแถบเอเชียและตะวันออกกลาง 
ซึ่งเปาหมายการขยายธุรกิจสปาในปนี้ คาดวาจะสามารถเปดไดอีก 7 สาขาในตางประเทศ อาทิ จีน ตะวันออกกลาง   
มัลดีฟสและแอฟริกา ภายในป 2549 
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3.  การประกอบธรุกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

 

3.1  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

 
1. ธุรกิจโรงแรม 

จากการขยายการลงทุนอยางตอเนื่องของบริษัทฯ ปจจุบันจํานวนหองพักของโรงแรมซ่ึงบริษัทฯ ถือหุนอยูมี
ท้ังส้ิน 2,302 หอง โดยโรงแรมท่ีอยูภายใตการบริหารงานของกลุมบริษัท ไมเนอรอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)) ไดแก (1)โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท  (2) โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท (3) 
โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท  (4) โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา     
หัวหิน (5) โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล (6) โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย 
และ (7) โรงแรมฮารเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร-ไฮฟอง เวียดนาม เอ รอยัลการเดน รีซอรท (8) โรงแรมโบดูฮูรา    
มัลดีฟส และโรงแรมที่บริษัทฯ เปนผูถือหุนแตไมไดเขาไปบริหาร ไดแก (1) โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต        
รีสอรท แอนด สปา (2) โครงการสถานพักผอนแบบปนสวนเวลา (Timeshare) แมริออท ภูเก็ต บีชคลับ  (3) โรงแรม
โฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม และ (4) โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพ (5) โรงแรมโฟรซีซั่นสเต็นทแคมป เชียงราย  

 
1.1  โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภท
กลุมนักทองเท่ียว กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัทมีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีหองพักท้ังส้ิน 413 หอง 
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: The Riverside Terrace 250 
 The Market 120 
 Rice Mill 170 
 Trader Vic’s 100 
 Benihana 164 
 Loy Nam 50 
 Elephant  40 
 Numero 70 
 Manohra 150 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Ballroom A 60-200 
 Ballroom B 25-60 
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 Ballroom C 25-60 
 Ballroom D 25-60 
 Charoen Nakorn 40-100 
 Thonburi 32-60 
 Jasmine 22-60 
 Poppy 10-12 
 Bamboo 10 
 Lotus 14-16 
 Garden 47-303 
 Grand Sala 300-400 

 
1.2  โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุม
นักทองเท่ียวและกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีหองพัก ท้ังส้ิน 293 หอง   
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Garden Café 140 
 Loy Nam 162 
 Elephant 65 
 Benihana 120 
 The Rice Mill 84 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Ballroom 120-300 
 Room 1 ( Orchid Garden) 80-150 
 Room 2 ( Rose Garden) 80-150 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Room 3 ( Sunflower ) 50-100 
 Room 4 ( Jasmine) 40-80 
 Room 5 ( Lotus) 40-80 
 Room 6 ( Canna ) 40-80 
 Chaba  30-50 
 Sala Rim Nam 120-300 
 Board Room 10-20 
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1.3 โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุม
นักทองเท่ียวและกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการ ดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีหองพักท้ังส้ิน 216 หอง 
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจและหองจัดเลี้ยง เพื่อใหบริการแก
ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Marriott Café 140 
 Chicago Grill 40 
 Sala Thai 30-40 
 Ciao 40 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: A. Petchburi 40-60 
 B. Pranburi 30-40 
 Hua Hin 30-40 
 
1.4  โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเท่ียว และ
กลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน มีหองพักท้ังส้ิน 187 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
 โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Issara Café 146 
 Baan Thalia 52 
 Sala Siam 52 
 Rim Nam 84 
 Loy Nam 20 +  8 Bar stool 
 Saithong 70 + 10 Bar stool 
 Lagoon 14 + 12 Bar stool 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Ruen Thon 24-64 
 Ruen Thai  20-56 
 Ruen Than 17-40 
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 Ruen Anatara 36-120 
 
1.5  โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว 
และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดนไทรแองเกิ้ล มีหองพักท้ังส้ิน 77 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Sala Mae Nam Thai  80 
 Baan Dahlia Italian  25 
  Elephant Bar & Opium  25 + 20 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Theatre 144 
 Classroom 54 
 U Shape  32 
 Function 108 
 Cocktail 144 
 
1.6 โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว และกลุมลูกคาท่ี
เปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย มีหองพักท้ังส้ิน 106 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: ไฮไทด 46 
 อีคลิปส 46 
 ฟูลมูน 48 
 พูบาร 48 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: สมุยแกรนดบอลรูม 250 
 เกาะสมุย 120 
 เกาะพงัน 120 
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 เกาะเตา 12 
 
1.7  โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม เอ รอยัลการเดน รีซอรท   มุงเนนใหบริการแก
ลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการ ดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร–ไฮฟอง เวียดนาม เอ รอยัลการเดน รีซอรท  มีหองพักท้ังส้ิน 127   หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Lobby Lounge 32 
 The La Terrasse 40 
 The Harbour Café 100 
 The Nam Phuong 120 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Hanoi 30-180 
 Saigon 30-180 
 Haiphong 20-140 
 Danang 18-90 
 
การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก 
-  ตกปลา สกีน้ํา เรือใบ วินดเซิรฟ Parasailing Scuba Diving และศูนยบริหารรางกาย  
-  รานคายอยขายสินคาและของท่ีระลึกตางๆ เชน เครื่องประดับ รานขายเส้ือผา รานขายยา         
- รานดอกไม รานเสริมสวยและตัดผม เปนตน 
-  บริการอื่นๆ เชน บริการสํารองท่ีนั่ง Business Center แพทยทางโทรศัพท บริการ Limousine บริการจัดทัวรนอก
สถานท่ี บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็กทารก บริการตัดผม บริการซักอบรีด รับสง
ไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท เปนตน 

 
1.8  โรงแรมโบดู ฮูรา มัลดีฟส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว มีลักษณะการใหบริการ ดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมโบดู ฮูรา มัลดีฟส  มีหองพักท้ังส้ิน 50 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักดังนี้ 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: 73 Degree 110 
 Dhoni Bar 99 
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การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก 
-  ตกปลา สกีน้ํา เรือใบ วินดเซิรฟ Parasailing Scuba Diving และศูนยบริหารรางกาย  
-  รานคายอยขายสินคาและของท่ีระลึกตางๆ เชน เครื่องประดับ รานขายเส้ือผา         
-   บริการจัดทัวรนอกสถานท่ี บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็กทารก บริการซักอบรีด 
รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท เปนตน 

 
1.9  โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว 
และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท 
 การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา มีหองพักท้ังส้ิน 265 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยง เพื่อ 
ใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Marriott Café 137 
 Cucina 77 
 Sala Rim Talay (Seafood Market) 62 
 Kabuki Sushi Bar 20 
 Sala Sawasdee Lobby Bar 51 
 Siam Deli 46 
 Rim Nam Pool Bar พื้นท่ีเปด ไมจํากัดจํานวนท่ีนั่ง 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Mai Khao Ballroom 470 
 Rawai or Layan 1-2 100 
 Kamala Boardroom 12 
 Lotus Pavilion 300 
 
1.10     โครงการสถานพักผอนแบบปนสวนเวลา (Timeshare) แมริออท ภูเก็ต บีชคลับ  ซึ่งเปนสถานพักผอนท่ี
มุงเนนลูกคาซ่ึงเปนชาวตางชาติ โดยการสมัครเปนสมาชิกและชําระคาท่ีพักชวงหนา และสามารถใชบริการไดปละ 
1 สัปดาห  เปนเวลา 80 ป โดยมีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โครงการปนสวนเวลา แมริออท ภูเก็ต บีชคลับ มีหองพักท้ังส้ินจํานวน 144 หอง ซึ่งเปนของโครงการเดิม
จํานวน 60 หอง และโครงการใหมจํานวน 84 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
 โครงการเปดใหบริการภัตตาคารซ่ึงจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ ผับ และโรงเรียนสอนทําอาหารแก
ลุกคาท่ีมาพัก ดังน้ี 
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ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: ภัตตาคาร 50 
 Pub 65 
 Pool Bar 15 
 Cooking School 8 per class 
 
1.11  โรงแรมโฟรซีซ่ันส รีซอรท เชียงใหม   มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเท่ียว และ
กลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมโฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม มีหองพักท้ังส้ิน 80 หอง เปนสวนของโรงแรม 64 หอง และเปนสวน
ของเรซิเดนทเช่ียล 16 หอง 
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Sala Mae Rim 54 
 Elephant Bar 35 
 Terrace 64 
 Pool Bar 22 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Kasalong Pavillion 18-30 
 Intanin 30-80 

 
1.11 โรงแรมโฟรซีซ่ันส กรุงเทพฯ   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว กลุมนักธุรกิจ และกลุม
ลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ มีหองพักท้ังส้ิน 356 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Madison 90 
 Biscotti 100 
 Health Club 17 
 Lobby Lounge 129 
 Shintaro 64 
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 The Spice Market 72 
 Terrace 88 
 Aqua 59 
 Mocha & Muffins 29 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: The Ballroom 400-800 
 Monthatip 1 – 4 400-800 
 The Pimarnman Room 100-300 
 Amorn Room 30-50 
 Ratana Room 30-50 
 Kosin Room 30-50 
ประกอบดวย: Ratanakosin Room 80-100 
 Boardroom  10-20 
 Napa Room 30-50 
 Dara Room 30-50 
 Suriyan – Chandra Room 80-120 
 
1.13 โรงแรมโฟรซีซ่ันส เต็นทแคมป เชียงราย มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเท่ียว  
  มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 
โรงแรมโฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย มีหองพักท้ังส้ิน 15 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ , บาร เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักดังนี้ 

ภัตตาคารและบาร  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Nong Yao 36 
 Burma Bar 16 
 Wine Cellar 6 
 

อัตราคาหองพักโดยเฉลี่ย (บาท/คืน)  

โรงแรม 2546 2547 2548 
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 2,792 2,951 3,446 
พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 2,569 2,613 3,074 
หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 2,723 3,065 3,194 
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา  4,035 4,727  5,160 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน  3,494 3,730 3,815 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล 3,094 4,173 4,756 
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อนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย - 8,079 5,639 
โฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม 10,267 11,008 12,115 
โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ 4,767 5,139 5,665 
โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย - - - 
ฮารเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร-ไฮฟอง เวียดนาม รอยัลการเดน   
รีซอรท (เหรียญสหรัฐ / คืน) 

32 36 44 

โบดูฮูรา มัลดีฟส - - - 

 
ลักษณะทางดานการผลิต 
ตารางรายละเอียดท่ีต้ัง จํานวนหองพัก และอัตราการเขาพักของโรงแรม  

โรงแรม จํานวนหอง อัตราการเขาพัก (รอยละ) 

  2546 2547  2548  
โรงแรมกรุ ง เทพฯ  แมริออท   
รีซอรท แอนด สปา  เอ รอยัล
การ เดนรีซอรท  ต้ั งอยู เ ลข ท่ี 
257/1-3 ริมแมน้ําเจาพระยา ถนน
เจริญนคร บนพ้ืนท่ี  27 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 7 ช้ัน
จํานวน 2 อาคาร และอาคารสูง   
5 ช้ัน จํานวน 1 อาคาร มีหองพัก
รวม 413 หอง 

67.45 82.46 86.3 

โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท 
แอนด  สปา  เอ  รอยัลการ เดน   
รี ซอร ท  ต้ั ง อยู เ ลขที่  218/2-3 
ถนนช า ยห าด  เ มื อ ง  พั ท ย า 
จังหวัดชลบุรี ต้ังอยูบนพ้ืนท่ี 11 
ไร 

ประกอบดวยอาคาร 2 หลัง สูง 4 
ช้ัน และ 10 ช้ัน มีหองพักรวม 
290 หอง 

74.29 77.49 80.4 

โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท 
แอนด  สปา  เอ  รอยัลการ เดน   
รีซอรท ต้ังอยูเลขที่ 107/1 ถนน
เ พ ช ร เ ก ษ ม  อํ า เ ภ อ หั ว หิ น 
ประจวบคีรีขันธ บนพื้นท่ี 21ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ช้ัน
จํานวน 2 อาคารและอาคารสูง 7 
ช้ัน 1 อาคาร มีหองพักรวม 216 
หอง 

71.40 72.36 80.7 

โรงแรมเจดับบลิว  แมริออท 
ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา ต้ังอยู
เลขที่ 231 หมู 3 ตําบลไมขาว 
อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  บน
พื้นท่ี 37 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ช้ัน 3 
อาคาร มีหองพักรวม 265 หอง 
(เปดดําเนินการ 15 ธันวาคม 
2544)  

67.12 76.60 67.30 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด 
สปา  หัวหิน  ต้ังอยู เลขท่ี  43/1 
ถนนเพชรเกษม อําเภอหัวหิน 

ประกอบดวยอาคารสูง 2 ช้ัน 7 
อาคาร มีหองพัก 187 หอง 

53.25 60.99 76.1 
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โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด 
สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล ต้ังอยู
เลขที่ 229 อําเภอเชียงแสน  
เชียงราย บนเน้ือท่ี 800 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 2 ช้ัน   
2 อาคาร มีหองพัก 77 หอง 

34.30 35.00 40.3 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด 
สปา  ส มุย  ต้ั ง อ ยู เ ล ข ท่ี  99/9   
หมูท่ี1 ต.บอผุด อ.เกาะ สมุย   
จ.สุราษฎรธานี 84320 

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ช้ัน   
2 อาคาร มีหองพัก 106 หอง 

- 21.12 45.7 

โรงแรม  โฟรซีซั่นส  รีซอรท 
เชียงใหม ต้ังอยูเลขที่ 502 หมู 1  
ถนนแมริม -สะเมิง  (สายเก า ) 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
บนพื้นท่ี 37 ไร 

ประกอบดวย อาคารสูง 2 ช้ัน 
จํานวน 20 อาคาร มีหองพักสวน
ของโรงแรมและสวนของเรซิ
เดนทเช่ียล รวม 80 หอง 

47.26 59.68 59.02 

โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ 
ต้ังอยูเลขท่ี 155 บนถนนราชดําริ   
เขตปทุมวัน บนพื้นท่ี 10 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 7 ช้ัน 1 
อาคาร สูง 8 ช้ัน 1 อาคาร และ
อาคารสูง 9 ช้ัน 1 อาคาร มี
หองพักรวม 356 หอง 

59.35 68.09 63 

โรงแรมโฟรซีซั่นส เต็นทแคมป 
เชียงราย 

 - - - 

โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศ
ทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม เอ 
รอยัลการเดน รีซอรท ประเทศ
เวียดนาม  ต้ังอยูท่ี ถนน ทรานฟู 
เมืองไฮฟอง เวียดนาม  

เ ป น โ ร ง แ ร ม ชั้ น ห นึ่ ง 
ประกอบดวยอาคาร 1 หลัง สูง 4 
ช้ัน มีหองพักท้ังส้ิน 127  หอง 

32.80 41.20 44.48 

โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส  - - - 

หมายเหตุ: อัตราการเขาพักของแมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา เปนลักษณะ Right to Use โดยการสมัครเปน
สมาชิกและชําระคาบริการลวงหนา ท้ังน้ีสมาชิกสามารถใชบริการหองพักไดปละ 1 สัปดาห ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2548 ไดขาย Right to Use ท้ังโครงการเดิมและโครงการใหมไปแลวรวมเปนอัตรารอยละ 48.6  

 
การจัดหาผลิตภัณฑและบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมน้ัน นอกจากหองพัก อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 

และคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใชในการปรุงอาหารและเครื่องด่ืมแลว พนักงานท่ีใหบริการถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญ
อีกประการหนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายหลักท่ีจะรับคนทองถิ่น เพื่อใหเกิดการจางแรงงานในระดับทองถิ่นนั้นๆ โดยจัด
ใหมีการฝกสอนและอบรมแกพนักงานเหลาน้ันใหมีความรูและความสามารถในการทํางาน นอกเหนือจากฝกสอน
และการอบรมพนักงาน การสงพนักงานคนไทยไปเรียนรูงานในตางประเทศและการรับผูเช่ียวชาญมาฝกสอนและ
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ธุรกิจโรงแรมมีปริมาณการใชน้ําตอวันเปนจํานวนมาก ซึ่งนํ้าเสียของโรงแรมไดผานกรรมวิธีทางชีวะเคมี โดย
ผานถังแซต แลวจึงปลอยน้ําท้ิงลงสูระบบกําจัดน้ําเสีย ท่ีผานมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไมเคยกอปญหาทางดาน
มลภาวะหรือปญหาใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม อีกท้ังยังมีมาตรการท่ีเขมงวดเพ่ือรักษาระดับมาตรฐานการควบคุม
ของเสีย สําหรับหนวยงานท่ีควบคุมเก่ียวกับสิ่งแวดลอมจะอยูภายใตการควบคุมของเทศบาลเมืองแตละแหงซ่ึงเปน
ท่ีต้ังของโรงแรม เชน กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเมืองหัวหิน โดยเทศบาลเมืองแตละแหงจะนํานํ้าดังกลาวไป
บําบัดอีกครั้งหน่ึงกอนปลอยลงทะเลหรือแมน้ํา 

 
2. ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 
2.1  ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 

ศูนยการคารอยลัการเดน พลาซา พัทยา ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด ซึ่งบริษัท
ฯถือหุนอยูรอยละ 100 ดําเนินธุรกิจใหเชาพ้ืนท่ีเพื่อการพาณิชยเปนอาคารขนาด 4 ช้ัน ต้ังอยูเลขท่ี 218 หมู 10 ถนน
เลียบชายหาด อําเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุร ีบนเน้ือท่ี 8 ไร 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสัญญาเชาท่ีดินระยะยาว 30 ป 
หมดอายุป 2561 มีพื้นท่ีใหเชารวมท้ังส้ิน 19,983.15  ตารางเมตร ซึ่งประกอบดวย พื้นท่ีใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail 
area) 13,904.66  ตารางเมตร Entertainment (Bulk area) 2,084 ตารางเมตร  มินิ แองเคอร (Mini Anchor) 2,561.49 
ตารางเมตร  และศูนยอาหาร (Food Wave) 1,433 ตารางเมตร 

ภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงช้ันนํา อาทิ พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It 
or Not!, CD Warehouse, Boots, City Chain, AIIZ , Bossini, Chaps, Esprit, Jaspal, Sinequanone, Nautica, Lacoste,  
Benihana, Au Bon Pain, S&P, KFC, Sizzler, The Pizza Company., Swensen’s, Mc Donald’s, Hagendaz  เปนตน 

• สัญญาการใหเชาพ้ืนท่ี  มี 2 ประเภท คือ 
1. สัญญาระยะส้ัน ท่ีมีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ 99 ของรายไดจากคาเชาพ้ืนท่ี

ท้ังหมดในป 2548  
2. สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3 – 20 ป คิดเปนรอยละ 1  ของรายไดจากคาเชาพ้ืนท่ีท้ังในป 2548 

• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพ้ืนท่ีมี 3 ประเภทหลัก คือ 
1. Fixed Rent คือการคิดคาเชาพ้ืนท่ีรายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 89 ของรายไดจากคาเชา

พื้นท่ีรวมของป 2548 
2. Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยข้ึนอยูกับลักษณะ

ของการประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ 10 ของคาเชาพ้ืนท่ีรวมของป 2548 
3. Lease คือพ้ืนท่ีเซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 1 ของคาเชาพ้ืนท่ี

รวมของป 2548 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

20050128T06 32

• นโยบายราคา 
บริษัทฯไดมีการปรับราคาข้ึนทุกครั้งท่ีมีการตอสัญญาใหมกับผูเชาโดยจะปรับราคาข้ึนโดยเฉลี่ย

ประมาณรอยละ 5-10  ตอการตอสัญญาแตละครั้ง  ในป 2548 ราคาพ้ืนท่ีใหเชาโดยเฉลี่ยประมาณ 1,164 
บาทตอตารางเมตร และอัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉลี่ยเทากับรอยละ 94 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด รายไดของศูนยการคา
รอยลัการเดน พลาซา พัทยา คิดเปนสัดสวนรอยละ 87.50 ของรายไดท้ังหมดจากธุรกิจศูนยการคา ท่ีมาของ
รายไดในป 2548 สามารถจําแนกไดเปน คาเชาพ้ืนท่ีรอยละ 75 คาบริการรอยละ 11  คานํ้าและคาไฟรอยละ 
7  คาท่ีจอดรถรอยละ 2  และอื่นๆรอยละ 5 นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดจัดใหมีการประกันภัยตัวอาคาร เปน
วงเงิน 847  ลานบาท (ราคาประเมินเมื่อเดือน พ.ค.48) 

 
2.2  ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ 

 ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด ซึ่ง
บริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 81.24  ดําเนินธุรกิจใหเชาพ้ืนท่ีเพื่อการพาณิชยเปนอาคารขนาด 2 ช้ัน ต้ังอยู บนพ้ืนท่ี
ของ โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท  เลขที่ 257/1-3 ถนนเจริญนคร 
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ    มีพื้นท่ีใหเชารวมท้ังส้ิน 7,511.42 ตารางเมตร ซึ่งเปนพื้นท่ีใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail 
area) ท้ังหมด  ภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหาร โรงเรียนเสริมทักษะและรานคาแฟช่ัน โดย
เนนท่ีรานอาหาร รานหนังสือ และโรงเรียนเสริมทักษะ เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมครอบครัว เชน ราน 
The Pizza Company ,  Swensen’s, Sizzler,  S&P, Little Home,  KFC,  Mc Donald’s, เท็กซัส สุกี้, เขียวเสวย 
และตํานานไทย เปนตน รานหนังสือและสื่อบันเทิง เชน รานซีเอ็ดบุค, รานแมงปอง และโรงเรียนเสริมทักษะ 
เชน Tumble Tots, Unisearch, Koler Me,  Royal Music Academy และ Math World  และแฟช่ัน เชน Nautica, 
Wild Wave เปนตนสัญญาการใหเชาพ้ืนท่ี  มี 2 ประเภท คือ  

1. สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3 – 20 ป คิดเปนรอยละ 95 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดในป 2548 
2. สัญญาระยะส้ัน ท่ีมีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ  5    ของพ้ืนท่ีท้ังหมดในป 2548 
 

• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพ้ืนท่ีหลัก ๆ มี  4 ประเภทคือ  
1.  Fixed Rent คือ การคิดคาเชาพ้ืนท่ีรายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 80.2  ของรายไดจากคา

เชาพ้ืนท่ีรวมในป 2548 
2.  Lease คือ พื้นท่ีเซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 11.2 ของคาเชาพ้ืนท่ี

รวมในป 2548 
3.   Temporary คือ การใหเชาพ้ืนท่ีแบบช่ัวคราว โดยมีรายไดประมาณรอยละ 4.6 ของรายไดจากคาเชา

พื้นท่ีรวม ในป 2548 
4.  Kiosk คือ การใหเชาพ้ืนท่ีบนพื้นท่ีสวนกลาง โดยมีรายไดประมาณรอยละ 2.0 ของรายไดจากคาเชา

พื้นท่ีรวมในป 2548 
5.  Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยข้ึนอยูกับลักษณะ

ของการประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ 2 ของคาเชาพ้ืนท่ีรวมในป 2548  
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• นโยบายราคา 
บริษัทฯ ไดมีการปรับราคาใหเหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพ้ืนท่ีใหเชา โดยอัตรา

การเชาพ้ืนท่ี  ในป 2548 เฉลี่ยประมาณ 273.00 บาทตอตารางเมตร ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากราคาเชาเฉลี่ยในป 2547 
ท้ังส้ินรอยละ 5.40  และอัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉลี่ยเทากับรอยละ 95.70 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด รายไดของ
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.05 ของรายไดท้ังหมดจากธุรกิจ
ศูนยการคา ท่ีมาของรายไดในป 2548 สามารถจําแนกไดเปน คาเชาพ้ืนท่ีรอยละ 49.00 คาบริการรอยละ 
20.90  คานํ้าและคาไฟรอยละ 27.00  คาท่ีจอดรถรอยละ 0.30 และอื่นๆรอยละ 2.80 นอกจากน้ีบริษัทฯได
จัดใหมีการประกันภัยตัวอาคาร เปนวงเงิน 2,124.00 ลานบาท  

 
3. ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ 

ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (เดิมช่ือบริษัท มัน
ดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด) และบริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด (เดิมช่ือบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด) โดย
ดําเนินกิจการโดยใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร ปจจุบัน
บริษัทฯเปดดําเนินการในประเทศจํานวน 13 แหงและ ในตางประเทศจํานวน 5 แหงดังน้ี 

ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพในประเทศผานบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ  รอยัลการเดน รีซอรท 
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน 
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล 
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย 
โรงแรม โฟรซีซั่น  กรุงเทพฯ 
โรงแรม อิมพีเรียล ควีนสพารค 
โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน 
โรงแรมเชอราตัน กระบ่ี บีช รีสอรท 
โรงแรม ศาลา สมุย รีสอรท แอนด สปา 
โรงแรม พลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ 

ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพในตางประเทศผานบริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด 
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท รีซอรท แอนด สปา เซี่ยงไฮ  
โรงแรมเชอราตัน ไหหนาน 
โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส 

ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพในตางประเทศผาน Arabian Spas (Dubai) Limited Liability Company 
โรงแรม Kilimanjaro Kempinski Hotel Dar-Es-Salaam 
โรงแรม Zamani Kempinski Resort Zanzibar 
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นอกจากนี้ ภายในสิ้นป 2548 บริษัทฯสามารถขยายธุรกิจสปาเพิ่มข้ึนอีก 7 สาขาในตางประเทศ อาทิ จีน ตะวันออก
กลาง และแอฟริกา ผานบริษัทเอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด และ Arabian Spa (Dubai) 
Limited 
 
4 ธุรกิจบันเทิง 

กลุมธุรกิจบันเทิงของบริษัทฯ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด สามารถ
แบงออกเปน 4 กลุมไดแก 

 
4.1   พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! 

พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! เปนเครือขาย (Chain) ธุรกิจพิพิธภัณฑเพื่อความรูและบันเทิงท่ีใหญท่ีสุด 
มีอัตราการเติบโตท่ีรวดเร็ว และประสบความสําเร็จสูงสุด โดยพิพิธภัณฑแหงแรกเปดบริการในเมืองเซนตออกัสติน 
รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อป 2498 โดยสิ่งท่ีจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! จะเปนสิ่ง
มหัศจรรยอันลี้ลับและนาพิศวงท่ีรวบรวมจากท่ัวทุกมุมโลก ตามแนวคิด “เช่ือหรือไม” ปจจุบันพิพิธภัณฑ Ripley’s 
Believe It or Not! เปดดําเนินการอยู 27 แหงท่ัวโลก โดย Ripley Entertainment Inc. ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ และเปน
ผูดําเนินการเอง 10 แหง ท่ีเหลือเปนการขายใบอนุญาตประกอบการ (license) ใหกับบริษัทอื่น  

ในประเทศไทย บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (บริษัทฯถือหุนรอยละ 100) ไดซื้อใบอนุญาตใน
การดําเนินการโดยลงนามในขอตกลง (Franchise Agreement) และเริ่มจัดสรางพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or 
Not! ท่ีพัทยาเม่ือปลายป 2537 โดยเชาพ้ืนท่ีขนาด 824 ตารางเมตร บนช้ัน 3 ของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา 
พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเมื่อบอกเลิกขอตกลงกับเจาของลิขสิทธิ์ ในป 2548 มีอัตราการเขา
ชมของนักทองเท่ียวประมาณ 194,769 คน เพิ่มข้ึนจาก ป 2547 ซึ่งมีจํานวน 141,258 คน  

 
 นอกจากนี้เมื่อตนป 2540 บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บริษัทฯถือหุนรอยละ 100)  ไดรวมกับ
กลุม Hong Kong Shanghai Hotels เพ่ือลงทุนในบริษัท ริบเบ่ียน จํากัด ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 50 และรอยละ 
50 ตามลําดับ เพ่ือเปดดําเนินการพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! อีก 1 แหงท่ีพีคแทรมทาวเวอร ฮองกง ท้ังน้ี
เมื่อเดือน เมษายน 2548 บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัดไดขายเงินลงทุนท้ังจํานวนในบริษัท ริบเบ่ียน 
จํากัด แลว  
 
4.2. โรงภาพยนตร 4 มิติ (4D Moving Theater) 

Ripley's 4D Moving Theater เปนโรงฉายภาพยนตร 4 มิติ ดวยระบบเกาอี้ Simulator ท่ีเคลื่อนไหวได 8 ทิศทาง 
พรอมสเปเชียลเอฟเฟคที่ล้ําสมัยจะทําใหผูชมรูสึกเหมือนไดผจญภัยไปกับเหตุการณจริง 

 
4.3  โกดังผีสิง (Haunted Adventures) 

เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2547 บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ไดเปดตัว Ripley’s Haunted 
Adventure โกดังผีสิงท่ีใหญท่ีสุดในจํานวน 5 แหงของโลก ซึ่งไดรับความนิยมและประสบความสําเร็จใน
สหรัฐอเมริกามาแลว ภายในโกดังประกอบไปดวยสเปเชียลเอฟเฟค อันทันสมัยท่ีนําเขาจากสหรัฐอเมริกาและ
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4.4  มหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze) 

เครื่องเลนใหมลาสุดท่ีเปดใหบริการในเดือนธันวาคม 2547 เปนแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย ภายใน
ตกแตงดวยกระจกเงาและจัดแบงออกเปนโซนตางๆ เชนโซนแหงจินตนาการ ท่ีถูกเนรมิตดวยแสง สี เสียง และ 
“สเปเชียลเอฟเฟค” อันทันสมัย กอใหเกิดความสวยงามทําใหผูเลนไดสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลาย ปลอย
อารมณลองลอยผานมิติแหงกาล อีกท้ังผูเลนจะตองผานดานท่ีต่ืนเตนระทึกใจไปตลอดเสนทางจนกวาจะคนพบ
ทางออกสูโลกแหงความเปนจริง คงเหลือไวแตความประทับใจไมรูลืม    

ในป 2548 มีอัตราการเขาชมประมาณ 850,756 คน มีอัตราคาใชจายตอคนโดยเฉลี่ย 104.49 บาท รายไดรวมของ
รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท มาจากพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! รอยละ 28 จากโรงภาพยนตร 4 มิติ
รอยละ 22  โกดังผีสิง รอยละ 25 มหัศจรรยเขาวงกต รอยละ 19 และจากเครื่องเลนอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 6 

 
5. ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  
 บริษัทฯถือหุนรอยละ 99.67 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ซึ่งเปนผูนําในดานการ

ใหบริการดานอาหารหลากหลายรูปแบบโดยแบรนดท่ีเปนผูนําในตลาดและเปนท่ีนิยมอยางกวางขวางใน
ปจจุบันและมีผลิตภัณฑท่ีมีจุดเดนท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกประเภท ดังน้ี 

5.1 พิซซา  
ภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง  “The Pizza Company” เปนแบรนดท่ีมีพิซซาหลากชนิดใหเลือกมากท่ีสุด

ในธุรกิจประเภทนี้ โดยเนนถึงคุณภาพของพิซซาท่ีดีเยี่ยมถึงรสถึงเครื่องจากการคัดสรรวัตถุดิบอยางดีในทุกข้ันตอน 
ไมวาจะเปนชีสท่ีผลิตจากโรงงานของบริษัทฯ เอง เครื่องปรุง หนาพิซซาท่ีมีความสดใหม แปงพิซซาท่ีมีสูตร
เฉพาะตัว และพิซซาซอสท่ีมีสวนผสมของมะเขือเทศสดๆ มีรสชาติเขมขน 

บริษัทฯ เปนผูถือสิทธิในเครื่องหมายการคา “The Pizza Company” แตเพียงผูเดียว โดยสิทธิดังกลาวถือโดย 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทเดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 
        ในป 2547 บริษัทฯไดเริ่มเปดขายสิทธิแฟรนไชสใหแกผูลงทุนในประเทศไทยท่ีสนใจลงทุนในราน ‘The Pizza 
Company” ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2548 มีรานคาท่ีบริษัทฯลงทุนเอง (Own equity) จํานวนท้ังส้ิน 127 รานคา และมี
สาขาท่ีอยูในระบบแฟรนไชสในประเทศจํานวน 28 สาขา และตางประเทศจํานวน 11 สาขา ท้ังน้ีทําเลท่ีต้ังของ
รานคาสวนใหญจะอยูในเขตศูนยการคา ยานธุรกิจและยานท่ีพักอาศัย เปนตน โดยมีกลุมเปาหมายเปนลูกคา
ระดับกลางข้ึนไป 
 
ลักษณะการใหบริการ 
        การใหบริการภายใตเครื่องหมายการคา “The Pizza Company” มีท้ังการใหบริการแบบการรับประทานท่ีราน 
(Dine in)  การจัดสงท่ีบานหรือสํานักงาน (Delivery) และการรับกลับบาน (Take Away) โดยอาหารหลักท่ีใหบริการ 
คือ พิซซา ไก สลัด และอื่น ๆ   
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5.2 แฮมเบอรเกอร  
ภายใตเครื่องหมายการคา “Burger King” เปนแบรนดเบอรเกอรท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก เชน“Whopper” และเปน

ท่ีรูจักกันดีในการใชกรรมวิธีการผลิตแบบยางดวยไฟ ทําใหแฮมเบอรเกอรของ Burger King มีรสชาติท่ียอดเยี่ยม 
 

ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 
 บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 95  
เปนผูดําเนินธุรกิจ Burger โดยการซื้อแฟรนไชสมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ีบริษัทฯ มีสิทธิในการเปดราน 
Burger King ในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทาน้ัน ณ สิ้นป 2548 บริษัทฯไดเปดดําเนินการราน Burger King ท้ังส้ิน
จํานวน 17  สาขาท่ัวประเทศไทย โดยรานคาสวนใหญจะต้ังอยูในเขตศูนยการคาและแหลงทองเท่ียวตาง ๆ เนื่องจาก 
Burger King มีกลุมลูกคาเปาหมายเปนลูกคาระดับกลางข้ึนไปรวมถึงชาวตางชาติท่ีมีกําลังซ้ือ 
 
ลักษณะการใหบริการ 
 ปจจุบัน  Burger King ใหบริการสําหรับการรับประทานท่ีราน (Dine in) และรับกลับบาน (Take Away) โดย
อาหารหลักไดแก แฮมเบอรเกอร (Whopper) และมันฝรั่งทอด (French Fried)  
 
5.3  ไอศครีมพรีเมี่ยม  
 ภายใตเครื่องหมายการคา “Swensen’s” ซึ่งเปนไอศครีมคุณภาพระดับพรีเมี่ยม แบรนดแรกของประเทศไทย 
และปจจุบันยังคงความเปนอันดับหนึ่ง ดวยความหลากหลายของไอศครีมซันเดย และบรรยากาศการตกแตงราน
รวมถึงการใหบริการเปนมิตรท่ีไมเหมือนใคร 
 
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 
 บริษัท สเวนเซนส(ไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 เปนผู
ดําเนินธุรกิจไอศครีม “Swensen’s” โดยบริษัทฯไดรับแฟรนไชสในการดําเนินงานจาก บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล 
แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด(มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 เชนกัน 
โดย บริษัท สเวนเซนส(ไทย) จํากัด ไดรับสิทธิในการเปดรานไอศครีมโดยการลงทุนเอง (Own Equity) และการเปด
บริการในระบบ แฟรนไชสในประเทศไทย  ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา โดย ณ วันสิ้นป 2548 บริษัทฯไดเปด
สาขาโดยการลงทุนเองท้ังส้ินจํานวน 105 สาขา และมีสาขาท่ีอยูในระบบแฟรนไชสในประเทศจํานวน 29 สาขา 
และตางประเทศจํานวน 8 สาขา โดยรานคาสวนใหญต้ังอยูตามยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ และแหลงชุมชน เปนตน 
นอกจากนี้บริษัท อินเตอร แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด ยังสามารถใหแฟรนไชสกับลูกคาในตางประเทศได
โดยปจจุบันบริษัทฯ ไดใหแฟรนไชสธุรกิจไอศครีม “Swensen’s” แกผูใหบริการในแถบประเทศตะวันออกกลาง 
เชน คูเวต ซาอุดิอารเบีย เปนตน 
 

ลักษณะการใหบริการ 
 Swensen’s เปดใหบริการท้ังการรับประทานท่ีราน (Dine in) การซื้อกลับบาน (Take away) และการบริการ
จัดสงใหท่ีบาน (Delivery) อีกท้ังยังสามารถซ้ือกลับบานไดจาก Modern Trade Channel โดยลูกคาสวนใหญจะเปน



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

20050128T06 37

 
5.4 ซอฟทไอศครีม  

ภายใตแบรนด “Dairy Queen” เปนไอศครีมซอฟทเสิรฟ มีการจัดจําหนายในรูปแบบของ Kiosk มีสินคาท่ีเดน 
คือ “BLIZZARDS” ท่ีมีรสชาติเขมขน จนเปนท่ีช่ืนชอบอยางมากภายในเวลาอันรวดเร็ว 

 

ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 
 บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 เปนผูดําเนิน
ธุรกิจไอศครีม “Dairy Queen” โดยบริษัทฯไดรับสิทธิแฟรนไชสในการดําเนินงานจากผูประกอบการในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดรับสิทธิในการเปดรานในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทาน้ัน  
 ณ สิ้นป 2548 บริษัทฯ ไดเปดสาขาโดยการลงทุนเองท้ังส้ินจํานวน 176 สาขา โดยสาขาสวนใหญจะต้ังอยูใน
ศูนยการคา แหลงธุรกิจ และแหลงชุมชน 
 

ลักษณะการใหบริการ 
 บริษัทฯ จําหนายไอศครีมในรูปแบบของการ Take away เทาน้ัน โดยสินคาหลัก ไดแก Blizzard ฮอทด็อก (Hot 
dog) ไอศครีมปน (Moolatte) เปนตน โดยลูกคาสวนใหญเปนกลุมลูกคาต้ังแตระดับลางข้ึนไป 
 
5.5 สเต็ก ซีฟูด และสลัด  

ภายใตเครื่องหมายการคา “Sizzler” เปนรานอาหารท่ีประกอบดวยสเต็กหลากหลายชนิด และสลัดบารท่ีใหญ
และมีความหลากหลายมากท่ีสุดในรานอาหารประเภทนี้  
 
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 
         บริษัท เอสแอลอารที จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 เปน
ผูดําเนินการธุรกิจ  “Sizzler” โดยบริษัทฯไดรับสิทธิแฟรนไชสในการดําเนินธุรกิจจากผูประกอบการใน
สหรัฐอเมริกา โดยไดรับสิทธิในการเปดรานโดยการลงทุนดวยตนเอง ในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทาน้ันณ สิ้นป 
2548 บริษัทฯไดเปดดําเนินธุรกิจท้ังส้ินจํานวน 27 สาขาท่ัวประเทศไทย โดยมี 20 สาขาในกรุงเทพ และ 7 สาขาใน
ตางจังหวัดตามหัวเมืองใหญ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ นครราชสีมา อุดรธานี และพัทยา โดยสวนใหญรานคา
จะต้ังอยูในยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ และแหลงชุมชน และ 4 สาขาในตางประเทศ 
 
ลักษณะการใหบริการ 

Sizzler ใหบริการสําหรับการรับประทานในราน (Dine in) เทาน้ัน โดยสินคาหลักไดแก สเต็ก ซีฟูด และสลัด 
เนื่องจาก Sizzler เนนการใหบริการดวยสินคาท่ีมีคุณภาพสูง โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือกลุมลูกคาระดับกลางข้ึนไป 
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เครือขายรานสาขาของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 มีดังน้ี  
 จํานวนสาขา 
The Pizza Company 127 
Swensen’s 105 
Dairy Queen 176 
Sizzler   31 
Burger King 16 
อื่นๆ 27 
ขายแฟรนไชส   76 
รวมท้ังส้ิน 558 
  
 

3.2  การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 

1. ธุรกิจโรงแรมการตลาด 
บริษัทฯ มีระบบการขายในลักษณะการรวมศูนยดานการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมขอมูลของลูกคา

และโรงแรมในเครือไวท่ีสวนกลางเพื่อจะนําไปใชในการขยายตลาดและสงเสริมการขาย (Decentralization) ซึ่งเปน
การกระจายขอมูลท่ีมีใหเกิดประโยชนในการเสริมสรางเครือขายในการขายใหกวางขวางและรวดเร็วข้ึน 

 

กลยุทธทางการตลาด  
บริษัทฯ มีกลยุทธการตลาดและการขาย ดังน้ี 
1. เนนการใหคุณภาพท่ีคุมคาเหมาะสมกับราคาขาย และสรางความประทับใจในการใหบริการการขายรวมกับ

บริษัทนําเท่ียว สายการบิน และองคกรอื่นๆ เชน หางสรรพสินคา บริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร 
เปนตน  เพื่อเพ่ิมจํานวนลูกคา 

2. เนนการขยายฐานลูกคาไปยังแหลงตลาดท่ียังไมไดรับการสงเสริมการขายมากนัก เชน  ลาตินอเมริกา       
แอฟริกาใต และยุโรปตะวันออก เปนตน 

3.  สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาเดิม เพื่อใหเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีก 
4. เสริมสรางความรู และพัฒนาทักษะความชํานาญใหบุคลากร 
5. ประชาสัมพันธการใหความสะดวกในการใหบริการสํารองหองพักผานศูนยกลางสํารองหองพักในกรุงเทพฯ 

ซึ่งจะสามารถสํารองหองพักโรงแรมในเครือไดทุกแหง 
6. ปรับปรุงการใหบริการโดยการจัดต้ังสํานักงานตัวแทนการขายและสํารองหองพักในตางประเทศ เชน ฮองกง 

สิงคโปร ญ่ีปุน อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เปนตน  
7. ปรับปรุงและแจงขอมูลลาสุดใหลูกคาทราบเกี่ยวกับบริการหรือโปรแกรมตางๆ ของโรงแรมใหลูกคาทราบอยู

ตลอดเวลาเพื่อท่ีจะใหลูกคาสามารถเลือกบริการท่ีเหมาะกับความตองการของตนเองได 
8. พัฒนาการขายตรงเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดเพิ่มข้ึน 
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บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารธุรกิจโรงแรมของกลุมคือ การบริหารงานดวยตนเอง การบริหารงานภายใต
เครื่องหมายทางการคา และการบริหารงานแบบรวมลงทุน โดยมีปจจัยท่ีใชในการพิจารณาเลือกวิธีการบริหาร
โรงแรมดังน้ี 
1. ความสามารถในการบริหาร 

 หากบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯ สามารถบริหารงานเองไดและสามารถใหผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมก็จะพิจารณาบริหารงานโดยบริษัทฯ หรือบริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมนเนจเมนท จํากัด 
(“RGHM”) ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนรอยละ 100 

2.  ตนทุนและโอกาสในการไดรับผลตอบแทนเพ่ิม 
  บริษัทฯ จะพิจารณาบริหารงานภายใตเครื่องหมายการคาเม่ือเห็นวาโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนเพิ่มข้ึนมี
มากกวาตนทุนท่ีเพิ่มข้ึน 

3. ช่ือเสียง ประสบการณ และความสามารถในการบริหารงานของผูรวมทุน 
 

 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ขาดประสบการณในการบริหารงานโรงแรมในบางพื้นท่ี บริษัทฯ อาจหาผูรวมทุนซึ่งมี
ประสบการณ ช่ือเสียงและความสามารถในการบริหารงานสําหรับโครงการน้ันๆ เขามาชวยบริหาร 

 บริษัทฯ มีการบริหารโรงแรมในกลุมดังนี้ 

วิธีการบริหารงาน รายช่ือโรงแรม คาใชจายการบริหาร 
บริหารงานดวยตนเองโดยบริษัท
ฯ  หรือ  RGHM ภายใต
เครื่องหมายการคาของตนเอง  
“อนันตรา” 

1. อนันตรา รีสอรท แอนด สปา  
หัวหิน 

2. อนันตรา รีสอรท แอนด สปา 
โกลเดน ไทรแองเกิ้ล 

3. อนันตรา รีสอรท แอนด สปา  
สมุย 

4. ฮาเบอรวิวและออฟฟศทาว
เวอร ไฮฟอง เวียดนาม เอ 
รอยัลการเดน รีซอรท 

5. โบดูฮูรา มัลดีฟส 
 

รอยละคงท่ีของรายไดรวมและ
รอยละคงท่ีของกําไรข้ันตนจาก
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น โ ด ย แ ต ล ะ
โรงแรมชําระใหแกบริษัทฯ หรือ 
RGHM 
การบริหารงานโรงแรมของ
บริษัทฯท่ีบริหารเองดังท่ีกลาว
มาขางตนนั้นอยูภายใตสัญญา
บ ริ ห า ร ง า น โ ร ง แ ร ม ( ต า ม
รายละเอียดในหัวขอ 5.3 สรุป
สัญญาสําคัญในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัท
ยอย) 

บริหารงานดวยตนเองภายใต
เครื่องหมายการคา“แมริออท” 
(Franchise) 
(ทําใหโรงแรมเปนสากลข้ึนและ
สามารถใช ศูนย ก ารรับจอง
หองพักของกลุมแมริออทได) 

1. พัทยา แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา  เอ รอยัลการเดน 
รีซอรท 

2. หัวหิน แมริออท รีซอรท
แ อ น ด  ส ป า   เ อ  ร อ ยั ล   
การเดนรีซอรท 

3. กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท 

รอยละคงท่ีของรายไดรวมและ
รอยละคงท่ีของกําไรข้ันตนจาก
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น โ ด ย แ ต ล ะ
โรงแรมชําระใหแกบริษัทฯ หรือ 
RGHM 
การบริหารงานโรงแรมของ
บริษัทฯท่ีบริหารเองดังท่ีกลาว
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บริห ารง านโดยโฟร ซี ซั่ นส 
ภายใตเครื่องหมายการคา “โฟร
ซีซั่นส” และบริหารงานโดย
กลุมแมริออทโฮเทล  ภายใต
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค า   
“เจดับบลิวแมริออท”  

1. โฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม 
2. โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ 
3. โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป     
     เชียงราย 
4. เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต   

รีสอรท แอนด สปา 
 
 
 

รอยละคงท่ีของรายไดรวมและ
รอยละคงท่ีหลังหักคาใชจายจาก
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น โ ด ย แ ต ล ะ
โรงแรมจายใหแกกลุมโฟรซี
ซั่นส หรือแมริออท อินเตอร
เน ช่ันแนล  การบริห าร ง าน
โรงแรมดังท่ีกลาวมาขางตนนั้น
อยู ภายใตสัญญาบริหารงาน
โรงแรม(ตามรายละเอียดใน
หัวขอ 5.3 สรุปสัญญาสําคัญใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
และบริษัทยอย) 

 

กลุมลูกคาเปาหมาย แบงออกเปน 4 ประเภท คือ  
1. นักทองเท่ียวเพื่อการพักผอน  
2. นักธุรกิจ  
3. กลุมการประชุม การจัดแสดงสินคาและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน 
4. กลุมนักธุรกิจและนักทองเท่ียวท่ีเดินทางผาน  
ท้ังน้ีสัดสวนของกลุมลูกคาจะแตกตางกันไปตามท่ีต้ังและนโยบายของแตละโรงแรม  
 

นโยบายดานราคา 
ธุรกิจโรงแรมไดรับผลกระทบจากฤดูกาลคอนขางสูง จํานวนลูกคาจะเขาพักนอยในชวงฤดูฝน  ต้ังแตเดือน

มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ลูกคาในประเทศจะเขาพักในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวนลูกคาจาก
ตางประเทศจะมาใชบริการระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม การกําหนดราคานอกจากจะพิจารณาถึง
ผลกระทบของฤดูกาลแลว ยังตองพิจารณาถึงตนทุนการดําเนินงานของโรงแรมเปนพื้นฐานและการปรับราคายังตอง
พิจารณาถึงราคาตลาดของคูแขงขันในระหวางโรงแรมระดับเดียวกันดวย อยางไรก็ตามในชวงท่ีมิใชฤดูการ
ทองเท่ียวหรือมีนักทองเท่ียวไมมากโรงแรมไดใชกลยุทธในการสงเสริมการขาย เชนการลดราคาในชวงพิเศษ เสนอ
โปรแกรมขายรวมกับโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ การใหบริการพิเศษโดยไมคิดมูลคาเพ่ิม รวมสงเสริมการขายกับ
บริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร เปนตน 
บริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขันท่ีสําคัญคือ 
1. มีประสบการณในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน 
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2. มีการใหบริการท่ีดีและมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม 
3. มีโรงแรมในเครือ ซึ่งต้ังอยูในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ และมีระบบสํารองหองพักท่ีทันสมัยและ

รวดเร็ว 
4. มีหุนสวนทางธุรกิจระดับนานาชาติท่ีมีประสบการณในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุมแมริออทและโฟรซี

ซันส 
 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
ชองทางการจัดจําหนายแบงได 3 ทางคือ 
1.  การขายโดยเจาหนาท่ีฝายขายของบริษัทฯคิดเปนรอยละ 60 ของรายไดท่ีมาจากชองทางจําหนายท้ังหมด เจาหนาท่ี

ฝายขายของบริษัทฯจะเสนอสินคาใหลูกคาโดยตรงหรือตัวแทนขายและกลุมลูกคาจัดประชุมและสัมมนาท้ังภายใน
และตางประเทศ 

2.   ขายผานตัวแทนจําหนายหรือบริษัททองเท่ียว (Tour/Travel Agent) ในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 35 ของรายได
ท่ีมาจากชองทางจําหนายท้ังหมด Tour/Travel Agent จะทําหนาท่ีลักษณะเดียวกับคนกลางในการจัดจําหนาย
หองพักใหกับบริษัทฯ โดย Tour/Travel Agent ของบริษัทฯ จะมีอยู ท้ังในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา และทําธุรกิจประเภทรับจองหองพักและขายต๋ัวเครื่องบินและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ใหกับผูใชบริการโดยอาจเสนอขายต๋ัวเครื่องบินพรอมหองพักในลักษณะ Package ดวย 
คุณสมบัติของตัวแทนจําหนายหรือบริษัททองเท่ียว ท่ีโรงแรมเสนอราคาหองพักพิเศษเพ่ือจําหนาย ไดแก  
1. มีเครือขายท่ีกวางขวาง 
2. มีประวัติและชื่อเสียงท่ีดี และมีประสบการณในการดําเนินงานมานาน  
3. สามารถทํายอดขายไดสูง 

3. อื่นๆ คิดเปนรอยละ 5 ของรายไดท่ีมาจากชองทางจําหนายท้ังหมด ไดแก (1) การ Walk In ของกลุม
นักทองเท่ียวท่ัวไป และ (2) พนักงานรับจองหองพักจากกลุมนักทองเท่ียวท่ัวไปซึ่งรูจักโรงแรมผานส่ือมวลชน
ตางๆ เพ่ือนฝูงหรือกลุมลูกคาเดิม ท้ังน้ี (1) และ (2) เปนลูกคาคนละกลุม โดยลูกคา Walk in คือลูกคาท่ีไมได
จองหองพักมากอน ท้ังน้ีหากลูกคาจองหองพักผาน Internet บริษัทฯจะไมนับลูกคาน้ันเปนลูกคาประเภท Walk 
in 

 

ลักษณะของลูกคา 
ลูกคาของธุรกิจโรงแรม มีท้ังลูกคาท่ีเปนคนไทยและตางชาติ ซึ่งแบงได เปน 3 กลุมใหญ ๆ ดังน้ี 
1. กลุมลูกคาท่ีจองผานบริษัททองเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศเปนท่ีรับจองหองพักจากลูกคา แลวบริษัท

ทองเท่ียวนี้จะสงลูกคาใหโรงแรม โดยจํานวนหองพักท่ีขายผานบริษัททองเท่ียวจะมีปริมาณสูงและถือเปน
ลูกคากลุมใหญของบริษัทฯ 

2. กลุมนักทองเท่ียวท่ัวไป เปนลูกคาท่ีติดตอเขาพักท่ีโรงแรมดวยตนเอง 
3.  กลุมลูกคาท่ีมาจัดประชุมและสัมมนาเปนกลุมลูกคาท่ีเขาพักโรงแรมเพื่อวัตถุประสงคของการประชุมสัมมนา 

ลูกคาประเภทนี้จะกอใหเกิดรายไดอื่น ๆ นอกเหนือจากหองพัก 
ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ เปนลูกคาท่ีติดตอผานมาทางบริษัททองเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศ จึงมี

ความหลากหลาย และเปนการยากท่ีจะใหรายช่ือลูกคารายใหญท่ีแนนอนได สําหรับลูกคาภายในประเทศท่ีเปน
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  สัดสวนของลูกคาท่ีเขาพักแบงตามทวีป  มีรายละเอียด ดังน้ี   
ทวีป / 
ประเทศ 

พัทยา หัวหิน อนันตรา กรุงเทพ ฮาเบอร
ววิ

เชียงราย ภูเก็ต สมุย เชียงใหม

อเมริกา 23.7 1.9 1.3 12.3 3.90 11.3 15.64 6.5 25.72 
เอเชีย 32.5 8.8 8.8 37.2 47.11 10.5 36.34 20.2 26.67 
ยุโรป 22.7 68.9 70.4 37.5 45.30 50.38 18.42 40.5 26.91 
ออสเตร
เลีย 

3.6 3.4 1.4 2.8 2.58 3.1 7.88 4.1 3.35 

ไทย 10.6 12.1 16.6 5.8 1.02 23.4 16.84 27.3 9.08 
อื่นๆ 6.9 4.9 1.5 4.4 0.09 1.32 4.89 1.4 8.27 
รวม       100     100     100     100      100      100     100     100      100 

หนวย : รอยละ 
หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 

พัทยา หมายถึง โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
หัวหิน หมายถึง โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
อนันตรา หมายถึง โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน 
กรุงเทพฯ หมายถึง โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
ฮาเบอรวิว หมายถึง โรงแรมฮารเบอรวิว และออฟฟศทาวเวอร เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
เชียงราย หมายถึง โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล 
ภูเก็ต หมายถึง โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 
สมุย หมายถึง โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย 
เชียงใหม หมายถึง โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม 

 
2. ธุรกิจใหเชาศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 
 

จากภาวะการขยายตัวของตลาดคาปลีกในปท่ีผานมา มีการพัฒนาและสรางศูนยการคาใหม ทําใหพื้นท่ีคาปลีก
ในกรุงเทพฯ มีเพ่ิมข้ึน การขยายตัวของตลาดคาปลีกสูตลาดนักทองเท่ียวจึงยังคงเปนชองทางในการขยายตัวท่ี
ผูประกอบการนํามาใชตลอด 2 – 3 ปท่ีผานมา ซึ่งแหลงทองเท่ียวท่ีใกลกรุงเทพฯและมีศักยภาพมากท่ีสุดคือพัทยา  
อีกท้ังสนามบินสุวรรณภูมิจะเปดดําเนินการในกลางป 2549  ทําใหทิศทางการเจริญเติบโตของเมืองพัทยา ยังคง
เปนไปอยางตอเนื่อง ในเมืองพัทยาจะมีผูประกอบการท่ีจัดอยูในระดับเดียวกันประมาณ 4-5 รายแตจะมีกลุมลูกคา
เปาหมายท่ีแตกตางกันไป เชนธุรกิจ Factory Outlet และ Discount Store เชน บ๊ิกซี โลตัส และ คารฟูร และ
ศูนยการคาประเภท IT Mall จะมีเปาหมายกลุมลูกคาทองถิ่นและนักทองเท่ียวในอัตราสวนท่ีใกลเคียงกัน ในขณะท่ี
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา จะมีกลุมลูกคาเปาหมายหลัก คือนักทองเท่ียวและลูกคาท่ีเขาพักโรงแรม 
นอกจากน้ีทําเลท่ีต้ังก็เปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน 
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ภาวะการแขงขันของศูนยการคาในพัทยามีการแขงขันกันรุนแรงตลอดปท่ีผานมาและในปนี้มีการพัฒนาพื้นท่ีเพ่ือ
สรางศูนยการคาใหม รวมถึงแขงขันทางดานการจัดการสงเสริมการขายมากข้ึน ท้ังน้ีการแขงขันดังกลาวมีผลกระทบตอ
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยานอย เนื่องจากศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ต้ังอยูในทําเลท่ีดี โดยเม่ือ
เปรียบเทียบคาเชาพ้ืนท่ีของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยาแลวยังคงเปนท่ีนาสนใจสําหรับผูเชามากสังเกตได
จากอัตราการเชาพ้ืนท่ีท่ีมีอยูสูงถึงอัตรารอยละ 94 

ตลอดปท่ีผานมา ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ไดมีการปรับตัวเพื่อใหมีความแตกตาง (Differentiate) 
จากคูแขง โดยปรับเปลี่ยนรานคาเพ่ิมรานคาแฟช่ันแบรนดช้ันนําตางๆ พรอมท้ังรูปแบบของการนําเสนอสินคาและ
บริการในสวนของการใหบริการดานอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage) สินคาประเภทไลฟสไตล (lift style) 
เพื่อใหทางศูนยรองรับความตองการของนักทองเท่ียวไดอยางแทจริง  

 
3. ธุรกิจใหเชาศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ  
 

กลุมลูกคาเปาหมายของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ คือ กลุมชุมชนบริเวณใกลเคียงโดยเนนท่ี
กลุมครอบครัว และนักทองเท่ียวท่ีเขาพักโรงแรม ภายในศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ มีรานคาหลาย
ประเภท ไมวาจะเปนรานอาหาร อาทิ เดอะ พิซซา,  สเวนเซน, ซิซเลอร, เอส แอนด พี, รานขายของตกแตงบาน, ราน
เสริมความงาม, รานหนังสือ, รานขายเทป ซีดีและวีดีโอ, โรงเรียนเสริมทักษะ, รานคาแฟช่ัน และรานคาอื่น ๆ อีก
หลากหลาย ท้ังน้ีเพื่อตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย 

เนื่องจากป 2548 ท่ีผานมา มีการแขงขันของศูนยการคาในบริเวณศูนยกลางทางธุรกิจ อยางรนุแรง ทําใหธุรกิจ
คาปลีกตองปรับตัวกันอยางมาก ถึงแม รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ จะไมไดอยูในเขตท่ีตองแขงขันอยางรุนแรง
นั้น แตเนื่องจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป ความตองการของผูบริโภคเปลี่ยนไป ศูนยการคาตางๆ ในเขตรอบ
นอก จึงหนีไมพนท่ีจะตองแขงขันกันมากข้ึน ดังน้ัน รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ  ซึ่งเปน Community Mall นั้น 
จะตองตอกย้ําความเปนศูนยการคาใกลบานใหชัดเจนและทําการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของลกูคาได
อยางแทจริง 
 

นอกจากน้ีในป 2548 ไดปรับปรุงศูนยการคา รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ  ท้ังในสวนของสถาปตยกรรม,สิ่ง
อํานวยความสะดวกและการเพิ่มจํานวนพ้ืนท่ีรานคาจนเสร็จสมบูรณ  ซึ่งทําใหมีรานคาเปดใหมหลากหลาย  ทําใหมี
สินคาและบริการตอบสนองความตองการใหลูกคาเขามาซื้อสินคาและใชบริการเพ่ิมข้ึนมาก 

 
4. ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ 

บริษัทเอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (เดิมช่ือบริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด) และบริษัทเอ็ม สปา 
เวนเจอร จํากัด (เดิมช่ือบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด) ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพ่ือสุขภาพ 
ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยมีกลุมเปาหมาย
คือลูกคาท่ีเขาพักในโรงแรมและกลุมลูกคาท่ีเห็นความสําคัญในเรื่องสุขภาพ ธุรกิจการใหบริการเพ่ือสุขภาพ 
โดยเฉพาะธุรกิจสปา ไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน จํานวนผูประกอบการไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว แต
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดเปดดําเนินการเปนรายแรกๆ และปจจุบันมีสาขาท้ังหมด 13 แหงท่ัวประเทศ และอีก 3 แหง
ในตางประเทศ คูแขงท่ีอาจจัดระดับเพ่ือการเปรียบเทียบคือ (1) บันยันทรี สปา และ อังสนา สปา ซึ่งดําเนินการ
ภายใตกลุมเจาของเดียวกัน มีสาขาท้ังหมด 8 แหง (2) ดุสิต เทวารันย สปา ซึ่งมีท้ังหมด 3 สาขา (3)  Centara Spa ซึ่ง
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5. ธุรกิจรานอาหารที่มีสาขาในประเทศไทย  
        อุตสาหกรรมอาหารยังเปนอุตสาหกรรมมีความนาสนใจในการลงทุนจากมุมมองท่ัวโลก โดยรานอาหารสวน
ใหญยังเปนธุรกิจในครอบครัว  จํานวนของรานอาหารท่ีมสีาขายังมียอดตํ่ากวารอยละ 7 ของยอดขายท้ังหมด ในการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องในชวงสองสามปท่ีผานมาสรางความคาดหวังของผูบรโิภคมากข้ึน อาหารแบบ
จานดวนสวนใหญประกอบการโดยผูประกอบการรายเล็กแบบรถเข็นครองตลาด อยางไรก็ตามผูประกอบการ
ดังกลาวประสบกับปญหาตนทุนท่ีสูงข้ึนเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ปจจุบันยังไมมีหนวยงานใดเขาไป
ควบคุมตลาดดังกลาวเหมอืนในประเทศมาเลเซียหรอืสิงคโปร จึงสรางการแขงขันคอนขางสูงใหแกผูประกอบการ
ในตลาดลางดังกลาวขางตน 
 ในการคาดการณของเศรษฐกิจไทยซึ่งคาดวาจะมีการเติบโตอยางนอยรอยละ 5 ซึ่งเราจะยังคงเห็นการเติบโต
อยางรวดเร็วในอุตสาหกรรมน้ี โดยเฉพาะรานอาหารในรูปแบบนั่งรับประทานในราน (Casual Dining) จะทํารายได
ดี ธุรกิจอาหารท่ีมีสาขาจากตางประเทศจะทํากําไรไดดวยความยากลําบากเม่ือตองเผชิญกับคูแขงประเภทรถเข็น แต
การมีรายไดเพ่ิมข้ึนของผูบริโภคทําใหแนวโนมของการรับประทานอาหารนอกบานอยางในภัตตาคารมีมากข้ึน 
ฉะน้ันรานอาหารรูปแบบน่ังรับประทานในรานและรานอาหารท่ีมีบริการเสริมเพ่ิมเติมจึงมีแนวโนมท่ีจะมีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง 
 

1.   กลยุทธทางการตลาด 
 บริษัทฯ มีกลยุทธทางตลาดและการขาย ดังน้ี 

1. เนนการบริการลูกคาใหลูกคาไดรับความพึงพอใจอยางเต็มท่ี (100% customer satisfaction)  
2. เนนในการใหบริการดวยสินคาท่ีมีคุณภาพ พรอมท้ังการพัฒนาสินคาใหมอยางตอเนื่อง 
3. เนนการเปดสาขาในศูนยการคา แหลงธุรกิจ และยานชุมชน 
4. ในสวนของการบริการจัดสงถึงบาน ไดกําหนดใหจัดสงภายในเวลา 30 นาที 
5. จัดกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรและบัตรเครดิตตาง ๆ 
6. เนนการขยายสาขาดวยระบบแฟรนไชสสําหรับ “The Pizza Company” และ “Swensen’s” ท้ังน้ีรวมถึงการ

ขยายธุรกิจแฟรนไชสในตลาดประเทศไทย และตางประเทศ 
 

2.   นโยบายราคา 
 การต้ังราคาสินคาของบริษัทฯ ไดรับการพิจารณาท้ังจากตนทุนของสินคาและการบริการรวมถึงคูแขงดวย
เนื่องจากธุรกิจอาหารจานดวนเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันคอนขางสูง อยางไรก็ตามราคาของสินคาสําหรับรานคาท่ี
บริษัทฯลงทุนเอง และรานคาในระบบแฟรนไชสในประเทศไทยจะมีมาตรฐานเดียวกัน 
 

3.   การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
 ชองทางการจําหนายแบงได  4 ชองทาง คือ 

1. การรับประทานในราน ไดแก The Pizza Company, Swensen’s, Sizzler, Burger King 
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2. การบริการจัดสงถึงบาน(Delivery) ไดแก The Pizza Company, Swensen’s  ท้ังน้ีในสวนของ “The Pizza 
Company” บริษัทฯ ไดจัดต้ังสาขาเพ่ือใชในการบริการจัดสงถึงบานเพ่ือใหครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวกรุงเทพ และ
ปริมณฑล รวมท้ังตามตางจังหวัดท่ีบริษัทฯมีสาขาต้ังอยู โดยกําหนดใหมีเวลาต้ังแตการสั่งสินคาจนถึงการ
รับสินคาภายใน 30 นาที 

3. การซ้ือกลับบาน (Take away) ไดแก The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, Burger King  
4. การซ้ือจาก Modern Trade Channel อาทิเชน ซูเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ตหรือตามรานสะดวกซ้ือ เฉพาะ

สําหรับ Swensen’s เทาน้ัน 
ท้ังน้ี ชองทางการจําหนายสวนใหญจะเปนการรับประทานในรานและการจัดสงถึงบาน โดย สาขาสวนใหญจะต้ังอยู
ในยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ และยานชุมชน  
 

4.   กลุมเปาหมาย 
 กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนลูกคาระดับกลางข้ึนไป ยกเวนสําหรับไอศครีม Dairy Queen ซึ่งเจาะกลุม
ลูกคาต้ังแตระดับลางข้ึนไป โดยลูกคาสวนใหญจะเปนท้ัง เด็ก วัยรุน และวัยกลางคน หรือกลุมครอบครัว  

การเติบโตของธุรกิจอาหารประเภทจานดวนในประเทศไทย (ป 2548-2550) 
 2548 2549 2550 

อัตราเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  (GDP) (รอยละ) 5.0 5.0 5.0 
ยอดขายของธุรกิจรานอาหาร (ลานบาท) 250,394 262,914 276,060 

สวนแบงตลาดของธุรกิจอาหารจานดวน (รอยละ) 7.0 7.2 7.4 

ขนาดของตลาดธุรกิจอาหารจานดวน (ลานบาท) 17,528 18,930 20,428 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชยและประมาณการทางธุรกิจ  
 

3.3  ภาวะอุตสาหกรรม 

1.  อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
ธุรกิจโรงแรม : ภาวะอุตสาหกรรม ผลประกอบการ และแผนงานในป 2549 
ภาวะอุตสาหกรรม 
ธุรกิจโรงแรมของประเทศไทยเริ่มตนป 2548 ดวยสถานการณท่ีไมแนนอนโดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบจาก
เหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 อยางไรก็ตามแมวาจะเกิดความเสียหายข้ึนท่ีเขาหลัก บริเวณ
ทิศเหนือของเกาะภูเก็ต และเกาะพีพี แตโดยสวนใหญของเกาะภูเก็ต และแหลงทองเท่ียวท่ีสาํคัญอื่น ๆ ของประเทศ  
ก็ไมไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งน้ี 
 

ในป 2548 จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 3  
ทําใหยอดนักทองเท่ียวรวมเพิม่ข้ึนเปน 12 ลานคน โดยจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเกาะภูเก็ตไดลดลง
รอยละ 30-40  ในขณะท่ีความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากมหันตภัยสึนามิไดกระทบตอการทองเท่ียวของเกาะภูเกต็ แต
จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาในแหลงทองเท่ียวอื่นๆ อาทิ สมุย หัวหนิ พัทยา เชียงใหม กลับเพิ่มจํานวนข้ึน
อยางเห็นไดชัด โดยโรงแรมของบริษัทฯ ซึ่งต้ังอยูบริเวณสถานท่ีทองเท่ียวเหลาน้ันตางก็มีผลประกอบการท่ีดีข้ึนกวา
ปกอน โดยมีอตัราการเขาพักท่ีสูงข้ึนเชนเดียวกับรายไดท่ีเพิ่มข้ึน 
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อยางไรก็ตามขณะน้ีความเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีเกาะภูเก็ตไดรับการบูรณะซอมแซมเปนท่ีเรียบรอยแลวและได
กลับเขาสูฤดูกาลทองเท่ียวอีกครั้งหนึ่ง คาดวาเมื่อจํานวนนักทองเท่ียวทยอยกลับมาทองเท่ียวเกาะภูเก็ตและสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีนาสนใจอื่น ๆ ในประเทศไทยซ่ึงไดรับการขนานนามวามีความสวยงามและความหลากหลายมากข้ึน จะ
ทําใหอุตสาหกรรมโรงแรมของไทยเริ่มฟนตัวกลับเขาสูสภาวะปกติอีกครั้งหน่ึง 
 

อัตราการเติบโตของภาคธุรกิจการทองเท่ียวในประเทศไทย 
  นักทองเท่ียวตางชาติ จํานวนวันพัก คาใชจายเฉล่ีย 

  ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ โดยเฉล่ีย ตอวัน (บาท) 
2542 8.58 10.5% 7.96         3,705  
2543 9.51 10.8% 7.77         3,861  
2544 10.06 5.8% 7.93         3,948  
2545 10.80 7.3% 7.98         3,754  
2546 10.00 -7.6% 8.19         3,774  
2547 11.65 16.5% 8.13         4,058  
2548 12.00 3.0% 8.10         4,150  
2549 (ประมาณการ) 13.20 10.0% 8.20         4,300  
ท่ีมา: การทองเท่ียวแหงประเทศไทย     

 
ผลประกอบการของธุรกิจโรงแรม 
ป 2548 นับเปนปท่ีดีเยี่ยมอีกปหนึ่งของธุรกิจโรงแรมดวยรายไดรวมท่ีเพิ่มสูงข้ึนถึงรอยละ 54  เปน 4,298 ลานบาท 
ในป 2548 บริษัทฯ มีรายไดจากโรงแรม โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ และ เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีซอรท แอนด สปา 
ท่ีมาจากการซ้ือกิจการในป 2547 และมีรายไดเต็มท่ี จากการเปดดําเนินการเต็มท้ังปของโรงแรม อนันตรา รีสอรท 
แอนด สปา สมุย  แมวาการซ้ือกิจการจะเปนปจจัยแหงการเจริญเติบโตท่ีสําคัญของธุรกิจโรงแรมในป 2548 แตอัตรา
รายไดตอสัดสวนการเขาพักในป 2548 ท่ีสูงข้ึนรอยละ 11  ก็เปนปจจัยแหงความสําเร็จอีกปจจัยหนึ่งเชนกัน  
 
อนันตรา 
ความมุงม่ันของบริษัทฯท่ีจะขยายธุรกิจโรงแรมภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง “อนันตรา” ในป 2548 เริ่มตน
จากการรับรูผลประกอบการท้ังปของโรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย โดยมีอัตราการเขาพักรอยละ 46   
ซึ่งนับเปนอัตราการเขาพักท่ีนาพอใจสําหรับโรงแรมซึ่งเปดดําเนินการเปนปแรก ในขณะท่ีปท่ีผานมาโรงแรมภายใต
เครื่องหมายการคาอนันตราสามารถสรางผลประกอบการไดสูงสุดนับแตท่ีเคยเปนมา โดยมีรายไดเพิ่มสูงถึงรอยละ 
28  และอัตราการเขาพักรอยละ 76  เทียบกับรอยละ 61  ในปกอนหนา โดยโรงแรมอนันตรา โกลเดน ไทรแองเกิล 
เชียงราย ซึ่งไดเปนโรงแรมหรูท่ีเปดบริการในป 2546 ก็มีอัตราการเขาพักเพิ่มข้ึนจากรอยละ 35  เปนรอยละ 40  ในป 
2548 และมีรายไดเพิ่มข้ึนจากปกอนหนารอยละ 14  
 
ความสําเร็จจากโรงแรม อนันตรา รีสอรท ท่ีหัวหิน เชียงราย และเกาะสมุย ไดแสดงใหเห็นวาเครื่องหมายการคา
อนันตราเปนเครื่องหมายการคาท่ีมีความสามารถจะพัฒนาใหประสบความสําเร็จในระดับโลกได  ในป 2548 บริษัท
ฯจึงไดรับความไววางใจใหเปนผูบริหารโรงแรมซ่ึงต้ังอยูท่ีดูไบและบาหลี ภายใตเครื่องหมายการคาอนันตรา 
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็กําลังดําเนินการกอสรางโรงแรมอนันตราขนาด 110 หอง ท่ีประเทศมัลดีฟส ซึ่งมีแผนท่ีจะ
เปดใหบริการในป 2549 และต้ังเปาวาภายในป 2550 จะมีโรงแรมอยางนอย 7 แหงท่ัวโลกท่ีใชเครื่องหมายการคา
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แมริออท 
ในจํานวนเครื่องหมายการคาท้ังสาม บริษัทฯมีความภูมิใจเปนอยางยิ่งกับความสําเร็จของเครือแมริออท นับต้ังแต
กรุงเทพฯ  พัทยา และหัวหิน เปรียบเทียบกับโรงแรมภายใตเครื่องหมายการคาอนันตราและโฟรซีซั่นส รีสอรทแลว 
โรงแรมท่ีอยูภายใตเครื่องหมายการคาแมริออทนับเปนโรงแรมท่ีสามารถสรางรายไดถึงรอยละ 60  ของรายไดจาก
ธุรกิจโรงแรม นับเปนปท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุดในดานอัตราการเขาพัก สัดสวนรายไดตออัตราการเขาพัก 
และรายไดรวม ความสําเร็จของแมริออท สวนหนึ่งไมเพียงเปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางมาทองเท่ียวกรุงเทพฯ พัทยา และหัวหิน แตยังแสดงใหเห็นถึงความพยายามอยางตอเนื่องท่ีจะทําการตลาด
และประชาสัมพันธช่ือเสียงของโรงแรมใหเปนท่ีรูจักเพื่อสรางผลตอบแทนท่ีสูงสุดใหกับบริษัทฯ ดวย 
 
มิตรภาพทางธุรกิจระหวางบริษัทฯ และเครือแมริออทไดขยายไปอีกข้ันหนึ่ง เมื่อแมริออทไดยินดีใหบริษัทฯ เขาซ้ือ
กิจการโรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต ขนาด 265 หอง และเพ่ิมสัดสวนในการลงทุนเปนรอยละ 50  ในแมริออท 
วาเคช่ัน วิลลา ซึ่งเปนโครงการปนสวนเวลาโครงการเดียวในภูมิภาคเอเชีย แมวาโรงแรมหลายแหงในเกาะภูเก็ตจะ
ประสบปญหาอัตราการเขาพักและรายไดท่ีลดตํ่าลงภายหลังจากมหันตภัยสึนามิ แตโรงแรม เจดับบลิว แมริออท 
ภูเก็ต รีซอรท แอนด สปา ก็ยังคงมีผลการดําเนินงานในระดับท่ีดี โดยมีรายไดเพิ่มข้ึนรอยละ 1  นอกจากน้ีในป 2548 
ก็ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในโครงการปนสวนเวลา แมริออท วาเคช่ัน วิลลา จากรอยละ 15 เปนรอยละ 50 และได
ขยายโครงการเพ่ิมข้ึนจาก 60 หองเปน 144 หอง และมีรายไดท่ีมาจากโครงการดังกลาวท้ังส้ิน 70 ลานบาท นับต้ังแต
การเขาลงทุนในป 2545 บริษัทฯ ก็ประสบความสําเร็จดวยดีในการดําเนินกิจการโรงแรมภายใตเครื่องหมาย
การคาแมริออทและโครงการปนสวนเวลา และยังพิจารณาโอกาสท่ีจะเพิ่มจํานวนโครงการปนสวนเวลาเพิ่มข้ึนอีก 
133 หอง 
 
โฟรซีซ่ันส 
โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม และโรงแรมโฟรซีซั่น กรุงเทพฯ ก็มีผลการดําเนินงานท่ีดีในป 2548 โดย
เชียงใหมมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 8  และยังคงเปนรีสอรทช้ันเยี่ยมในภาคเหนือของประเทศไทย ในขณะท่ีโรงแรม
โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ ก็มีรายไดลดลงเพียงรอยละ 2  แมวาจะไดมีการปดหองพักจํานวนรอยละ 40  ระหวางเดือน
เมษายน – สิงหาคม เพื่อการปรับปรุง โดยมีแผนการปรับปรุงสวนท่ีเหลือในป 2549   
 
ในป 2548 บริษัทฯไดพัฒนาสัมพันธภาพทางธุรกิจท่ีมีกับเครือโฟรซีซั่นสออกไปอีก ดวยการพัฒนาโครงการ          
รีสอรทหรูซึ่งมีลักษณะเปนวิลลาขนาด 15 หลัง ช่ือ โฟรซีซั่นส เต็นแคมป เชียงราย ซึ่งเปดดําเนินการเต็มรูปแบบใน
วันท่ี 15 มกราคม 2549 และโรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท ขนาด 60 หองท่ีเกาะสมุย ซึ่งมีกําหนดเปดบริการประมาณ
กลางป 2549 นี้ 
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แผนการพัฒนาโครงการใหม ๆ 
ในขณะท่ีป 2548 เปนปท่ีธุรกิจโรงแรมไดสรางรายไดและผลกําไรเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญจากการลงทุนในป 2547 
ท่ีเริ่มสงผล บริษัทฯ ก็ยังคงมุงม่ันท่ีจะพัฒนาและกอสรางโรงแรมอีก 5 แหงในป 2548 ซึ่งรวมถึงโรงแรม 3 แหง
ท่ีมัลดีฟส  1 แหงท่ีจังหวัดเชียงราย และอีก 1 แหงท่ีเกาะสมุย เพื่อสรางรายไดและผลกําไรท่ีตอเนื่องในป 2549 และ 
2550 
 
ในประเทศมัลดีฟส บริษัทฯ ไดรวมกับผูรวมทุนชาวมัลดีฟส ทําการกอสรางรีสอรท 3 แหง ในป 2548 โดยในเดือน
ธันวาคม 2548 ไดเปดใหบริการรีสอรทขนาด 50 หอง ภายใต ช่ือ “โบดูฮูรา รีสอรท” และไดกําหนดท่ีจะเปดท่ีเหลือ
อีก 2 แหง ซึ่งมีหัองพักรวม 130 หองในป 2549 โดยหน่ึงในนั้นจะเปนรีสอรทขนาด 110 หองภายใตเครื่องหมาย
การคา “อนันตรา” ของบริษัทฯ เอง การขยายตัวไปสูมัลดีฟสก็ไดแสดงใหเห็นถึงการกาวเขาสูตลาดแหงใหมซึ่งเปน
ตลาดตางประเทศ นอกเหนือจากการทําธุรกิจในประเทศไทย 
 
ท่ีจังหวัดเชียงราย บริษัทฯไดพัฒนาและกอสรางโรงแรมโฟซีซั่นส เต็นทแคมป ประกอบดวยหองพักในลักษณะ    
วิลลาจํานวนเพียง 15 หลัง เริ่มเปดใหบริการในเดือนมกราคม 2549 โรงแรมดังกลาวเปนโรงแรมท่ีมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวท่ีมีความหรูหรา ต้ังอยูท่ีจังหวัดเชียงราย บริเวณสามเหลี่ยมทองคําริมฝงแมน้ําโขง เขตชายแดนประเทศ
ไทย ลาว และพมา มาบรรจบกัน รีสอรทแหงน้ีจะสรางประสบการณท่ีแปลกใหมและไมมีท่ีใดเสมอเหมือนใหกับ
แขกผูเขาพัก ซึ่งจะชวยตอกย้ําความเปนผูนําของเครือโฟรซีซั่นสเมื่อเทียบกับโรงแรมและรีสอรทระดับหรูแหงอื่น ๆ 
ในภาคเหนือของประเทศไทย 
 

ท่ีเกาะสมุย บริษัทฯไดกอสรางโรงแรมขนาด 60 หองพัก และวิลลาอีก 15 หลังในป 2548 และคาดวาจะแลวเสร็จ
และเปดใหบริการไดในป 2549 ซึ่งจะชวยตอบสนองความตองการโรงแรมระดับหรูของสมุยไดเปนอยางดี โดย
บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์โรงแรม สวนวิลลาน้ันมีเพื่อขายในรูปของท่ีพักอาศัยใหกับลูกคาผูสนใจเริ่มต้ังแตตน
ป 2549 การพัฒนากอสรางวิลลารวมกับโรงแรมเปนแนวทางการตลาดซึ่งบริษัทฯ เคยใชมาแลวกับโรงแรมโฟร      
ซีซั่นส เชียงใหม และ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีซอรท แอนด สปา 
 

นอกจากน้ี ในป 2548 และ 2549 บริษัทฯ ก็ไดพิจารณาแนวทางการพัฒนาโครงการใหม ๆ อีกหลายโครงการ โดยใน
เดือนธันวาคม 2548 บริษัทฯ ไดจัดซ้ือท่ีดินขนาด 66ไร ท่ีอยูติดกับโรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีซอรท 
แอนด สปา และโครงการปนสวนเวลา แมริออท ภูเก็ตโดยมีแผนท่ีจะกอสราง รีสอรท ขนาด 88 หอง ซึ่งเปนแบบ  
วิลลาแบบมีสระวายนํ้าในตัว และหองพักแบบปนสวนเวลาอีก 133 หอง ภายในป 2550 รวมท้ังไดสิทธิในการเชา
ท่ีดินในกรุงเทพฯ ในบริเวณท่ีอยูติดกับโรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ  เพื่อท่ีจะพัฒนาใชประโยชนรวมระหวาง
โรงแรม เซอรวิสอพารทเมนต และอาคารท่ีพักอาศัยตอไป 
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ธุรกิจอาหาร: ภาวะอุตสาหกรรม ผลประกอบการ และแผนงานในป 2549   
ภาวะอุตสาหกรรม 
ป 2548 นับเปนปท่ียอดเยี่ยมของธุรกิจอาหาร ซึ่งกาวไปอีกข้ันจากป 2547 โดยในป 2548 ธุรกิจอาหารมีการเติบโต
โดยเฉล่ียรอยละ 10  สวนทางกับการเจริญเติบโตของรายไดประชาชาติ   ป 2547 นับเปนปแหงประวัติการณท่ี
รายไดของรานสาขาโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 10-12  ในธุรกิจอาหารทุกๆ ประเภท ท้ังน้ีเนื่องมาจากความ
หวาดกลัวโรคไขหวัดนก ทําใหผูบริโภคหันมาบริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพสูงและรานอาหารสาขาท่ีมีเครือขาย ในป 
2548 บริษัทฯ ประมาณการวายอดขายจากรานสาขาโดยเฉลี่ยจะเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 6-8  แตจํานวนรานสาขาจะ
มีเพิ่มมากข้ึนเมื่อเทียบกับป 2547  
 
ในชวงไตรมาสท่ีสองของป 2548 การเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดตํ่าลงได
ลดทอนความม่ันใจของผูบริโภคในทุก ๆ ชวงรายได ทําใหผูบริโภคหันมาใหความสนใจในเร่ืองราคาของสินคามาก
ข้ึน คูแขงในธุรกิจตางพยายามตอบสนองความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของลูกคา นับต้ังแตไตรมาสท่ีสองของป 
2548 เปนตนมา ผูประกอบการรานอาหารจานดวนก็ไดเริ่มเผชิญกับความทาทายภายใตการนําเสนอสินคาและ
รายการสงเสริมการขายเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไปน้ี 
  
ในป 2548 เปนปท่ีธุรกิจอาหารวางเติบโตอยางมาก ท้ังในประเภทไอศครีม กาแฟ และโดนัท รานอาหารภายใต
เครื่องหมายการคาสเวนเซนส และไอศรีมแดรีควีนตางมีรายไดสูงข้ึนรอยละ 14  และรอยละ 10  ตามลําดับ แตสวน
แบงตลาดอาหารในประเภทของอาหารจานดวนท่ีทําจากไก ลดลงจากรอยละ 38 เหลือรอยละ 34  และคงอยูใน
ระดับรอยละ 33 เนื่องจากผลกระทบจากโรคไขหวัดนกในป 2547 ในขณะท่ีพิซซาสามารถรักษาตําแหนงผูนําตลาด
ตําแหนงท่ีสอง ดวยสวนแบงทางการตลาดรอยละ 20   
 
ในป 2549 บริษัทฯ คาดวาการเติบโตของธุรกิจอาหารจะอยูระหวางรอยละ 8-10   ซึ่งจะต่ํากวาการเติบโตในป 2548 
เล็กนอย และคาดวาการเติบโตของยอดขายจากรานสาขาเดิมจะอยูในระดับเดียวกับป 2548 ในขณะท่ีการเพ่ิมจํานวน
รานสาขาอาจไมมากเทา ผูผลิตและจําหนายอาหารขนาดใหญจะเผชิญกับความทาทายจากความตองการของ
ผูบริโภคท่ีระมัดระวังในการใชจายมากข้ึน โดยคาดวาไอศครีมพรีเมี่ยม ตลอดจน พิซซาพรีเมี่ยมจะประสบ
ความสําเร็จในกลุมผูบริโภคเฉพาะกลุมเทาน้ัน อยางไรก็ตาม กลุมผูบริโภคดังกลาวก็เปนกลุมท่ีกําลังขยายตัว
เนื่องจากการมีรายไดมากข้ึนและแนวคิดการใชชีวิตท่ีหรูหราข้ึน  
 
ผลประกอบการในธุรกิจอาหาร 
ในปท่ีผานมารานสาขาท้ังหมดท่ีบริษัทฯ เปนเจาของจํานวน 558 สาขา ทํารายไดเพิ่มข้ึนรอย 10  เปน 4,793 ลาน
บาท ประกอบดวยการเพ่ิมข้ึนของยอดขายจากรานสาขาเดิมรอยละ 6  การเพ่ิมจํานวนรานสาขาของบริษัทฯ อีก 31 
สาขา และการเพ่ิมข้ึนของคาแฟรนไชสอีกรอยละ 26 เปน 157 ลานบาท ประกอบกับการดําเนินกิจการของ เลอแจส 
ปกกิ่ง ในการเพ่ิมจํานวนรานซ่ึงชวยลดคาใชจายและเพิ่มอัตรากําไรตอหนวย เปนผลใหทุกเครื่องหมายการคาของ
บริษัทฯ ลวนมีผลประกอบการท่ีดี  
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การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในรอบปท่ีผานมา คือ การขยายธุรกิจในประเทศจีน โดยในป 2547  บริษัทฯไดเขารวม
ลงทุนในบริษัท เลอแจส ปกกิ่ง ซึ่งเปนเจาของรานอาหารในกรุงปกกิ่ง โดยเปนธุรกิจท่ีอยูภายใตธุรกิจลงทุนของ
กลุม AIG จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในป 2548 เลอแจส ปกกิ่งไดเปดรานพิซซา จํานวน 5 สาขาและซิซสเลอร 
จํานวน 4 สาขาในกรุงปกกิ่ง ตอมาในชวงปลายป 2548 บริษัทฯ ไดบรรจุขอตกลงรวมกับ AIG ท่ีจะซ้ือกิจการ       
เลอแจส ปกกิ่งจาก AIG ท้ังหมดดวยเงินลงทุน US$ 770,000 โดยไดมีการลงนามในสัญญาซ้ือขายในเดือน
กุมภาพันธ 2549 ทําใหบริษัทฯ เปนเจาของกิจการโดยสมบูรณและต้ังเปาท่ีจะใชเปนฐานการขยายธุรกิจตอไปใน
ประเทศจีน 
 
เดอะพิซซา คอมปะน ี
ในปท่ีผานมา เดอะพิซซา คอมปะนี ประสบความสําเร็จในการสรางยอดขายเพ่ิมข้ึนรอยละ 8 โดยยอดขายจากราน
สาขาเดิมเติบโตข้ึนรอยละ 6 และท่ีเหลือเปนรายไดจากการเพ่ิมจํานวนรานสาขาของบริษัทฯ 10 สาขา และรานใน
ระบบแฟรนไชสอีก 15 สาขา โดยในจํานวนน้ีเปน 12 สาขาในประเทศไทย และ 13 สาขาในตางประเทศ สําหรับ
สาขาท่ีเปดใหมนี้เปนสาขาท่ีบริษัทลงทุนเองจํานวน 5 สาขาในประเทศจีน นอกเหนือจากการเริ่มเปดรานพิซซาใน
ประเทศจีนแลว บริษัทฯ ยังไดเริ่มเปดรานพิซซาในประเทศอ่ืน ๆ อีก ไดแก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส กัมพูชาและ      
ฟลิปนส  ณ สิ้นป 2548 บริษัทมีรานพิซซารวม 164 สาขา โดยเปนรานในประเทศจํานวน 146 สาขาและท่ีเหลือเปน
สาขาท่ีเปดในประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ตามท่ีกลาวแลว 
 
สเวนเซนส 
สเวนเซนส ซึ่งจัดเปนไอศกรีมพรีเมียมก็ประสบความสําเร็จในการสรางการเจริญเติบโตในป 2548 เชนกัน โดยมี
รายไดเพิ่มข้ึนรอยละ 15 ซึ่งเปนการเพิ่มข้ึนของยอดขายจากรานสาขาเดิมรอยละ 9 สวนท่ีเหลือเปนผลมาจากการเปด
รานสาขาเพ่ิม 26 สาขา ท้ังรานท่ีลงทุนดวยตนเองและรานในระบบแฟรนไชส โดยในประเทศไทยเปนรานสาขาท่ี
ลงทุนดวยตนเอง 5 สาขา และรานในระบบแฟรนไชส 17 สาขา สวนอีก 4 สาขา เปนรานในระบบแฟรนไชสท่ีเปด
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และแมวาในป 2548 จะมีผูรวมทุนแฟรนไชสในประเทศคูเวตและสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตสเพียงสองราย แตบริษัทฯ ก็ไดทําสัญญาขายลิขสิทธิ์แฟรนไชสใหกับผูสนใจรายอ่ืนอีกหลายรายท้ังใน
ประเทศการตา โอมาน บาหเรน และซาอุดิอาระเบีย โดยคาดวาจะสามารถรุกตลาดไดในป 2549 และในเดือน
ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญากับบริษัทเดวาฟูดส จํากัด ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธ์ิแฟรนไชสของ       
สเวนเซนสเพื่อซ้ือลิขสิทธ์ิแฟรนไชสเพิ่มจาก 19 ประเทศ เปน 33 ประเทศท่ัวโลก รวมท้ังประเทศอินเดียดวย 
 
ซิซซเลอร 
ในป 2548 ซิซซเลอรประสบความสําเร็จกับยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนรอยละ 12 โดยรอยละ 4 มาจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนจาก
รานสาขาท่ีมีอยูเดิม และที่เหลือมาจากรานสาขาท่ีเปดใหม 3 สาขาในประเทศไทยและ 4 สาขาในประเทศจีน โดย
บริษัทรวมทุนในประเทศจีนไดรวมกับบริษัทแมของซิซซเลอรเปดรานซิซซเลอรในระบบแฟรนไชสครั้งแรกใน
ประเทศจีน และประสบความสําเร็จเปนอยางดี โดยมีรานสาขาในประเทศจีนจํานวน 4 สาขา และยังมีเปาหมายท่ีจะ
เปดเพิ่มอีกจํานวน 4 สาขาในกรุงปกกิ่งในป 2549 รวมท้ังขายแฟรนไชสใหผูประกอบธุรกิจอาหารในเมืองอื่น ๆ ใน
ประเทศจีนตอไปในป 2550 
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แดร่ีควีนและเบอรเกอรคิง 
แดรี่ควีนและเบอรเกอรคิง ปจจุบันเปนรานท่ีเปดดําเนินการในประเทศไทยเพียงอยางเดียว มีอัตราการเจริญเติบโต
จากรานสาขาท่ีมีอยูเดิมรอยละ 2 และรอยละ 10 ตามลําดับ โดยมีรายไดรวมกัน 814 ลานบาทในป 2548 หรือเพิ่มข้ึน
รอยละ 8 เปรียบเทียบกับยอดขายในป 2547 ซึ่งนับเปนการเติบโตอยางมีนัยสําคัญ ความสําเร็จของแดรี่ควีนและ
เบอรเกอรคิงไดแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการบริหารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานและการเพ่ิม
ความสามารถในการสรางผลกําไรใหกับธุรกิจท่ีมีอยูเดิมไปพรอม ๆ กับการลงทุนพัฒนาและเปดรานสาขาใหม ๆ 
เพื่อสรางการเจริญเติบโต 
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4. การวิจัยและพัฒนา  

ธุรกิจโรงแรม  
ในป 2548 บริษัทฯ ไดลงทุนกอสรางโรงแรมแหงใหม รวมท้ังการขยายจํานวนหองพักท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ ท้ังท่ีเปนกิจการท่ีดําเนินการดวยตนเองและการรวมทุน เพื่อรองรับความตองการท่ีมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง ตามรายละเอียดท่ีจะกลาวตอไปในขอ 6  หัวขอโครงการในอนาคต การขยายการใหบริการหองพัก
โรงแรมจะเนนกลยุทธการกระจายการใหบริการในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของไทย ภายใตเครื่องหมายการคาช้ันนํา
ระดับสากล ซึ่งเครื่องหมายการคาหลัก ๆ คือ กลุมโรงแรมภายใตการบริหารของโฟรซีซั่นและแมริออท รวมท้ังกลุม
โรงแรมภายใตการบริหารของบริษัทเอง เชน กลุมโรงแรมในเครืออนันตรา  การมีประสบการณบริหารโรงแรมของ
ตนเองมากวา 30 ป รวมกับการเรียนรูการบริหารกลุมโรงแรมช้ันนําระดับโลกทําใหบริษัท ฯ สามารถพัฒนา
เครื่องหมายการคาสูระดับสากล จะเห็นไดวานอกจากการกอสรางโรงแรมและเพ่ิมจํานวนหองพักแลว บริษัทฯ ยัง
แสวงหาโอกาสการลงทุนใหมๆ เพ่ือใหสามารถเพิ่มพูนมูลคาสูงสุดท้ังในแงรายไดและช่ือเสียงใหกับเครื่องหมาย
การคา  บริษัท ฯ ไดรับคัดเลือกและทําสัญญาใหเปนผูบริหาร (Hotel Contract Management) กลุมโรงแรมจํานวน 3 
โรงแรม ภายใตการบริหารจัดการของกลุม “อนันตรา” ในประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟสซึ่งเปนโรงแรมขนาด 180 หอง
ต้ังอยูแถบเซาท มาเลย อะทอล  มีกําหนดทยอยแลวเสร็จต้ังแตสิ้นป 2547 ไปจนถึงตนป 2549 นอกจากน้ี ยังมีโรงแรม 
อนันตรา บาหลี คลิฟท รีสอรท ซึ่งเปนโรงแรมขนาด 176 หอง ต้ังอยูบนเกาะบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มี
กําหนดแลวเสร็จและเริ่มเปดบริการในป 2549  และทําสัญญาเปนผูบริหารโรงแรม อนันตรา ดูไบ รีสอรท 1 และ
อนันตรา ดูไบ รีสอรท 2 ซึ่งต้ังอยูท่ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส มีขนาดหองพักจํานวน 279 หอง และ 198 หอง 
ตามลําดับ โดยมีกําหนดเปดบริการพรอมกันในป 2550 
 
ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดืม่ 

ในดานการขยายสาขาเพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคา บริษัทฯ ยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องและเขมขนใน
ทุกแบรนด ท้ังท่ีเปนการลงทุนดวยตนเองและการขายแฟรนไชส โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีจํานวนราน
สาขาท้ังท่ีเปนของตนเองและท่ีเปนแฟรนไชสจํานวนรวม 496 ราน เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 มี
จํานวนรานสาขาท่ีเปนของตนเองและท่ีเปนแฟรนไชสรวม 558 ราน และยังคงมีเปาหมายท่ีจะเพ่ิมจํานวนรานสาขา
อยางตอเน่ืองโดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายสาขาออกไปยังตางประเทศ สําหรับแผนการขยายสาขาของธุรกิจอาหารในป 
2549 บริษัทฯ มีแผนการขยายท้ังในประเทศและตางประเทศผานการลงทุนท้ังในสวนท่ีเปนเจาของและรานสาขาท่ี
เปนแฟรนไชสจํานวน 105 ราน 

การขยายตัวในรูปแบบแฟรนไชสไดเริ่มมามากกวา 2 ปในกลุมประเทศตะวันออกกลางและบริษัท ฯ มีแผนการ
ขยายแฟรนไชสในประเทศจีนในป 2549    ซึ่งในป 2548 เปนปแรกท่ีบริษัท ฯ ไดเริ่มการลงทุนเพื่อเปดสาขาของ
รานอาหาร เดอะพิซซาและซิซเลอร นอกจากน้ี ยังมีราน Le Jazz รวมท้ังส้ิน 17 สาขา โดยท้ังหมดน้ีเปนรานอาหารใน
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ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย  

การเติบโตของกลุมธุรกิจใหเชาศูนยการคาจะเปนการเนนการพัฒนาพื้นท่ีใหเชาท่ีมีอยูเดิมเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในพื้นท่ีและแขกท่ีมาพักในโรงแรมใหมากข้ึน โดยการพัฒนาดังกลาว ทําใหบริษัท ฯ สามารถ
สรางมูลคาเพ่ิมจากพื้นท่ีใหเชาและดึงดูดลูกคาในพ้ืนท่ีใหมาบริโภคและใชจายในธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมของบริษัท 
อีกดวย ปจจุบัน บริษัท ฯ ยังมองหารูปแบบการใหบริการใหมๆท่ีตรงกับรูปแบบการใหบริการพ้ืนท่ีศูนยการคาของ
บริษัทฯ     
 
ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบริการเพ่ือสุขภาพโดยการใหบริการสปา ซึ่งเปนการใหบริการดานการเสริมความงาม ออก
กําลังกาย บําบัดความเครียดอยางครบวงจร ภายใตการบริหารงานของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด   
บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด  บริษัทเอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด และ Arabian Spas 
(Dubai) Limited ปจจุบันเปดดําเนินการในประเทศจํานวน 13 แหงและในตางประเทศ จํานวน 5 แหง และมีเปาหมายท่ี
จะเปดดําเนินการเพิ่มอีก 7 แหงภายในป 2549 แบงออกเปนในประเทศจีน 4 แหง ประเทศในตะวันออกกลาง  2 แหง 
และมัลดีฟส 1  แหง   
 
ธุรกิจบันเทิง  

ธุรกิจบันเทิงของบริษัทฯ เปนการใหบริการเสริมเนื่องจากบริษัทฯไดเล็งเห็นวาคาเชาพ้ืนท่ีในปนี้ของศูนยการคา 
รอยลัการเดนท พลาซา พัทยา จะไมสามารถใหผลตอบแทนท่ีดีเทากับการใหบริการธุรกิจบันเทิง ท้ังน้ี บริษัทฯ ยัง
เล็งเห็นผลดีท่ีเกิดกับธุรกิจศูนยการคาและอาหารท่ีเพิ่มข้ึน เนื่องจากสามารถดึงดูดนกัทองเท่ียวท่ีนอกเหนือจากกลุม
รานคาและอาหารใหเขามาใชบริการ 

  บริษัทฯ ไดใหบริการเครื่องเลนใหมๆ ท่ีนาสนใจ อาทิ โกดังผีสิง (Haunted Adventures) และมหัศจรรยเขา

วงกต (Infinity Maze) โดยอุปกรณบันเทิงดังกลาวเปนการใหบริการภายใตรูปแบบการดําเนินงานของริบลี่ย 

สหรัฐอเมริกา   การปรับปรุงดานวิจัยและพัฒนาในสวนน้ีจะมีการปรับปรุงอยางตอเนือ่งเพื่อใหไดรับความนิยมและ
ไดมาตรฐานเดียวกับตางประเทศ 
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5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
  
5.1  ทรัพยสินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
 
ธุรกิจโรงแรม  

    มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระ
ผูกพัน 

 

วัตถุประสงคการถือครอง บริษัท ขนาดที่ดิน ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
(ไร) (ลานบาท) 

ณ วันที่  ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2547 31 ธันวาคม 2548 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล 

11 218/2-3 หมู 10 เมืองพัทยา สิทธิการเชา 30 ป อาคารโรงแรม 2 หลัง 4 ชั้นและ 
10 ชั้น  

344.31 357.88 -
(สิ้นสุดป 2561) 

ไมมี- 

บริษัทยอย        
 บจก. หัวหิน วลิเลจ  36 43/1 ถนนเพชรเกษม หัวหิน สิทธิการเชา 30 ป อาคารโรงแรม 2 ชั้น 12 หลัง * 219.87 209.33 -

(สิ้นสุดป 2573) * 
ไมมี- 

 บจก. บานโบราณ  เชียงราย 800 229 อ.แมกอง เชียงแสน 
เชียงราย 

สิทธิการเขาทํา
ประโยชน 30 ป  
(สิ้นสุดป 2561) 

อาคารโรงแรม 2 ชั้น 2 หลัง มี
หองพัก 90 หอง 

359.44 
 

347.41 
 

-ไมมี- 

 บจก. สมุย รซีอรท แอนด 
สปา 

14 99/9 หาดบอผดุ สมุย เปนเจาของ อาคารโรงแรม 3 ชั้น  447.24 445.58 -
หองพัก 106 หอง 

ไมมี- 

 บจก. หัวหิน รซีอรท  21 107/1 ถนนเพชรเกษม  สิทธิการเชา 30 ป อาคารโรงแรม 1 หลัง 7 ชั้น 109.08 96.03 -
หัวหิน (สิ้นสุดป 2555) 

ไมมี- 
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บริษัท 

 
ขนาดที่ดิน 

(ไร) 

 
ที่ตั้ง 

 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 

วัตถุประสงคการถือครอง 
มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระ

ผูกพัน 
(ลานบาท) 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2547 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2548 

 บจก. เจาพระยา รีซอรท 
(เฉพาะสวนของโรงแรม) 

27 ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ สิทธิการเชา 30 ป 
(สิ้นสุดป 2562) 

อาคารโรงแรม 7 ชั้น 2 หลัง 
และอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น 1 
หลัง 

1,245.44 1,206.70 -ไมมี- 

 บมจ. โรงแรมราชดําร ิ 10 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ สิทธิการเชา 30 ป  
(สิ้นสุดป 2556) และมี
สิทธิตออายุไดอีก 2 ครั้ง 
ครั้งละ 15 ป 

อาคารโรงแรม 7 ชั้น 1 หลัง 8 
ชั้น 1 หลัง และ 9 ชั้น 1 หลัง  

1,563.78 1,595.97 -ไมมี- 

 บจก. แมริม  เทอเรซ  รี
ซอรท  

37 อําเภอแมริม เชียงใหม สิทธิการเชา 30 ป  
(สิ้นสุดป 2567) 

อาคารโรงแรม 3 ชั้น 1 หลัง 
และอาคาร 2 ชั้น 17 หลัง 

517.95 492.46 38.41 
 ลานบาท 

 บจก. รอยัล การเดน  
ดีเวลลอปเมนท  

37 หาดไมขาว ถลาง ภูเก็ต เปนเจาของ อาคารโรงแรม 3 ชั้น 8 หลัง 
และอาคาร 1 ชั้น 3 หลัง 

1,401.86 1,350.62 681 
ลานบาท 

         
         
หมายเหตุ      
 * ขายฝากอาคารใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยเพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจพรอมกับใหกองทุนรวมบริหารสินทรพัยไทยเชาชวงสิทธิการเชาที่

เหลืออยูของของบริษัทหัวหิน วิลเลจ จํากัด ระยะเวลา 30 ป 9 เดือนซึ่งทําใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น 
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ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดืม่  

    มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระ
ผูกพัน 

 

วัตถุประสงคการถือครอง บริษัท ขนาด
ที่ดิน 

ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

(ไร) 
(ลานบาท) 

ณ วันที่  ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2547 31 ธันวาคม 2548 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 
กรุป  

3,188 ตร.
ม. 

ชั้น 15 – 17 อาคารเบอรลี่ยุค
เกอร คลองเตย กรุงเทพฯ 

สิทธิการเชา 30 ป  เพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงาน* 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
สิทธิการเชารานอาหารหลาย
แหง จํานวน 35 สาขา 
 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน 
120 สาขา 
 

(สิ้นสุดป 2567) 
 
สิทธิการเชา 3-30 ป 

 
 
จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม* 
“ The Pizza Company ” 

129.35 
 
 

248.81 
 
 

346.68 
 
 
 
 

136.26 
 
 

226.68 
 
 

382.98 
 
 
 

 

-ไมมี- 
 
 

-ไมมี- 
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บริษัท 

 
ขนาด
ที่ดิน 
(ไร) 

 
ที่ตั้ง 

 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 

วัตถุประสงคการถือครอง 
มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระ

ผูกพัน 
(ลานบาท) 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2547 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2548 

 บจก. สเวนเซนส(ไทย) - สิทธิการเชารานอาหารหลาย
แหง จํานวน 15 สาขา 
 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน 
105 สาขา 

สิทธิการเชา 3-28 ป จําหนายไอศกรมีพรีเมี่ยม* 
“ Swensen’s ” 

69.06 
 
 

107.49 

64.61 
 
 

120.28 

-ไมมี- 

 บจก. เอส.แอล.อาร.ที - สิทธิการเชารานอาหารหลาย
แหง จํานวน  6 สาขา 
 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน 
27  สาขา 

สิทธิการเชา 3-22 ป ใหบริการภัตตาคารสเต็ก ซีฟูด
และสลัด * 
“ Sizzler ” 

74.20 
 
 

134.36 

67.59 
 
 

163.79 

-ไมมี- 

 บจก. ไมเนอร ดคีิว  - สิทธิการเชารานอาหาร
จํานวน 1   สาขา 
 

สิทธิการเชา 5 ป คิออสจําหนายไอศกรีม 
ประเภทซอฟทเซิรฟ 
“ Dairy Queen ” 

3.37 2.46 -ไมมี- 
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บริษัท 

 
ขนาด
ที่ดิน 
(ไร) 

 
ที่ตั้ง 

 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 

วัตถุประสงคการถือครอง 
มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระ

ผูกพัน 
(ลานบาท) 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2547 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2548 

 บจก. เบอรเกอร ประเทศไทย - สิทธิการเชารานอาหาร
จํานวน 5  สาขา 
 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน 
11  สาขา 

สิทธิการเชา 12-15 ป จําหนายอาหารประเภท
แฮมเบอรเกอร 
“ Burger King ” 

25.32 
 
 

34.82 

22.60 
 
 

36.05 

-ไมมี- 

 บจก. ไมเนอร ชีส  29 อําเภอปากชอง นครราชสีมา เจาของ สรางเปนโรงงานดําเนินกิจการ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
เนย* 

54.08 51.79 -ไมมี- 

 บจก. ไมเนอร แดรี ่ - อําเภอปากชอง นครราชสีมา เจาของ สรางเปนโรงงานดําเนินกิจการ
ผลิตและจําหนายไอศกรีม* 

36.44 35.57 -ไมมี- 

หมายเหตุ 
* ขายฝากอาคารและใหเชาชวงสิทธิการเชาใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย ทรัพยทวีเพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจ 
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ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย  
บริษัท ขนาด 

ที่ดิน 
(ไร) 

ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ วัตถุประสงค 
การถือครอง 

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระผูกพัน 
(ลานบาท) ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2547 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2548 

 บจก. รอยัลการเดน พลาซา  8 218 หมู 10 เมืองพัทยา สิทธิการเชา 30 ป  
(สิ้นสุดป 2561) * 

อาคารศูนยการคา 1 หลัง 3 ชั้น 
* 

559.17 523.27 -ไมมี- 

 บจก. เจาพระยา รีซอรท 
(เฉพาะสวนของพลาซา) 
(บริเวณเดียวกบัโรงแรม) 

27 
 

ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ สิทธิการเชา 30 ป 
(สิ้นสุดป 2562) 

อาคารศูนยการคา 1 หลัง 2 ชั้น 90.62 106.49 -ไมมี- 

หมายเหตุ      
 * ขายฝากอาคารใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยเพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจพรอมกับใหกองทุนรวมบริหารสินทรพัยไทยเชาชวงสิทธิการเชาที่

เหลืออยูของบรษิัทรอยัลการเดน พลาซา จํากัด ระยะเวลา 9 ป 2 เดือนซึ่งทําใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น 
 ธุรกิจอื่น  

บริษัท ขนาด
ที่ดิน 
(ไร) 

ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ วัตถุประสงค 
การถือครอง 

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระผูกพัน 
(ลานบาท) ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2547 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2548 

 กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท 
พร็อพเพอรตี้ ฟนส 

72 หาดแหลมใหญ สมุย เปนเจาของ พัฒนาเปนโรงแรม 93.26 62.47 -ไมมี- 
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มูลคาสุทธิทางบัญชี มีดังน้ี 
หนวย   ลานบาท 

ทรัพยสินของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย 

ราคาทุน ณ วันที่ อายุการใช
งาน (ป) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 

31 ธ.ค. 47 31 ธ.ค.. 48 31 ธ.ค. 47 31 ธ.ค.. 48 
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน 605.35 588.09 10,26,30,40 511.20 486.03 
สิทธิการเชา 3,053.53 3,071.61 30 1,990.93 1,915.14 
อาคารและอุปกรณประกอบ 7,324.57 7,434.59 15,20,30 4,848.19 4,660.63 
สิ่งปรับปรุงอาคาร 1,928.47 2,183.01 10,15,30 906.54 1,103.76 
เครื่องตกแตงติดต้ังและ
อุปกรณสํานักงาน 

3,088.60 3,351.96 5,15 1,098.12 1,096.28 

อุปกรณอื่น 1,250.76 1,450.60 5,10,15 386.09 487.29 
ยานพาหนะ 234.17 238.41 5 96.12 68.70 
เครื่องใชในการดําเนินงาน 272.91 301.11  160.28 173.37 
งานระหวางกอสราง 130.19 231.76  130.19 231.76 

รวม 17,888.55 18.851.14  10,127.66 10,222.96 

บริษัทฯใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับคาความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 เรื่อง
การรวมธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบตนทุนการซ้ือเงินลงทุนกบัมูลคายุติธรรมของสินทรัพย และหน้ีสินท่ีกําหนดได 
ณ วันท่ีเกิดรายการ อันมีผลทําให ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯและบริษัท
ยอยมีมูลคาสุทธิของทรัพยสินถาวรรวมการปรับมูลคายุติธรรมสุทธิ 2,068.66 ลานบาท และ 1,952.25ตามลําดับ  
 
 
5.2  ทรัพยสินที่ไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ทรัพยสินท่ีไมมีตัวตนท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีดังน้ี 
หนวย   ลานบาท 

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน 
ราคาทุน ณ วันที่ อายุการใช

งาน (ป) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 

31 ธ.ค. 47 31 ธ.ค. 48 31 ธ.ค. 47 31 ธ.ค.. 48 

ตนทุนการพัฒนาแฟรนไชส 154.68 154.68 1-3 ป 6.16 4.86 

คาลิขสิทธิ์ 86.94 88.16 3-20 ป 20.74 18.24 
คาความนิยม 1,748.58 1,913.73 20-40 ป 1,547.62 1,656.15 
คาความนิยมติดลบ (624.68) (624.68)  (449.77) (415.64) 

รวม 1,365.52 1,531.89  1,124.75 1,263.61 
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การถือหุนไขวของบริษัท 
 โครงสรางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยมีลักษณะเปนการถือหุนไขวระหวางบริษัท บริษัท เดอะ       
ไมเนอรฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ซึ่งอาจไมเปนไปตาม
หลักเกณฑการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยท่ี กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ขอ 14 (2) ไม
มีการถือหุนไขวระหวางผูขออนุญาต ผูถือหุนรายใหญ บริษัทยอย และบริษัทรวม และอยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม
เปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว หลักเกณฑขอ 19 (2) ผูขออนุญาตอาจไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหมไดก็
ตอเมื่อผูขออนุญาตไดแสดงวาการถือหุนไขวดังกลาวมีเหตุจําเปนและสมควร เปนไปเพ่ือประโยชนท่ีดีท่ีสุดของ
กิจการ และไมกอใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหุน รายละเอียดโครงสรางการถือหุนในกลุมดังแสดงในแผนภาพ  
 
โครงสรางการถือหุน ณ ปจจุบัน (ณ วันท่ี 15 มกราคม 2549) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
การถือหุนระหวาง บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“MINT”) กับ บริษัท  เดอะ ไมเนอรฟูด กรุป จํากดั 
(มหาชน) (“MFG”) 
  การถือหุนใน MFG โดย MINT มีท่ีมาจากการท่ี MINT ไดเล็งเห็นวาการเขาถือหุนใน MFG จะเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม และเปนโอกาสในการขยายธุรกิจดานอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมถึงเปนการกระจายความเส่ียงของธุรกิจ โดย MINTไดทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย MFG ในป 2544 ป 2546 และ
ป 2547 จนกระท่ังมีสัดสวนการถือหุนใน MFG รอยละ 99.78 และไดขอเพิกถอนหลักทรัพยของ MFG จากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2547 ปจจุบัน  MINT มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.67 
ใน MFG 
  สําหรับการถือหุนใน MINT โดยของ MFG นั้น เปนการถือหุนมาต้ังแตป 2536 หรือกวา 12 ป ต้ังแต MFG เริ่มมี
สถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนระยะยาวใน
หลักทรัพยท่ีมีศักยภาพในการเติบโตและมีความสามารถในการทํากําไร ท้ังน้ีการถือหุนใน MINT เริ่มต้ังแตป 2536 ใน
สัดสวนรอยละ 0.35 และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 6.85 ในป 2538 และรอยละ 6.10 ในปจจุบัน 
  สัดสวนการถือหุนใน MFG เกือบรอยละ 100  ทําให MINT มีสวนไดเสียและมีอํานาจควบคุมการจัดการใน MFG 
ดังน้ันแมจะมีโครงสรางการถือหุนไขวแตโครงสรางดังกลาวมีความชัดเจนวา  MINT เปนผูมีอํานาจในการบริหารจัดการ

 

MFG    =  บริษัท เดอะ ไมเนอรฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 

MINT   =  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) MINOR = 

MINOR 

MINT 

6.10% 

17.20%   

99.67% 

 

9.43% 

MFG 
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  หากจะแกไขโครงสรางการถือหุนไขวดังกลาวโดยการขายหุน MINT ท่ีถืออยูโดย MFG จํานวน 167 ลานหุน (หรือ
รอยละ 6.10) จะทําให MFG  มีกําไรจากการขายหุนประมาณ  703  ลานบาท (คํานวณจากราคาปดเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2548 
ซึ่งเทากับ 5.30 บาท)  ซึ่งทําใหเกิดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลประมาณ 211  ลานบาท การขายหุน MINT ดังกลาวจะสงผล
กระทบใหกําไรสุทธิและสวนของผูถือหุนของ MFG  และ  MINT ลดลง ซึ่งทําใหผลประโยชนผูถือหุนของ MINT ลดลง
ตามไปดวย  ดังน้ันจึงไมเปนผลดีตอผูถือหุนของ MINTโดยรวม 
 อยางไรก็ตาม บริษัทฯเลง็เหน็เจตนาอันดีของการจัดโครงสรางการถอืหุนท่ีมิใหมีการถือหุนไขว ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งท่ี 15/2548  เมือ่วันท่ี 12 ตุลาคม 2548 จึงไดพจิารณาแนวทางตาง  ๆในการจัดการโครงสรางการถอืหุน เพื่อให
เปนประโยชนท่ีดีท่ีสุดของกิจการและไมกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูถอืหุน โดยมีมติใหดําเนินการปรับโครงสราง
การถือหุนภายในกลุมบริษัทฯ  และใหคํารับรองท่ีจะดําเนินการดังน้ี 
1.)  MFG จะไมเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน MINT และจะทยอยลดสัดสวนการถือหุนลงเรือ่ย  ๆ 
2.)  หาก MINT มีการออกหลักทรพัย MFG สามารถดําเนินการไดเปนรายกรณีดังน้ี  

2.1)  การจายหุนปนผล :  MFG สามารถรับ หุนปนผลดังกลาวได เนื่องจากการจาย หุนปนผลดังกลาวเปนการออกให
ผูถือหุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุนท่ีเปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มข้ึน แตเมื่อรับมา    
แลวจะตองขายหุนดังกลาวออกไปภายใน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดหุนมา 

 2.2)  การออกหุนเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิม (Right Offering) อาทิ 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ท่ีราคาตํ่ากวาราคาตลาด  : 
MFG สามารถจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนดังกลาวไดเนื่องจากการออกหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนการออกใหผูถือหุนทุกราย
ตามสัดสวนการถือหุนท่ีเปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มข้ึน รวมถึงการใชสิทธิดังกลาวจะ
เปนประโยชนกับ MFG เพราะจะมีกําไรจากสวนตางราคาหุน ท้ังน้ี MFG ตองทําการจองซ้ือตามสิทธิเทาน้ันโดย
ไมมีการจองซ้ือเกินสิทธิ และจะตองขายหุนดังกลาวออกไปภายใน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดหุนมา 

 2.3 ) การออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน( Right Warrant)  (อาทิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีราคาเสนอขาย 0 บาท  ราคาแปลงสภาพไมเกิน 6 บาทตอหุน อายุ 2 ป) :  กรณีนี้ MFG สามารถรับใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวได เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือหุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุน ท้ังน้ีเมื่อ 
MFG รับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมาแลวจะตองไมใชสิทธิแปลงสภาพ และจะตองขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวออกโดยไมชักชา (ภายในป 2551) หรือหากมีการใชสิทธิซื้อหุน จะตองขายหุนดังกลาวออกไปภายใน 3 
เดือนนับจากวันท่ีไดหุนมา 

3.) MFG จะตองไมใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุนของ MINT ในทุกกรณีโดยไมเขารวมการประชุมผูถอืหุนของ 
MINT 

 
การถือหุน บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) (“MINOR”) โดยบริษัท ไมเนอรฟูด จาํกัด (มหาชน) (“MFG”)   
 การถือหุนใน MINOR โดย  MFG มีท่ีมาจากการเริ่มลงทุนของ MFG  ต้ังแต MFG เริ่มมีสถานะเปน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2536 โดยเปนการตัดสินใจลงทุนระยะยาวและจัดเปน
การลงทุนเชิงกลยุทธเนื่องจาก MINOR เปนบริษัทท่ีมีศักยภาพในการเจรญิเติบโตท่ีดี และมีอัตราการจายเงินปนผล
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อยางไรก็ตาม บริษัทเล็งเห็นเจตนาอันดีของการจัดโครงสรางการถือหุนท่ีมิใหมีการถือหุนไขว ดังน้ัน บริษัทจึงให
คํารับรองท่ีจะดําเนินการดังน้ี 

1.)  ภายในป 2551 จะตองดําเนนิการไมใหมีการถือหุนใน MINOR โดย MFG  
2.)  ภายในป 2551 หาก MINOR มีการออกหลักทรพัย  MFG สามารถดําเนินการไดเปนรายกรณีดังน้ี  

2.1)  การจายหุนปนผล :  MFG สามารถรับ หุนปนผลดังกลาวได เนื่องจากการจาย หุนปนผลดังกลาวเปนการออกให
ผูถือหุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุนท่ีเปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มข้ึน แตเมื่อรับมา    
แลวจะตองขายหุนดังกลาวออกไปภายใน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดหุนมา 

 2.2)  การออกหุนเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิม (Right Offering) อาทิ 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ท่ีราคาตํ่ากวาราคาตลาด  : 
MFG สามารถจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนดังกลาวไดเนื่องจากการออกหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนการออกใหผูถือหุนทุกราย
ตามสัดสวนการถือหุนท่ีเปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มข้ึน รวมถึงการใชสิทธิดังกลาวจะ
เปนประโยชนกับ MFG เพราะจะมีกําไรจากสวนตางราคาหุน ท้ังน้ี MFG ตองทําการจองซ้ือตามสิทธิเทาน้ันโดย
ไมมีการจองซ้ือเกินสิทธิ และจะตองขายหุนดังกลาวออกไปภายใน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดหุนมา 

 2.3 ) การออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน( Right Warrant)  (อาทิ ใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีราคาเสนอขาย 0 บาท  ราคาแปลงสภาพไมเกิน 6 บาทตอหุน อายุ 2 ป) :  กรณีนี้ MFG สามารถรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวได เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือหุนทุกรายตามสัดสวนการ
ถือหุน ท้ังน้ีเม่ือ MFG รับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมาแลวจะตองไมใชสิทธิแปลงสภาพ และจะตองขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวออกโดยไมชักชา (ภายในป 2551) หรือหากมีการใชสิทธิซื้อหุนจะตองขายหุน
ดังกลาวออกไปภายใน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดหุนมา 
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6. โครงการในอนาคต (Future Plan)  

ในป 2549 บริษัท ฯ มีแผนการกอสรางโรงแรมแหงใหม ตลอดจนแผนพัฒนาปรับปรุงตอเติมโรงแรม
จํานวน 6 แหง ไดแก 

1. โรงแรมภายใตช่ือ โฟรซีซั่น รีซอรท บนเกาะสมุย จํานวนหองพัก 60 หอง บนพ้ืนท่ี 88 ไร ริมชายฝงทะเล 
ซึ่งไดเริ่มการกอสรางและคาดวาจะเสร็จสมบูรณในไตรมาส  3 ป 2549 โรงแรมน้ีจะเปนโรงแรมช้ันนําบนเกาะ 
สมุยซ่ึงจะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีการขยายตัวของโรงแรมระดับบนอยางรวดเร็ว การเพ่ิมเท่ียวบินและการเพ่ิมข้ึน
ของสนามกอลฟและธุรกิจตาง ๆ จะสงผลใหจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมีกําลังซ้ือสูงบนเกาะสมุยมีจํานวนมากข้ึน 

2. โครงการโฟรซีซั่น เรสซิเดนซ บนเกาะสมุยเปนบานพักหรูจํานวน 15 หลัง ต้ังอยูบนพื้นท่ีซึ่งอยูติดกับ
โรงแรมโฟรซีซั่นรีซอรท ซึ่งเริ่มการกอสรางแลว คาดวาจะแลวเสร็จประมาณไตรมาส 3 ป 2549 

3. โครงการแมริออท ภูเก็ต บีชคลับ ระยะท่ี 3 ซึ่งตอเนื่องจากโครงการในระยะแรกและระยะท่ีสองของ
โครงการแมริออท บีชคลับท่ีจังหวัดภูเก็ต เปนโครงการใหบริการภายใตรูปแบบการแบงปนเวลา (Timesharing) 
การกอสรางโครงการระยะท่ีสอง จํานวน 84 ยูนิตเสร็จสิ้นในเดือนมกราคม 2549 ท่ีผานมา และคาดวาการขายจะ
เสร็จสมบูรณในปลายป 2550  บริษัท ฯ คาดวาการกอสรางของโครงการระยะท่ีสามจํานวน 144 ยูนิตจะแลวเสร็จ
ประมาณกลางป 2550 

4. โครงการโรงแรมบนเกาะมัลดีฟส บริษัทฯ ไดเปดดําเนินการโรงแรมบนเกาะมัลดีฟส ไปแลว 1 แหง คือ 
โรงแรมโบดูฮูรา จํานวน 50 หอง เมื่อเดือนธันวาคม 2548 นอกจากน้ี ยังอยูในระหวางการกอสรางของโรงแรม
อีกสองแหง  ประกอบไปดวยโรงแรมอนันตรา มัลดีฟส และโรงแรมนาราดูล มัลดีฟส จํานวน 120 และ 30 หอง 
ตามลําดับ คาดวาจะสามารถเปดใหบริการประมาณกลางป 2549 โรงแรมอนันตรา มัลดีฟท ,โรงแรมโบดูฮูรา
และโรงแรมนาราดูล เปนการรวมทุนแบบ Joint Venture โดยท่ีบริษัท ฯ มีสัดสวนการลงทุนจํานวนรอยละ 50  
โดยบริษัท ฯ ไดสิทธิการบริหารและการจัดการ (Hotel Contract Management) ของโรงแรมท้ังสามแหง  

5. โรงแรมระดับหาดาวท่ีจังหวัดภูเก็ต บริษัท ฯ ไดซื้อท่ีดินบริเวณหาดไมขาว จังหวัดภูเก็ตในป 2548 โดยมี
แผนพัฒนาเพ่ือกอสรางโรงแรมระดับหาดาวแบบพูลวิลลา จํานวน 88 หอง  ขณะน้ี ยังอยูในระหวางการเจรจาใน
สวนของการบริหารและการจัดการ โดยคาดวาการกอสรางจะสามารถเริ่มไดกลางป 2549 และจะแลวเสร็จในป 
2550 

6. โรงแรมโฟรซีซั่นส เชียงใหม บริษัท ฯ มีโครงการขยายจํานวนหองพัก จํานวน 12 หอง ซึ่งเปนหองสวีท
ท้ังหมด จากจํานวนหองพักท่ีมีอยูเดิม จํานวน 64 หอง นอกจากน้ี จะขยายในสวนของเรสซิเดนซ จํานวน 5 หอง 
จากเดิมท่ีมีอยู 16 หอง การขยายคาดวาจะเสร็จสมบูรณในป 2550 

นอกจากการกอสรางโรงแรมแหงใหมและการเพิ่มจํานวนหองพักดังกลาว บริษัทฯ ยังไดมองหาโอกาสการ
ขยายการใหบริการเพ่ือเพ่ิมมูลคาสูงสุดใหกับทรัพยากรท่ีมีอยู โดยการพัฒนาช่ือเสียงของเครื่องหมายการคาท่ีได
จากการมีประสบการณในการบริหารโรงแรมของตนเองมากวา 30 ป ในป 2549 บริษัท ฯ ไดเริ่มลงนามทําสัญญา
ในสวนของธุรกิจการบริหารและจัดการโรงแรมภายใตเครื่องหมายการคาอนันตรา โดยไดรับเลือกและทําสัญญา
ใหบริหารโรงแรมอนันตรา บาหลี คลิฟท รีสอรท ซึ่งเปนโรงแรมขนาด 176 หอง ต้ังอยูบนเกาะบาหลี ประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกําหนดแลวเสร็จและเริ่มเปดบริการในป 2549 บริษัท ฯ ยังทําสัญญาเปนผูบริหาร
โรงแรมอนันตรา ดูไบ รีสอรท 1 และ 2  ซึ่งต้ังอยูประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ต มีขนาดหองพัก จํานวน 279 หอง
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ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ในธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม บริษัทฯ มีความไดเปรียบคูแขงขันอยางมีนัยสําคัญโดยการมีสินคาหลาย

ประเภท (Multi Brands) และเปนสินคาท่ีสนับสนุนซึ่งกันและกัน อาทิ พิซซาและไอศครีม ทําใหมีสวนแบง
ตลาดขนาดใหญในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ใชเปนจุดแข็งและสรางโอกาสทางธุรกิจตอไปในอนาคต 

ในดานการขยายสาขาเพื่อเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายสินคา บริษัทฯ ยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องและ
เขมขนในทุกแบรนด ท้ังท่ีเปนการลงทุนดวยตนเองและการขายแฟรนไชส โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัท
ฯ มีจํานวนรานสาขาท้ังท่ีเปนของตนเองและรานสาขาท่ีเปนแฟรนไชสจํานวนรวม 558 ราน เปรียบเทียบกับ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 มีจํานวนรานสาขาท่ีเปนของตนเองและรานสาขาท่ีเปนแฟรนไชสรวม 496 ราน และ
ยังคงมีเปาหมายท่ีจะเพ่ิมจํานวนรานสาขาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายสาขาออกไปยังตางประเทศ 
โดยแผนการขยายสาขาของธุรกิจอาหารในป 2549 บริษัทฯ มีแผนการขยายท้ังในประเทศและตางประเทศผาน
การลงทุนท้ังในสวนท่ีเปนเจาของและรานสาขาท่ีเปนแฟรนไชสจํานวน 105 ราน โดยแบงเปนรานท่ีลงทุนโดย
ตนเองจํานวน 33 สาขา และการขายแฟรนไชสจํานวน 72 สาขา 

นอกจากการขยายสาขาของรานอาหารแลว บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการคิดคนและพัฒนาสูตรอาหาร
และผลิตภัณฑใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑพิซซา ในปนี้ บริษัท ฯ ยังจะนําเสนอผลิตภัณฑไอศครีมชนิด
ใหมภายใตแบรนดสเวนเซนสและแดรี่ควีน เพื่อสรางความโดดเดนและแตกตางใหกับตัวสินคาและการเปนแบ
รนดผูนํา รวมท้ังเพ่ือใหตรงกับความตองการของตลาดมากท่ีสุด 
 
ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย  

การเติบโตของกลุมธุรกิจใหเชาศูนยการคาจะเปนการเนนการพัฒนาพื้นท่ีใหเชาท่ีมีอยูเดิมเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคในพื้นท่ีใหมากข้ึน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ยังมองหาพ้ืนท่ีใหมๆท่ีตรงกับรูปแบบ
การใหบริการพื้นท่ีศูนยการคาของบริษัทฯ ในปจจุบัน และมีทําเลท่ีต้ังในกลุมโรงแรมของบริษัทฯ อาทิ ในเขต
หัวหินและภูเก็ต เปนตน 
       การเปดการใหบริการสําหรับธุรกิจใหเชาศูนยการคาแหงใหมคาดวาจะสามารถใหบริการไดในป 2550 
 
ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ 

นับต้ังแตป 2542 ท่ีบริษัทฯ ไดเริ่มทําธุรกิจรวมกับมันดาราสปา ปจจุบันธุรกิจศูนยบริการเพื่อสุขภาพได
ขยายตัวจนกลายเปนผูนําภาคธุรกิจ ในป 2548 บริษัท ฯ ไดประสบความสําเร็จในการมีจํานวนสาขาในประเทศ
ไทย 13 สาขา แทนซาเนีย 2 สาขา, เกาะมัลดีฟส 1 สาขาและประเทศจีน 2 สาขา คาดวาภายในป 2549  บริษัทฯ 
จะสามารถขยายธุรกิจสปา เพิ่มข้ึนอีกจํานวน 7 สาขาตางประเทศ อาทิ จีน ตะวันออกกลาง มัลดีฟส และแอฟริกา 
การเติบโตของธุรกิจสปา โดยเฉพาะการใหบริการภายใตช่ือมันดาราสปา ซึ่งเปนท่ีรูจักดีท่ัวโลก นอกจากน้ี 
บริษัทฯ ยังจะไดขยายการใหบริการสปาภายใตเครื่องหมายการคาอนันตรา และเดอะ สปา ซึ่งคาดวาจะสามารถ
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ธุรกิจบันเทิง  

บริษัทฯ ไมไดมีการขยายพ้ืนท่ีและการใหบริการในสวนของธุรกิจบันเทิงในป 2549 แตจะมีการปรับปรุงใน
สวนของเครื่องเลนบางสวน การขยายตัวของธุรกิจในกลุมน้ีในอนาคตก็ข้ึนอยูกับการตอบรับของผูบริโภค 
คุณภาพ และมาตรฐานของเครื่องเลนภายใตรูปแบบของการดําเนินงานของริบลี่ย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย  

 
 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ ท่ีมีจํานวนสูงกวา 
รอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 
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8. โครงสรางเงินทุน 

 

8.1  หลกัทรัพยของบรษิัทฯ 

 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,297.85 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 3,097.85 ลานหุน และหุน
บุริมสิทธิ 200 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว 2,733.66 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 2,670.14 ลานหุน และหุนบุริมสิทธิ 63.52 ลานหุน โดยเปนหุนบุริมสิทธิ กลุม ก. จาํนวน 63.52 ลานหุน  
       
หุนบรุิมสิทธแิปลงสภาพเปนหุนสามัญ  
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ กลุม ก. ใหมีบุริมสทิธิดังน้ี 
1.  บุริมสิทธิในการแบงผลกําไรในรูปของเงินปนผลเปนดังน้ี 

(ก) ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผล อันเปนสวนแบงผลกําไรของบริษัทฯกอนผูถือหุนสามัญในอัตราคงท่ีตลอด
อายุของหุนบุริมสิทธิรอยละ 3.75 ของราคาเสนอขายตอหุน ที่กําหนดโดยบริษัทในการเสนอขายหุนบุริมสิทธิ
ดังกลาวใหแกผูลงทุนในแตละคราว 

(ข) ผูถือหุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลเฉพาะในปที่บริษัทฯไดมีการประกาศจายเงินปนผลเทาน้ันและใหมี
สิทธิไดรับเงินปนผลสะสมสําหรับปที่บริษัทฯไมไดประกาศจายเงินปนผลและ/หรือในสวนของเงินปนผลที่ไม
สามารถจายไดเต็มตามอัตราที่กําหนดใน (ก) 

(ค)  เงินปนผลท่ีจายใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิน้ันจะจายในอัตราที่กําหนดไวใน (ก) เทาน้ัน และจะไมมีการจายเงินปน
ผลเพ่ิมเติมอีกสําหรับผูถือหุนบุริมสิทธิน้ันๆ 

2.  บุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ีออกหุนบุริมสิทธิ โดยหุนบุริมสิทธิจะเริ่มแปลงเปน
หุนสามัญไดภายหลังจากวันครบกําหนดระยะเวลา 4 ป นับจากวันท่ีออกหุนบุริมสิทธิ เม่ือครบกําหนดเวลาแปลง
สภาพเปนหุนสามัญดังกลาวแลว ใหบุริมสิทธิดังกลาวเปนอันส้ินสุดลงทันที โดยใหมีสิทธิอยางเดียวกับหุนสามัญ 
และใหแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ ใหกระทําไดโดยผูถือหุนบุริมสิทธิย่ืน
คําขอแปลงหุนตอบริษัทฯ หรือนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ พรอมกับการสงมอบใบหุนคืนใหแกบริษัทฯตามเวลาที่
บริษัทฯกําหนด โดยหุนบุริมสิทธิ 1 หุนมีสิทธิแปลงเปนหุนสามัญได 1 หุน การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ ให
เปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวธิีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 ปจจุบันมีผูถือหุนบุริมสิทธิ 2 ราย ไดแก บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด ออกหุนเมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2546 แปลงสภาพ
เปนหุนสามัญไดตั้งแตวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2550 สิ้นสุดวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2551 และบมจ. ธนาคารไทยพาณิชยออกหุน
เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2547 แปลงสภาพเปนหุนสามัญไดตั้งแตวันท่ี 20 เมษายน 2551 สิ้นสุดวันท่ี 19 เมษายน 2552 
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ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 
1. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย

โดยไมคิดมูลคา ตามโครงการอายุ 5 ป จํานวน 5.0 ลานหนวย จัดสรรแลว 5.0 ลานหนวย อัตราการใชสิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 2.45013 หุน ราคาการใชสิทธิเทากับราคาตลาดหลังหักสวนลดรอยละ 5 กําหนด
สิ้นสุดการใชสิทธิในป 2550 ทั้งน้ีใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2548 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน 3,996,305 หนวย และคงเหลือใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิจํานวน 1,003,695 หนวย 

2. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย 
ครั้งท่ี 2  ตามโครงการอายุ 5 ป กําหนดส้ินสุดการใชสิทธิในเดือนมกราคม 2554 จํานวน 123.80 ลานหนวย อัตราการ
ใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน ราคาการใชสิทธิเทากับราคาสวนลดรอยละ 20 ของราคา
เฉลี่ยหุนของบริษัทฯ 30 วันกอนวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2548 หรือเทากับ 2.98 บาท/หุน โดยบริษัทฯ 
ไดรับอนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2548 และไดจัดสรรใหกับกรรมการและพนักงานเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2549 
ไปแลวจํานวน 70,700,000 หนวย โดยจะเริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ 2549 

 

หุนประเภทอ่ืน 
-ไมมี- 
 
โครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนซ่ึงเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund)  
-ไมมี- 

 

8.2  ผูถอืหุน  

รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2548  

ชื่อ 
จํานวนหุน 

(หุน) 
รอยละเมื่อเทียบกับจํานวน
หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด

ของบริษัทฯ  

1. บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 470,214,558  17.20% 
2. บริษัท ไมเนอร โฮลด้ิง (ไทย) จํากัด1 472,481,166  17.28% 
3. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 194,420,110  7.11% 
4.  SOMERS (U.K.) LIMITED 180,785,180  6.61% 
5. นายนิติ โอสถานุเคราะห 171,043,247  6.26% 

Comment [MG1]: เปนขอมูลปดสมุดครั้ง
ลาสุดคะ 
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ชื่อ 
จํานวนหุน 

(หุน) 
รอยละเมื่อเทียบกับจํานวน
หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด

ของบริษัทฯ  

6. บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 166,797,796  6.10% 
7. นายจอหน สกอต ไฮเน็ค 88,268,478  3.23% 
8.  กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว โดยลงทุนใน

หุนของบริษัท  ไมเนอร  อินเตอร เน ช่ันแนล  จํากัด 
(มหาชน) 

58,454,635  2.14% 

9.  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 56,141,320  2.05% 
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 55,514,552  2.03% 

หมายเหตุ  1  ทั้งน้ีผูลงทุนใน NVDR จะไดรับสิทธิประโยชนทางการเงินตางๆ (Financial Benefits) เชนเงินปนผลและสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุน เสมือน
การลงทุนในหุน แตจะไมมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non-Voting Rights) (เวนแตกรณีการใชสิทธิออกเสียง
เพ่ือลงมติเก่ียวกับการเพิกถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ทําใหจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงของบริษัทฯลดลงไป ซึ่งจะมีผลใหสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนรายอื่นเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ในการตรวจสอบจํานวนหุนท่ีถูกออกเปน 
NVDR นั้น สามารถตรวจสอบไดจาก http://www.set.or.th/nvdr 

 

8.3  นโยบายการจายเงินปนผล 

 

คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2548 โดยไดพิจารณา ศักยภาพการ
เติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจําเปนและความเหมาะสมในอนาคต แลวเห็นวาควร
จัดสรรเงินทุนไวสวนหน่ึงเพื่อการลงทุนและสรางผลตอบแทนอยางตอเน่ืองใหกับผูถือหุน จึงไดพิจารณากําหนดนโยบาย
การจายปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2548 ในอัตราประมาณรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ  

สําหรับการจายเงินปนผลในปอื่นๆ คณะกรรมการจะไดพิจารณากําหนดนโยบายตอไป 

  
 

 
 

http://www.set.or.th/nvdr
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9. การจัดการ 

 

9.1 โครงสรางการจัดการ 

 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายตรวจสอบภายใน 

จอหน เวสโทบ้ี
ผูอํานวยการฝายปฏิบัตกิาร-โรงแรม 

* 
ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ

- โรงแรม

ผูจัดการฝายธุรกิจ

ปรารถนา มโนมัยพิบูลย
รักษาการณประธานเจาหนาท่ี 
  ปฏิบัติการ - ศูนยการคา 

มิเชลล แวน เดอ โฮเวน
รองประธานฝายพัฒนาโครงการ

วิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
รักษาการณประธานเจาหนาท่ี 
 ปฏิบัติการ  - ฝายพัฒนาธุรกิจ 

- ฝายการเงิน - ฝายบัญชี
- ฝายบุคคล - ฝายคอมพิวเตอร

ปรารถนา มโนมัยพิบูลย
ประธานเจาหนาท่ีการเงินและ

รักษาการณประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

-บริหารสวนกลาง

วิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
ประธานเจาหนาที่บริหาร - โรงแรม

วิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการ

 
* ณ 31 ธันวาคม 2548 อยูระหวางการสรรหา 
 
โครงสรางกรรมการบริษัทฯประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมด 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
  

9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2548 คณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 9 ทานดังนี้ 

รายช่ือ        ตําแหนง 

1. นายวิลเลี่ยม เอล็ลวูด ไฮเน็ค  ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นายพอล ชาลีส เคนน่ี  กรรมการ 
3. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย  กรรมการและประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
4. นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการ 
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 รายช่ือ       ตําแหนง 

5. นายเคนเนธ ลี ไวท  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายไชยวัฒน บุนนาค  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายเควิน เจมส บูเวล*  กรรมการและประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 

9. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย       กรรมการ 

• นายเควิน เจมส บูเวล ลาออกเมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2548 และปจจุบันบริษัทฯแตงต้ังนายไมเคิล ซากิลด เปน
ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการแทน แตอยูระหวางการสรรหาผูดํารงตําแหนงกรรมการ  

 
 เลขานุการบริษัทไดแก นางสาวดวงกมล พิศาล 
 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 บริษัทฯกําหนดใหกรรมการ 2 ทานจากกรรมการท้ังหมดมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยในทางปฏิบัติกรรมการท่ีเปน
กรรมการตรวจสอบมิไดลงนามในเอกสารนิติกรรมสัญญาท่ีเปนธุรกรรมปกติประจําวันของบริษัทฯ  
  สําหรับบริษัทยอย กําหนดใหกรรมการ 2 ทานจากกรรมการท้ังหมดมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท และในกรณีท่ีกรรมการ
ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเขาไปเปนกรรมการในบริษัทยอย ก็เปนการเขาไปทําหนาท่ีในการตรวจสอบ เพื่อใหเกิด
การถวงดุล โดยมิไดเกี่ยวของกับการบริหารงานท่ีเปนธุรกิจปกติประจําวันของบริษัทยอยน้ันๆ  
 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ  
1. คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงแทน

กรรมการภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขอํานาจน้ันๆไดคณะกรรมการอาจแตงต้ังกรรมการคนหน่ึงเปนประธานเจาหนาท่ีบริหารเพ่ือปฏิบัติกิจการ
ของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการก็ได ใหคณะกรรมการมอบอํานาจแกประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นเปนการจําเปนและสมควร ตองรับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการ 

2. กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราของบริษัทฯจึงจะผูกพันบริษัทฯ โดยใหคณะกรรมการมี
อํานาจกําหนดรายช่ือกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯได 

3. คณะกรรมการมีหนาท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ังการ
ลงทุนในธุรกิจใหม เวนแตเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน 

4. กรรมการตองแจงใหบริษัทฯทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทํากับบริษัทฯหรือถือหุนหรือหุนกู
เพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 
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5. กรรมการตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวและเปนการแขงขันกับกิจการของ บริษัทฯหรือเขาเปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯไม
วาจะทําเพ่ือประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงต้ัง 

6. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง  
 
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท 
นายวิลเลี่ยม เอล็ลวูด ไฮเน็ค ผูกอต้ัง ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร  

(แตงต้ัง 2522 เกิด 2492) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลยัโยนก ลําปาง 

• หลักสูตร Director Certification Program  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณทํางาน 
2516- 2523 ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

บริษัท โอกีวี แอนด แมทเธอร (ประเทศไทย) จํากัด 
2531- 2544 กรรมการบริษัทซาทชิ แอนด ซาทชิ จํากัด  
ปจจุบัน  ประธานเจาหนาท่ีบริหารและประธานกรรมการ บริษัทไมเนอรอินเตอร

 เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)และบริษัทไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด 
 (มหาชน)และกรรมการบริษัทในเครือ 

ประธานกรรมการบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)    
และกรรมการบริษัทในเครือ 
กรรมการบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)  
กรรมการบริษัท เอเวอรเรสต เวิรดไวด จํากัด 
กรรมการบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด  (มหาชน) 
 

นายพอล ชาลีส เคนนี่  กรรมการ (แตงต้ัง 2540 เกิด 2492) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• General Management Program, Ashridge Management College, England 

• หลักสูตร Director Certification Program  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณทํางาน 
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ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหารและ กรรมการบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด 
(มหาชน) และกรรมการบริษัทในเครือ 

   กรรมการบริษัท ไมเนอรอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัท       
  ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
  กรรมการบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด 
 
นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน (แตงต้ัง 2541 เกิด 2507) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     

• หลักสูตร Director Diploma Examination   
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทออสเตรเลีย 

• หลักสูตร Director Certification Program   
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)   
         สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุน 1 
        สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  
 ประสบการณทํางาน 
2529 - 2531 หัวหนาหนวยการเงิน องคการ USAID / THAILAND 
2533 - 2535 ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี บริษัท ไทยแอรพอรท กราวด 
 เซอรวิสเซส จํากัด 
2535 - 2539 ผูอํานวยการฝายการเงินบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

  2539 – 2541 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด  
   (มหาชน) 
 ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีการเงินและกรรมการบริษัท ไมเนอรอินเตอรเนช่ันแนล 
  จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

         กรรมการบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 
         กรรมการบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) 

  กรรมการ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท
  ในเครือ 
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นายอานิล ธาดาน่ี   กรรมการ  (แตงต้ัง 2541 เกิด 2489) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of California, Berkeley, USA. 

• ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร University of Wisconsin, Madison, USA. 
ประสบการณทํางาน 
ปจจุบัน          กรรมการบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด(มหาชน) และ บริษัท         

          ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด(มหาชน) 
 ผูกอต้ังและประธานกรรมการบริษัท ซิมโฟนี แคปตอล พารทเนอร จํากัด 
 (เดิมช่ือ บริษัท ชโรเดอร แคปตอล พารทเนอร จํากัด) 

ประธานกรรมการบริษัท พารคเวย โฮลดิ้ง จํากัด (บริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร) 
  จนถึง 15 กรกฎาคม 2548 

ประธานกรรมการบริษัท ทวินวูด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (บริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร) 
กรรมการบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)  
กรรมการบริษัทออคิด ฟารมาซูติเคิล จํากัด ประเทศอินเดีย 
กรรมการบริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด – บีวีไอ (บริษัทจดทะเบียนใน
สหรัฐ) 

 กรรมการ และ สมาชิกของคณะกรรมการการลงทุน ของมหาวิทยาลัยการ 
 บริหาร สิงคโปร (Singapore Management University) 

สมาชิก International Institute for Strategic Studies 
 

นายเคนเนธ ลี ไวท  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (แตงต้ัง 2541 เกิด 2489) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of Puget Sound Tacoma, Wa., USA. 

• หลักสูตร Director Certification Program & Chairman 2000 
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

    ประสบการณทํางาน 
2529- 2535  ผูจัดการท่ัวไป ธนาคารเชส แมนแฮตตัน (สาขากรุงเทพฯ) 
2535- 2544 กรรมการผูจัดการ บริษัทแปซิฟค สยาม สตราทีจิค คอนซัลต้ิง จํากัด 
ปจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไมเนอรอินเตอรเนช่ัน

 แนล จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไมเนอรคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการบรหิาร บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) 

  กรรมการบริษัท ฟนันซา ประกันชีวิต จํากัด 
  กรรมการ บริษัท ล็อกซบิท จํากัด 
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  คณะกรรมการหอการคาอเมรกิัน 
  กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท กูดเยียร จํากัด (มหาชน) 
 

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (แตงต้ัง 2543 เกิด 2515) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการ 
         บริษัทไทย (DCP)และหลักสูตร Audit Committees Program(ACP) 
ประสบการณทํางาน 
ปจจุบัน         กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท ไมเนอรอินเตอรเนช่ันแนล 

         (มหาชน) 
 กรรมการผูจัดการ บริษัท สัมมากร จํากัด(มหาชน)  
 กรรมการบริษัท ศรีพัฒน จํากัด  
 กรรมการบริษัท ศรีพัฒน การเดน จํากัด  
 กรรมการบริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด  
 กรรมการบริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด  
 กรรมการบริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด  
 กรรมการบริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด  
 กรรมการบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด  
 กรรมการบริษัท หัวหิน คอนโดมิเนียม จํากัด  
 กรรมการบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด 
 อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย ไทย 
 

นายไชยวัฒน บุนนาค  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (แตงต้ัง 2545 เกิด 2487) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาวารด  

• Fellow of the Chartered Institute of Arbitrators (U.K.) 

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)   
         สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณทํางาน 
ปจจุบัน     กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท ไมเนอรอินเตอรเนช่ันแนล  

 (มหาชน)และบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
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 กรรมการผูจัดการบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จํากัด 
 
นายไมเคิล  เดวิด เซลบีย กรรมการ  (แตงต้ัง 2547 เกิด 2489) 
  คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

      MA. International Law & Finance, George Washington University –   
         National Law center 
 BA. George Washington University  
 Associate Electrical Engineering – Cornell University 

                      0ประสบการณทํางาน 
    ปจจุบัน         กรรมการบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ Ocean Beauty Seafoods Inc., USA. 
 กรรมการบรหิาร SEA-SOS International, Health Risk Management 

Company, and medical services provider 
 ประธานกรรมการ Kempinski International Hotels and Resorts 
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด  
 กรรมการผูจัดการ  บริษัท วังสินทรัพย จํากัด 
 กรรมการบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 
 กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ ลาว จํากัด 
 

คณะกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท รวมท้ังการลงทุนใน
ธุรกิจใหม เวนแตเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน  
 

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2548 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ ท้ังหมดจํานวน 3 ทานดังนี้  
1. นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายไชยวัฒน บุนนาค  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการตรวจสอบ 
4. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งท่ี 12/2541 เมื่อวันท่ี       
23 มิถุนายน 2541) 

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯใหตรงตอความเปนจริงครบถวนเพียงพอและเช่ือถือได 
2. ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
4. ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
7. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

9.1.3 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2548 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

 รายช่ือ  ตําแหนง 

1.  นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
2.  นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
3. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งท่ี 23/2545 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545) 

 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทฯและกรรมการบรหิารทุกทาน 
 

9.1.4 คณะกรรมการสรรหา  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2548 คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

 รายช่ือ  ตําแหนง 

1.  นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานกรรมการสรรหา 
2.  นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการกําหนดสรรหา 
3. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  กรรมการกําหนดสรรหา 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งท่ี 25/2547 เมื่อวันท่ี  22 พฤศจิกายน 2547) 
พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ แทนตําแหนงท่ีวางลง  
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9.1.5 คณะผูบริหาร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2548 ผูบริหารของบริษัทฯมีจํานวน 5 ทาน ดังน้ี 

 รายช่ือ         ตําแหนง 

1. นายวิลเลี่ยม  เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย        ประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
3. *   ประธานเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ 
4. นายมิเชลล แวน เดอ โฮเวน       รองประธานฝายพัฒนาโครงการ 
5. นายจอหน เวสโทบี้        ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 

* ณ 31 ธันวาคม 2548 อยูระหวางขั้นตอนการสรรหา แทนนายเควิน เจมส บูเวลซึ่งลาออกเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2548 
 

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งท่ี 16/2541 เมื่อวันท่ี       
13 สิงหาคม 2541)  
             ประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัทฯมีอํานาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทฯยกเวนกิจการในเรื่องดังตอไปนี้ 
ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหรือท่ีประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

1. การกําหนดอํานาจหนาท่ีตามหนังสือมอบอํานาจภายใน 
2. การแกไขขอบังคับของบริษัทฯ 
3. การควบกิจการ การแบงแยกกิจการหรือเปลี่ยนแปลงแกไขรูปแบบกิจการของบริษัทฯ 
4. การเลิกกิจการ 
5. การเพ่ิมทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
6. การเริ่มดําเนินธุรกิจใหม หรือยกเลิกการดําเนินธุรกิจท่ีมีอยูเดิม 
7. การถอดถอนกรรมการบริษัทฯและแตงต้ังผูดํารงตําแหนงแทน 
8. การอนุมัติงบประมาณประจําป 

 
 ท้ังน้ีในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทฯ ประธานเจาหนาท่ีบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการทํารายการท่ีประธาน
เจาหนาท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 ในสวนของการอนุมัติการทํารายการท่ัวไปในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 
16/2541 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณากําหนดขอบเขต
อํานาจหนาท่ี และการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือบุคคลอื่นทําหนาท่ีแทน โดยมีขอบเขตอํานาจหนาท่ี ท่ีไดรับ
มอบอํานาจในการอนุมัติตามสายงานและมูลคาของรายการซ่ึงไดกําหนดไวอยางชัดเจน  
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9.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 
บุคคลท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯจะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยการคัดเลือกจะดําเนินการดังน้ี 
การแตงต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯตองมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกินกวา 11 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน
กรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย ท้ังน้ีท่ีประชุมผูถือหุนจะเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(1) การเลือกต้ังกรรมการจะกําหนดใหเลือกเปนรายบุคคลหรือคราวละหลายคนก็ได 
(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก โดยใหถือวาผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอ

หนึ่งเสียง 
(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีพึงจะมี

หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีใหประธานท่ีประชุมออกเสียงไดเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงช้ีขาด 
เมื่อมีการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการหน่ึงในสามของจํานวนคณะกรรมการในขณะน้ันพนจากตําแหนง ถา

จํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดใหใชจํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม 
ท้ังน้ี บริษัทฯจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาข้ึนตามท่ีกลาวมาแลวในหัวขอ 9.1.4 โดยคณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาสรร

หาบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯแทนตําแหนงท่ีวางลง 
 
การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 3 ทาน และมีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 3 ป ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะตอง
ไมเปนกรรมการบริหารและจะตองมีความรูและประสบการณดานธุรกิจการเงินการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 

 

การแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ท้ังน้ีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวย
กรรมการจํานวน 3 ทาน 
 
การแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา ท้ังน้ีคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน 
คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 

 บุคคลท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
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1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ีนับรวมถึงหุน
ท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

2. เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทท่ีเก่ียวของ หรือผูถือหุน
รายใหญของบริษัทฯ รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําจาก บริษัทฯ บริษัทในเครือ 
บริษัทรวมหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

3. เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมท้ังในดานการเงินและบริหารงานของบริษัท
ฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะ
ดังกลาวในเวลา 1 ป กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ ยกเวนคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาอยาง
รอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็น
ท่ีเปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ 

4. เปนกรรมการท่ีไมใชผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
5. เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
6. เปนกรรมการท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษัทฯไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

7. เปนกรรมการท่ีมีความรูความสามารถและมีความชํานาญท่ีเหมาะสม 
8. กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานบัญชีและการเงินและมีความรู

ตอเน่ืองเกี่ยวกับเหตุท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน 
9. เปนกรรมการท่ีสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
1.1 ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ีให

นับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 
1.2  - เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมบริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือ

ผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
 - เปนกรรมการท่ีไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ 

บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท เชน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (Chief Executive Officer) ของบริษัท 
ไมสามารถเปนกรรมการตรวจสอบไดเนื่องจากประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการบริหาร เปนตน 

1.3     - เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมท้ังในดานการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
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    - เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะขางตนมากอนในระยะเวลา 1 ป กอนไดรับ
การแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ เวนแตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวา การเคยมีผลประโยชน
หรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นท่ีเปนอิสระ 

1.4 เปนกรรมการท่ีไมใชเปนผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
1.5 เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
1.6 สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของหรือญาติ
สนิทของบุคคลดังกลาว 
 

9.3 การกํากับดแูลกิจการ 

 
บริษัทฯไดจัดใหมีการดําเนินกิจการ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 15 

ขอมีดังน้ี 
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ 
1. นโยบายเกี่ยวกบัการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสําคัญ สนับสนุนหลักการและ
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร 

2.    สิทธิของผูถือหุน 
 บริษัทตระหนักในสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน และไดใหความเทาเทียมกันกับผูถือหุนทุกรายตามสิทธิท่ีผูถือ

หุนพึงจะไดรับ ท้ังสิทธิในการออกเสียง สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการโอนหุน สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน 
และสิทธิในการไดรับขอมูลขาสารอยางเทาเทียมกัน  
บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนปละ อยางนอย 1 ครั้ง เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนมีโอกาสโดยเทาเทียม
กันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ โดยประธานในท่ี
ประชุมจะเปนผูช้ีแจงและตอบขอซักถามของผูถือหุน และการประชุมดังกลาวจะมีการบันทึกรายงานการประชุมตามวาระ  

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสยี 
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  โดยปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใหสิทธิของผูมี
สวนไดเสียเหลาน้ีไดรับการดูแลอยางดี 
ผูถือหุน บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มุงม่ันในการสรางการเจริญเติบโตและผลตอบแทนท่ีดีใหกับผูถือ 

หุนอยางตอเนื่องในระยะยาว 
ลูกคา บริษัทมุงม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการอยางตอเนื่อง เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกคา 
คูคา  บริษัทมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและต้ังอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม โดยคํานึงถึง 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 

20050128T12    83

ผลประโยชนรวมกัน 
คูแขง บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันสากล ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงดวยการ 

กลาวหาในทางรายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง 
พนักงาน บริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและตองไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรม ท้ังในดานโอกาส  

ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พรอมใหความม่ันใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการ 
ทํางาน 

สังคมและส่ิงแวดลอม บริษัทมุงม่ันดําเนินธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม และใหความสําคัญกับการ 
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

4. การประชุมผูถือหุน 
 ในป 2548 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 2 ครั้ง เปนการประชุมวิสามัญ 1 ครั้ง ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2548 และ 

ประชุมสามัญประจําป ในวันท่ี 21 เมษายน 2548 โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมท้ังขอมูลประกอบการ
ประชุมตามวาระตางๆใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน ท้ังน้ีตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดไว  โดยในการ
ประชุมแตละครั้งมีประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง 
สําหรับผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการจัดใหมีหนังสือมอบฉันทะ 
โดยผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูออกเสียงลงคะแนน รวมท้ัง
เปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น หรือต้ังคําถามใดๆ ไดอยางเทาเทียมกัน 

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนบุคคลท่ีมีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล และมีความเปนอิสระในการ
ตัดสินใจ  
คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด หรือใหความเห็นชอบวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหารจัดการดําเนินแผนการธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
สูงสุดใหแกกิจการ และความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน 
ในปท่ีผานมา คณะกรรมการยังไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะ เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในปท่ีผานมาเทียบกับเปาหมายท่ีวางไว และหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

6.  ความขัดแยงทางผลประโยชน 
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันระหวางบริษัท หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยง ไวเปนลายลักษณอักษร 
ในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในวาระใดๆ กรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว รวมท้ังกําหนดนโยบาย
และวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนาํขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดวย 
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7.     จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทไดจัดใหมี “ขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of Business Ethics)” เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัท ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัท บริษัทใหความสําคัญของจริยธรรมธรุกิจเปนสิ่งท่ี
สําคัญท่ีตองดํารงอยูบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและความโปรงใส 

8.  การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 
กรรรมการท่ีเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีเปนอิสระ 

3 
3 
3 

ทาน 
ทาน 
ทาน คิดเปนรอยละ 1 ใน 3ของคณะกรรมการ
ท้ังหมด 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 
ประธานกรรมการกับประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการสอบทาน
การบริหารงาน โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารและกรรมการอิสระมากกวา
ครึ่งหน่ึงของคณะกรรมการท้ังหมด 

10.  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
ในป 2548 บริษัทจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังรายละเอียดในสวน 9.5 คาตอบแทนผูบริหาร 
 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
ฝายเลขานุการบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน ให
คณะกรรมการพิจารณา ในป 2548 ท่ีผานมา คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมรวมท้ังส้ิน 11 ครั้ง และไดมีการจดบันทึก
การประชุมเปนลายลักษณอักษรและ จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมใหกรรมการและ
ผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได 

12. คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดต้ังใหมีคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ไดแกคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาซ่ึงมีการแบงแยกบทบาทหนาท่ี และความ
รับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหารอยางชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวขอโครงสราง
การถือหุนและการจัดการ 

13.   ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเปนอยางยิ่ง ท้ังน้ีเพื่อเปน การปองกันความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับบริษัทโดยรวม และเพ่ือดูแลใหกิจการของบริษัทสามารถดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล 
โดยบริษัทไดกําหนดภาระ หนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 
มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  
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et.com

บริษัทมีฝายตรวจสอบภายในท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี โดยใหข้ึนตรงและรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางท่ี
กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับบริษัท   

14.  รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และขอมูลทางการเงินท่ีปรากฏใน
รายงานประจําป และจัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวางบการเงินไดถูกจัดทําภายใตนโยบาย
การบัญชีท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแหงประเทศไทย และเปดเผยเพ่ือเปนขอมูลเพียงพอ ท่ีทําใหสาธารณชนใช
ตัดสิน คณะกรรมการไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพท่ีไดการรับรองดานบัญชีท่ีถูกตองและ
เพียงพอ 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเปนอิสระ ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

15.   ความสัมพันธของผูลงทุน 
คณะกรรมการไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการเปดเผยขอมูลท่ีเพียงพอ เหมาะสมและแมนยํา ท้ังรายงานขอมูลทาง
การเงิน และขอมูลท่ัวไป ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตางๆ  ดังกล าว เพื่อใหผู ลงทุนและผู ท่ี เกี่ ยวของใหรับทราบ  ท้ั งโดยผ านทางตลาดหลักทรัพย  และผานทาง 
Website www.minorn   
ผูดูแลสวนงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯไดแกนางสาวประภารัตน ตังควัฒนา , ผูอํานวยการอาวุโสฝายการเงิน 
 

9.4  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

  
 บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 
โดยกําหนดให กรรมการและผูบริหารแจงและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยผานมายังสํานักเลขานุการของบริษัทฯเพื่อนําสง
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง  นอกจากน้ีบริษัทฯยัง
ขอความรวมมือไปยังกรรมการและผูบริหารทุกทานใหงดการซ้ือขายหลักทรัพยในชวงท่ีไดรับขอมูลท่ีสําคัญและมีผลกระทบ
ตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ จนกวาบริษัทฯ จะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว โดยบริษัทฯจะจัดแจงใหกรรมการและ
ผูบริหารงดการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อยางเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยางนอย 30 วันลวงหนากอนการเปดเผย
ขอมูลตอสาธารณชน 
 
 
 
 
 

http://www.minornet.com/
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จํานวนหลักทรัพยของบริษัทฯที่กรรมการหรือผูบริหารถือ  
จํานวนหลักทรัพยของบริษัทฯท่ีกรรมการหรือผูบริหารถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ในรอบป 2548 

   จํานวนหลักทรัพยที่ถือ ณ สิ้นป 
2548 

จํานวนหลักทรัพยที่ถือเพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หุนสามัญ ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

หุนสามัญ 
  

ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

    *ESOP  ESOP 

1. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ 194,420,110 - 17,954,555 - 
2. นายพอล ชาลีส เคนนี่ กรรมการ 2,870,337 - 2,064,212 (96,000) 

3.. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการและประธาน 
เจาหนาที่การเงิน 

8,927,996 10,000 3,139,136 (190,000) 

4. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ 35,152,134 - 7,483,590 - 

5. นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการ 53,542 - 4,867 - 
6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ - - - - 

7. นายไชยวัฒน บุนนาค กรรมการ 229,697 - 20,881 - 

8. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย กรรมการ - - - - 

9. นายมิเชลล แวน เดอ โฮเวน รองประธานฝายพัฒนา
โครงการ 

- - - - 

 * ESOP   คือใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุนสามัญของบริษทัฯที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรอืบริษัทยอย  
   

 

9.5  คาตอบแทนผูบริหาร 

9.5.1  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  
มีรายละเอียดดังน้ี 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
กรรมการ เขารวม

ประชุม 
(ครั้ง) 

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ 

คณะกรรการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กําหนด

คาตอบแทน 

คณะ
กรรม 
การสรร
หา 

รวม 
 

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 11/11  200,000 - 25,000 25,000 250,000 
2. นายพอล ชาลีส เคนน่ี 10/11  200,000 - - - 200,000 
3. นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย 11/11 200,000 - - - 200,000 

4. นายเควิน เจมส บูเวส∗ 6/10 200,000 - - - 200,000 

5. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 11/11 200,000 40,000 - - 240,000 
6. นายไมเคิล เดวดิ เซลบีย 10/11  200,000 - - - 200,000 
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7. นายอานลิ ธาดานี ่ 4/11 200,000 - 25,000 25,000 250,000 
8. นายไชยวัฒน บุนนาค 8/11 200,000 40,000 - - 240,000 
9. นายเคนเนธ ลี ไวท 11/11 200,000 100,000 25,000 25,000 350,000 

หมายเหตุ  1.  คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินไดแก คาเบี้ยประชุม คาบําเหน็จกรรมการ  
2. นายเควิน เจมส บูเวล ลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 และปจจุบันบริษัทฯแตงต้ังนายไมเคิล ซากิลด เปนประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการแทน แตอยูระหวางการสรรหาผูดํารงตําแหนงกรรมการ 

3. นายอานิล ธาดาน่ี อยูตางประเทศ 

 
 

 
จํานวน (ราย) คาตอบแทน 

และโบนัส (ลบ.) 
รวม 

(ลบ.) 
1. ผูบริหาร 5  94.2  94.2  

 
คาตอบแทนอื่นๆ ท่ีมิใชตัวเงิน 

 -ไมมี- 
 

9.6 บุคลากร  

 
9.6.1  บุคลากร  
  จํานวนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 

บริษัท จํานวนพนักงาน (คน) 
1. บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  379 
2. บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด  269 
3. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด  262 
4. บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด         750 
5. บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  55 
6. บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด  62 
7. บริษัท รอยัลการเดน โฮเทลแมเน็จเมนท จํากัด  42 
8. บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  0 
9. R.G.E (HKG) Limited  0 
10. บริษัท เอ็มสปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  322 
11. บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด   54 
12. บริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมเนจเมนท (เซี่ยงไฮ) จํากัด  4 
13. Arabian Spa (Dubai) Limited  1 
14. บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด  559 
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15. บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิง้ จํากัด  - 
16. บริษัท สมุย รีซอรท แอนดสปา จํากัด  180 
17. บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด  15 
18. บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด  - 
19. บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด  750 
20. บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จาํกัด  265 
21. บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด  199 
22. บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด  0 
23. บริษัท ลักซเซอรี ลีมูซีน จํากัด  29 
24. บริษัท เอ็ม ไอ สแควร จํากัด  - 
25. บริษัท เดอะ ไมเนอรฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)  3,618 
26. บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด  2,254 
27. บริษัท ซีเลคเซอรวิส พารทเนอร จํากัด                      330 
28. บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด  38 
29. บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด  151 
30. บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด  889 
31. บริษัท อาร. จี. อาร. ฟูด เซอรวสิ จํากัด  - 
32. บริษัท แคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด  166 
33. บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด  257 
34. บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด     3 
35. บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด      - 
36. บริษัท เอส. แอล. อาร. ที จํากัด  1,375 
37. กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรต้ี ฟนด  0 
38. กองทุนรวมบรหิารสินทรัพยไทย  0 
39. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทว ี  0 

รวม                             13,278  
 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2548 
ผลตอบแทนของพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวม 2,114.36  ลานบาท ในลักษณะเงินเดือน โบนัส เงินสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และคาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน 
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 นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

 บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการฝกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรูในทุกระดับ
ของพนักงานอยางตอเนื่อง บริษัทฯ เนนการเลื่อนตําแหนงจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพ่ือใหพนักงานไดรับการ
พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของแขกและผูถือหุน เพื่อความพอใจสูงสุด ซึ่งเปนปจจัยท่ี
สําคัญสําหรับการเติบโตของธุรกิจอยางมั่นคงและแข็งแกรง 
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10.  การควบคุมภายใน 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ
อิสระ 3 ทาน โดยมีประธานเจาหนาท่ีการเงินและผูจัดการฝายตรวจสอบเปนสมาชิกในฐานะเลขานุการและผู
ประสานงาน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติหนาท่ีในการ
สอบทานขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของการการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
รับอนุญาต พรอมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัท มีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติ
ท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนเพื่อใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนใหการแนะนําในเรื่องการบริหารความเส่ียง
และระบควบคุมภายในตอผูบริหาร 
 

สําหรับป 2548 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) มีการประชุม 4 ครั้ง 
เพื่อทบทวนและสอบทานขอมูลและรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท ซึ่งไดรับการรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
รวมท้ังไดพูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวของกับกฎระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย รวมถึง
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ในการประชุมแตละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดพบปะอยางอิสระกับฝายบริหารและ
ผูตรวจสอบภายในของบริษัทเพ่ือทบทวนและประเมินผลเก่ียวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติท่ี
เกี่ยวของกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายในและแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังไดทบทวนและรับรองขอมูลและรายงานทางการเงินสําหรับทุกๆ สิ้นไตรมาสของป 2547 – 2548 และได

ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในการจัดทําแผนการเพื่อปองกันหรือลดจุดออนในการควบคุมภายในและความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัท 
 

ฝายตรวจสอบภายในมีหนาท่ีประเมินความเส่ียงทางธุรกิจและขอบกพรองในการควบคุมภายในบริษัท โดยจัดทําการ
ตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยางมีระบบ และจัดทํารายงาน
เก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีดีนําเสนอแกผูบริหารของธุรกิจนั้นๆ  เพ่ือกําหนดแผนงาน การปฏิบัติในอนาคตและ
รายงานตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบตอไป ผูจัดการตรวจสอบภายในยังไดมีการประชุมอยาง
สมํ่าเสมอกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรายงานผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการตรวจสอบและ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีในการทําใหมั่นใจไดวาขอบกพรองดานการควบคุมภายในตางๆ จะไดรับการแกไข
และปองกันอยางมีประสิทธิภาพและภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 

นอกจากหนาท่ีท่ีไดกลาวถึงข้ันตน ฝายตรวจสอบภายในยังมีสวนชวยในการจัดทําโครงการบริหารความเส่ียงสําหรับ
บริษัท ในป 2548 คณะทํางานไดจัดทําโครงการบริหารความเส่ียงสําหรับบริษัท ในป 2548 คณะทํางานไดจัดทํา
โครงการดังกลาวเสร็จส้ินไป 3 โครงการ ไดแก การบริหารความเส่ียงในระดับกลุมบริษัทและการบริหารความเส่ียง



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

   

20050128T13 91

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การควบคุมภายในของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) มี
ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีทําใหมั่นใจไดวาสินทรัพยของบริษัทมีการปองกันและรักษาเปนอยางดี การบันทึกรายการทาง
บัญชีมีความเหมาะสมและทรัพยากรไดถูกใชอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท ใหแตงต้ังบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไป สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดป 2548  
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 
รายการระหวางกัน  
 

บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) จํากัด (MHT)/ธุรกิจการลงทนุ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 
ลักษณะความสัมพันธ: 1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค เปนกรรมการ ท้ังใน  MINT, MFGและ 

MHT 
 2. MHT เปนผูถือหุนรายใหญของ MINT 
ลักษณะ/ขนาดของรายการ: 1. MINT และ MFG(บริษัทยอยของ MINT) จาย คาจัดการใหแก MHT 

จํานวน 11.4 ลานบาท (เปนคาท่ีปรึกษาทางดาน การพัฒนาธุรกิจ การเงิน 
การลงทุนและตลาดทุน) 
2. MINT และบริษัทยอย จายคาใชบริการการตรวจสอบภายในใหแก MHT 
จํานวน 1.9 ลานบาท 

อัตราอางอิง: อัตราคาการจัดการ 950,000 บาทตอเดือน  
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการท่ีเกิดข้ึนมีความ

สมเหตุสมผลเปนไปตามท่ีระบุในสัญญา ไมกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท 
และเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท และ MINT ประเมินแลววาจะไดรับ
ผลตอบแทนท่ีคุมคา เนื่องจาก MHT มีความชํานาญในดานการลงทุนซึ่งเปน
ธุรกิจหลัก โดยใหคําปรึกษาทางดานการพัฒนาธุรกิจ การเงิน การลงทุนและ
ตลาดทุนอยางมีประสิทธิภาพ อัตราคาบริการของรายการน้ีมีอัตราใกลเคียงกับ
การใชบริการของท่ีปรึกษาอิสระ 

  
บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น (MINOR)/ธุรกิจจาํหนายสินคา บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 

ลักษณะความสัมพันธ: 1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส เคนน่ี นายอานิล ธาดานี 
นายเคนเนธ ลี ไวท และนางปรารถนา มโนมยัพิบูลย เปนกรรมการ ท้ังใน 
MINT บริษัทยอย บริษัทรวม และMINOR 
2. MINOR เปนผูถือหุนรายใหญของ MINT 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ: 1. RGHM, BBR, SRS, SMV, MFG ซึ่งเปนบริษัทยอยของ MINT จายคา
จัดการคอมพิวเตอรใหแก MINOR 17.5 ลานบาท 
2. MINT และบริษัทยอย จายคาบริหาร และการจัดการใหแก MINOR 9.3 ลาน
บาท 
3. MINTและบริษัทยอยจายคาเชาเครื่องบิน (Charter flight) แกบริษัทยอย
ของ MINOR จํานวน 2.9 ลานบาท 
4. MINT และบริษัทยอยจายคาเชาพ้ืนท่ีซึ่งเปนท่ีต้ังสํานักงานและพื้นท่ีท่ี
เก็บอุปกรณและเครื่องใชในรานอาหาร แก MINOR จํานวน 1.8 ลานบาท 
5. MSpa ซึ่งเปนบริษัทยอยของ MINT ไดซื้อสินคา Elemis จาก MINOR 
จํานวน 9.9 ลานบาท 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

6. MINT และ MFG ซึ่งเปนบริษัทยอยของ MINT ไดรับคาบริหารและการ
จัดการจาก MINOR 9.1 ลานบาท 
7. MFG ซึ่งเปนบริษัทยอยของ MINT ไดรับคาเชาพ้ืนท่ีซึ่งเปนท่ีต้ัง
สํานักงานจาก MINOR จํานวน 7.6 ลานบาท 
8. RGP ซึ่งเปนบริษัทยอยของ MINT ไดรับคาเชาจากการใชพื้นท่ีใน
ศูนยการคา รอยัล การเดนทพัทยา จาก MINOR และบริษัทยอยจํานวน 
13.7 ลานบาท 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการท่ีเกิดข้ึนมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปตามท่ีระบุในสัญญา อัตราคาบริการท่ีคิดเปน
อัตราคาบริการเชนเดียวกับท่ี MINOR คิดกับลูกคาท่ัวไปซ่ึงเปนการคิดจาก
ตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและแบงคาใชจายตามการใชจริง โดยราคาคาบริการ
ดังกลาวตํ่ากวาและมีประสิทธิภาพมากกวาการท่ี MINT จะตองจัดการระบบ
คอมพิวเตอรดวยตนเอง ดังน้ันรายการน้ีจึงไมกอใหเกิดความเสียหายแก
บริษัทและเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: 

  
บริษัทยูโทเปย ไพรเวท โฮลดิ้ง จํากัด (Eutopia) /ธุรกิจโรงแรม  บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 

ลักษณะความสัมพันธ: 1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค และนางปรารถนา มโนมัยพิบูลย เปน
กรรมการท้ังใน MINT และ Eutopia  

2. MINT ถือหุน 100 % ใน RGI ซึ่งถือหุนใน Eutopia 50% 
ลักษณะ/ขนาดของรายการ: 1. RGI มียอดใหกูยืมแก Eutopia จํานวน 205.4 ลานบาท   

2. RGI รับรายไดดอกเบ้ียจาก Eutopia 2.8 ลานบาท 
อัตราอางอิง: อัตราดอกเบ้ีย 4%  
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาเปนรายการท่ี

สมเหตุสมผลเน่ืองจากเปนการใหกูยืมแกบริษัทยอยตามสัดสวนการถือหุน
และมีการคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถือหุน ดังน้ัน
รายการน้ีจึงไมกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท และเปนไปเพ่ือประโยชน
สูงสุดของบริษัท 

  
บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จาํกัด (MVVL)/โครงการปนสวนเวลา
พักผอน (Time Sharing) –ภูเก็ต 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 

1. ลักษณะความสัมพันธ: นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค เปนกรรมการท้ังใน MINT และ MVVL 
2. MINT ถือหุน 50% ใน MVVL 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ: 1. MVVL จายคาจัดการใหแก RGHM จํานวน 0.6 ลานบาท 

มียอดเงินใหกูยืมระยะยาวแก MVVL จํานวน 159.5  ลานบาท 2. MINT 

3. MINT รับรายไดดอกเบ้ียจาก MVVL 7.5 ลานบาท 
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4. MINT ไดรับรายไดคาจัดการเงินกูจาก MVVL 1.9 ลานบาท  
อัตราอางอิง: 1. อัตราคาจัดการ 0.05 ลานบาทตอเดือน 

2. อัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถอืหุน 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการท่ี 1 
เปนรายการท่ีสมเหตุสมผลและเปนราคายุติธรรม และเปนไปเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทเนื่องจาก RGHM มีความชํานาญในดาน
ธุรการโรงแรม ในสวนของรายการท่ี 2 ถึง 4 นั้น เปนรายการท่ีมีความ
สมเหตุสมผลและเปนไปตามท่ีระบุในสัญญา   

 
 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด (COCO) /ธุรกิจโรงแรม 
ลักษณะความสัมพันธ: 1. นายวิลเลี่ยม เอล็ลวูด ไฮเน็ค และนางปรารถนา เปนกรรมการท้ังใน

MINT และ COCO 
2.  COCO เปนบริษัทรวมของ MINT โดย MINT มีสิทธิออกเสียงใน 

COCO    40% 
ลักษณะ/ขนาดของรายการ: 1. MINT มียอดเงินใหกูยืมแก COCO จํานวน 8 ลานบาท 

2. MINT รับรายไดดอกเบ้ียจาก COCO 1.1 ลานบาท 
อัตราอางอิง: อัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถอืหุน 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาเปนรายการท่ี
สมเหตุสมผลเน่ืองจากเปนการใหกูยืมแกบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน
และมีการคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถือหุน ดังน้ัน
รายการน้ีจึงไมกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท 

 
ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
สําหรับรายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึน สวนงานท่ีเปนผูใหบริการ หรือเกี่ยวของจะเปนผูพิจารณามูลคาของรายการสอง
ประการดวยกัน กลาวคือ ประการแรก การเขาทํารายการเปนผลประโยชนของบริษัท ประการท่ีสองมูลคาของรายการ
เปนมูลคายุติธรรม โดยท้ังน้ี บริษัทฯไดยึดปฏิบัติ รวมถึงเปดเผยชนิดและมูลคาของรายการระหวางกันของบริษัทท่ีเกี่ยว
โยงกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงภายใตประกาศและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดให
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ียืนยันในมูลคายุติธรรมของรายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึน 

 
นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตวาจะเปนรายการท่ีมี
ความจําเปนและใหเปนไปในราคาท่ียุติธรรม 
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12. ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

(1) งบการเงิน 
(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 งบกําไรขาดทุน
รวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถอืหุนรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงในสวน
ของผูถอืหุนเฉพาะบริษัทและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบรษัิท สําหรับปสิ้นสุดวนัเดียวกนัของแตละป
ท่ีแนบมานี้ของบริษัท  ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ไมเนอร อนิเตอร
เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ  ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมลูในงบ
การเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดงักลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อใหได ความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การ
ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงผูบรหิาร
เปนผูจัดทํา ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ                 การแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือ
วาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทดังกลาวขางตนแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
บริษัท ณ วันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3445   
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 
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(ข)  ตารางสรุปงบการเงิน 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

 งบดุล   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม        

 2546  2547  2548  
 พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

 สินทรัพยหมุนเวียน  1,046,085 9.5 1,851,300 13.2 1,793,510 11.6 
 เงินลงทุนและเงินใหกูยืม  1,308,728 11.9 510,355 3.6 976,460 6.3 
 ท่ีดินระหวางการพัฒนาและรอการ
พัฒนา  

140,497 1.3 170,562 1.2 858,963 5.6 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  7,349,697 67.1 10,127,655 71.9 10,222,964 66.2 
 สินทรัพยอื่น  1,110,020 10.1 1,420,274 10.1 1,593,243 10.3 

รวมสินทรัพย 10,955,027 100.0 14,080,146 100.0 15,445,140 100.0 

       
 หนี้สินหมุนเวยีน  1,897,052 17.3 2,635,633 18.7 3,487,610 22.6 
 เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ  3,118,395 28.5 2,765,349 19.6 2,143,199 13.9 
 หุนกู  1,381,250 12.6 2,668,750 19.0 3,556,250 23.0 
 หนี้สินอื่น  296,473 2.7 354,810 2.5 319,530 2.1 

รวมหนี้สิน 6,693,170 61.1 8,424,542 59.8 9,506,589 61.6 
รวมสวนของผูถือหุน 4,261,857 38.9 5,655,604 40.2 5,938,551 38.4 

รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 10,955,027 100.0 14,080,146 100.0 15,445,140 100.0 

       
รายไดจากกิจการ 4,435,841 95.2 7,943,794 96.4 10,044,882 96.2 
 รายได  4,661,763 100.0 8,236,706 100.0 10,442,845 100.0 
ตนทุนของกิจการ (1,502,182) (32.2) (2,725,280) (33.1) (3,342,392) (32.0) 
คาใชจาย (2,377,948) (51.0) (4,297,737) (52.2) (5,340,878) (51.1) 
ดอกเบ้ียจาย (217,013) (4.7) (218,389) (2.7) (279,639) (2.7) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (152,929) (3.3) (215,735) (2.6) (356,711) (3.4) 
สวนของผูถอืหุนสวนนอย (11,121) (0.2) (67,663) (0.8) (62,116) (0.6) 
บวก (หัก) รายการพิเศษ -          - -          - -          - 
 กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป  400,570 8.6 711,902 8.6 1,061,110 10.2 
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(ค) อัตราสวนทางการเงิน  
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการรวมคา  
 
 งบการเงินรวม     

   (ปรับปรุงใหม)  
 2546 2547 2548 

 อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)     
 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)                  0.55              0.70                0.51 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเรว็ (เทา)                  0.31               0.40                  0.24 
 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)                   0.86               0.83                  0.75 
 อัตราสวนหมนุเวียนลูกหนี้การคา (เทา)                 16.70             22.00                28.03 
 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน)                 21.56             16.37                12.85 
 อัตราสวนหมนุเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)   31.91             28.29                27.44 
 ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)                 11.28             12.72                13.12 
 อัตราสวนหมนุเวียนเจาหนี้ (เทา)                   6.40               6.24                  5.77 
 ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน)                 56.27             57.65                62.42 
 Cash Cycle  (23.42)           (28.56)             (36.45) 

    

 อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)  
 อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ)  66.14% 65.69% 66.73% 
 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(รอยละ)  12.53% 11.59% 13.56% 
 อัตรากําไรอื่น(รอยละ)  4.85% 3.56% 3.81% 
 อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร(รอยละ)  201.32% 204.96% 168.16% 
 อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)  8.59% 8.64% 10.16% 
 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)  10.76% 14.36% 18.29% 

    

 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)  
 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)  7.19% 5.69% 4.38% 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)  21.76% 18.66% 16.55% 
 อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  

              0.71 
 

0.66            0.51 
    

 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)  
 อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน (เทา)                   1.57                  1.49                  1.60 
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 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา)                  6.86                10.63                10.46 
 อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน(Cash Basis)                  0.14                  0.25                  0.22 
 อัตราการจายเงนิปนผล(รอยละ)  69.77% 58.98% 43.15% 
    

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 1)  ผลการดําเนินงาน 
ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 
        1)     ภาพรวมของธุรกิจ 

ในป 2548 ถงึแมวาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจะไดรับผลกระทบ ภายหลังเหตุการณคลื่นยักษ บริษัทไมเนอร 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“MINT”) สามารถแสดงผลการดําเนินงานท่ียอดเยี่ยมท้ังน้ีเปนผลเนื่องมาจาก
การกระจายความเส่ียงในดานท่ีต้ังของโรงแรมตาง ๆ ของบริษัทฯ ผลจากภัยพิบัติไดมีผลกระทบทางลบกับ
จังหวัดทองเท่ียวในภาคใต ทําใหนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางไปพักผอนในจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งในจํานวนน้ัน
โรงแรมของบรษัิทในกรุงเทพฯ สมุย พัทยา และหัวหิน ไดรบัผลดีจากการน้ี  นอกจากน้ีบริษัทฯไดเริ่มรับรูผล
การดําเนินงานเต็มปของโรงแรมโฟรซีซั่นกรงุเทพฯ  และผลประกอบการเต็มปเปนปแรกของโรงแรมอนันตรา    
รีสอรท แอนด สปา ท่ีสมุย 

 

ในดานของธุรกิจอาหารซ่ึงไดรับผลกระทบเล็กนอยจากสถานการณน้ํามันซึ่งรัฐบาลไดยกเลิกการใหเงินชวยเหลอื
พยุงราคาน้ํามันดีเซลในประเทศและความวิตกของไขหวัดนกในบางพื้นท่ีของประเทศ  โดยความวิตกดังกลาว
สงผลกระทบดานจิตวิทยาในสวนของความม่ันใจของผูบริโภคในประเทศ 

 

อยางไรก็ตาม ผลจากการท่ีบริษัทฯ ไดขยายการลงทุนท้ังในสวนท่ีเปนเจาของและการใหสิทธิแฟรนไชส ทํา
ใหผลการดําเนินงานของธุรกจิอาหารของบรษัิทฯอยูในระดับท่ีมีการเติบโตสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา การ
ขยายตัวของธุรกิจอาหารในป 2548 บริษัทฯ ยังคงสามารถครองสวนแบงตลาดในประเทศสูงสุดในสวนของธุรกจิ
อาหารประเภท พิซซา และไอศกรีม และในปนี้เปนปท่ีบริษัทฯ ไดเริ่มขยายธุรกิจในประเทศจีน ซึ่งเปนการ
ขยายตัวสูตางประเทศนอกเหนือจากการเริ่มตนในกลุมประเทศตะวันออกกลางในชวง 2 ปท่ีผานมา ซึ่งเปนการ
เนนถึงศักยภาพของธุรกิจอาหารและแบรนดตางๆของบริษัทฯ ในความเปนสากล 
  

ในสวนของการเติบโตของธุรกิจสปา ในป 2548 เริ่มจะมีนัยสําคัญมากข้ึนหลังจากท่ีบริษัทฯ ไดเขาลงทุนและเปน
เจาของ รอยละ 100 ของแบรนด มันดารา สปา ในป 2547 บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการเปดสปาในปลายป 
2548 จํานวน 5สาขา ซึ่งเปนสปาท่ีต้ังอยูในโรงแรมท้ังในกรุงเทพฯ  มัลดีฟส และแทนซาเนียในแอฟริกาใต  

 

ในป 2548 บรษัิทฯ สามารถแสดงผลประกอบการของกําไรสุทธิ จํานวน 1,061 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก 712 ลาน
บาท หรือ รอยละ 49 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ซึ่งผลกําไรจํานวน 322 ลานบาท เปนสวนท่ีมาจากผลประกอบการ
ของธุรกิจอาหาร (หลังจากท่ีมีการปรับคาความนิยม, กําไรในหลักทรัพย, เงินปนผลรับ จากบริษัทแม และ
ดอกเบ้ียจายจากการลงทุนใน MFG)  นอกจากน้ี จํานวน 513 ลานบาทมาจากสวนธุรกิจโรงแรมและบริการ และ
จํานวน 226 ลานบาท มาจากธุรกิจ ศูนยการคา ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจสปา 
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2)   สาระสําคัญของการเปลีย่นแปลงซ่ึงจะมีผลตอการประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคต : 
   2.1)  บริษัทฯ ไดเริ่มธุรกิจรานอาหารในประเทศจีน ซึ่งปจจุบันมีรานเดอะ พิซซา และ ซิซซเลอร จํานวน 9    
สาขา ท่ีเปดดําเนินการในป 2548   โดยบริษัทฯ ไดเริ่มการลงทุนรวมกับกลุม AIG ภายใตเงื่อนไขในการ 
ใชสิทธิในการเขาซ้ือหุนรอยละ 100 ในภายหลัง   ซึ่งธุรกิจอาหารของบริษัทฯลงทุนนี้นอกจากมีรานเดอร 
พิซซา และรานซิซซเลอร แลวยังมีรานอาหารจีนภายใตซื่อ “LeJazz” ซึ่งกอนหนาน้ีบรหิารโดยกลุม AIG 
ปจจุบันราน LeJazz มีท้ังส้ินจํานวน 8 สาขา 

        2.2)  ในสวนของธุรกจิแฟรนไชส เดอะ พิซซา และ สเวนเซนส มีการขยายสาขาในประเทศคูเวต, สหรัฐอาหรับ           
          เอมิเร็ตส, กัมพูชา และฟลิปปนส จํานวนท้ังส้ิน 12 สาขา 

  2.3)  ดานการขยายตัวของธุรกิจอาหารในประเทศในป 2548 บริษัทฯ ไดทําการเปดสาขาท้ังส้ินจํานวน 31 สาขา    
    โดยการขยายเปนไปในรูปแบบของการเปนเจาของและการใหสิทธิแฟรนไชส ซึ่งประกอบไปดวยรานเดอะ     
    พิซซา  14 สาขา (รวมแฟรนไชส 7 สาขา), สเวนเซนส 22 สาขา (รวมแฟรนไชส 17 สาขา), ซิซซเลอร 3 สาขา  
    และแดรีควีน 7สาขา  
2.4) ในสวนของการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิโรงแรม   บริษัทไดเพิ่มการลงทุนในบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด  
   (มหาชน) (“RHC”) จากรอยละ 57.7 เปนรอยละ 90.8 โดยการเขานําคําเสนอซ้ือจํานวน 47 บาทตอหุน เมื่อเดือน   
    มกราคม 2548 
2.5) ในเดือนกมุภาพันธ บริษัทฯ ไดเริ่มการกอสรางโครงการไทมแชร หรือโครงการ 2 ภายใตช่ือ แมริออท     
   วาเคช่ัน วิลลา ไทมแชร จํานวน 84 หอง ซึ่งเปนการรวมลงทุนรอยละ 50 ระหวางบริษัทฯ กับ กลุม Marriott ซึ่ง 
   การกอสรางทยอยเสร็จเมือ่เดือนธันวาคม 2548 และจะเสร็จสมบูรณในไตรมาสแรกป 2549 
 2.6)  ในเดือนมีนาคม  2548 บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนช่ือจาก รอยลั การเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) เปน ไมเนอร 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) เพื่อใหครอบคลุมถึงธุรกิจท้ังหมดของบริษัทฯ ไดครบถวน หลังจากท่ีมีการ
ควบรวมธุรกิจอาหารเขากับธุรกิจโรงแรมและบริการ 
 2.7)  เมื่อเดือนธันวาคม ธุรกิจโรงแรมซึ่งมีการรวมลงทุน กับ Dr. Maniku ซึ่งเปนผูประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม
ในประเทศมัลดีฟส  โดยบริษัทรวมทุนไดเริม่ดําเนินการกอสรางโรงแรมท้ังหมดรวม 3 แหง จํานวนหอง 180 หอง 
และโรงแรมแรกไดกอสรางสมบรูณและไดเริ่มเปดบริการแลวในเดือนธันวาคม 2548 คือโรงแรมโบดูฮูรา  อีกสอง
โรงแรมคือโรงแรม อนันตราและนาราดูล จะพรอมเปดใหบริการภายในป 2549 
2.8)  นอกจากน้ีการกอสรางของโรงแรมโรงแรมโฟรซีซั่นโกลเดนไทรแองเก้ิล (เตนทแคมป) ในจังหวัดเชียงราย ก็
เสร็จสมบรูณ สามารถใหบริการไดอยางเปนทางการภายใตแบรนดโฟรซซีั่นไดในเดือนมกราคม 2549 
2.9) ในสวนของธุรกจิสปา ในปลายป 2548 บริษัทฯ สามารถเปดใหบริการเพ่ิมข้ึนจํานวน 5 สปา โดย
ประกอบดวยสปาในประเทศไทย, จีนและแอฟริกาใต 
 2.10) คณะกรรมการของบรษัิทฯ ไดมีมติใหเพิ่มทุนจํานวน 187  ลานหุน โดยเปนการใหสิทธิการจองซ้ือใหกับผู
ถือหุนเดิมในสัดสวน  15 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม  โดยเงินท่ีไดจากการเพ่ิมทุนจะนํามาใชลงทุนในธุรกิจโรงแรมท่ี
เกาะสมุย ธุรกิจโรงแรมในประเทศมัลดีฟส และการลงทุนในธุรกิจอาหารในประเทศจีน โดยการเพิ่มทุนคาดวาจะ
เสร็จสมบรณและสรุปผลไดในเดือนกุมภาพนัธ  2549 
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2.11)  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดประกาศให MINT เขารวมในการคํานวณดัชนี SET – 100 นับต้ังแตตน
มกราคม 2549 เปนตนไป ท้ังน้ีเนื่องจากการเติบโตของมูลคาหลักทรัพย และการเพ่ิมข้ึนของสภาพคลองจากการ
ซื้อขายหลักทรพัยของบริษัทฯ 
2.12) ในป 2548 จํานวนหุนจดทะเบียนใหมของบริษัทฯ ดังน้ี  

           1 ) จํานวน 14.39 ลานหุน มูลคา 24 ลานบาท จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1.16 ลาน 

 2) ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 242.5 ลานหุน จากการใหหุนปนผลจากผลการดําเนินงานในป 2547  

2.13) เมื่อเดอืนกันยายน 2548 บริษัทฯ ไดรับเงินชดเชยจากคาประกันการสูญเสียรายไดจากการประกอบกิจการ 
ของธุรกิจโรงแรม เจดับบลิว ภูเก็ต รีสอรทแอนด สปา จํานวนท้ังส้ิน 60 ลานบาท  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดรับคา
สินไหมทดแทนจากการประกันภัยในทรัพยสนิของโรงแรมอนันตรา โคโค ปาลมท่ีเขาหลักช่ึงไดรับความเสียหาย
ท้ังหมดจากคลื่นสึนามิ 

2.14) บริษัทฯไดขยายธุรกิจภายใตสัญญาการจัดการโรงแรม (Hotel Management Contract) จํานวน 6 โรงแรม ท่ี
ประเทศดูไบ มัลดีฟส และบาหลี   โดยบริษัทฯ จะสามารถเร่ิมใหบริการ เริม่จากป 2549เปนตนไป    

 2.15) ในสวนของธุรกิจสปา บริษัทฯ ไดมีการขยายตัวครอบคลุมในตางประเทศ ภายใตแบรนดมันดาราสปาและ
อนันตราสปาในโรงแรมในกลุมประเทศในเอเชีย ประกอบดวยประเทศจีน มัลดีฟส  แอฟริกาใตและกลุมประเทศ 
ตะวันออกกลาง 

3) วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2548 มกีําไรสุทธิจํานวน 1,061 ลานบาท เพิ่มข้ึน 349 ลานบาท 
หรือมีอัตราเติบโตรอยละ 49 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  โดยผลประกอบการประจําป 2548 มาจากกิจกรรมท่ีสําคัญๆ 
ดังตอไปนี้ 

3.1) รายได 

3.1.1) รายไดจากธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม เพิ่มข้ึนรอยละ 10 

รายไดของบริษัทจากธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม ในป 2548 จํานวน 4,793 ลานบาท เพิ่มข้ึน 438 ลานบาท 
หรือมีการเติบโตรอยละ 10 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยการเติบโตนั้นสวนหน่ึงมีนัยสําคัญมา การปรับตัว
เพิ่มข้ึนของการเติบโตโดยเปรียบเทียบจํานวนรานท่ีเทากัน (Same –Store-Sale) ท่ีมีอัตรารอยละ 6 ในป 2548          
(โปรดสังเกตุวาการเติบโตของธุรกิจอาหารของบริษัทฯในป 2548 อาจจะต่ํากวาการเติบโตของป 2547 
เนื่องจากป 2547 เปนปแรกท่ีบริษัทไดบันทึกบัญชีของธุรกจิอาหารเต็มปเปนปแรก ขณะท่ีป 2546 บริษัทฯ 
ไดบันทึกบัญชีของธุรกิจอาหารเพียง ครึ่งป เทาน้ัน) 
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1) รายไดรวมของธุรกิจพิซซาในป 2547 เพิ่มข้ึนรอยละ 11 เทียบกับปท่ีผานมาซ่ึงการเติบโตเกิดจากการ
เติบโตของรายไดจากการขาย และมีการเปดสาขาใหมจํานวน 27 สาขา ท้ังในสวนท่ีเปนเจาของและการให
สิทธิแฟรนไชสท้ังในและตางประเทศจํานวน 12 และ 15 สาขา ตามลําดับ 

2) บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูจัดจําหนายไอศครีมพรีเมี่ยม     ภายใตแบรนด “สเวนเซนส” มี
การเติบโตแบบกาวกระโดดถึงรอยละ 27 ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากยอดขายของไอศครีมสเวนเซนส ท่ีเติบโต
พรอมกับจํานวนสาขาใหมท่ีเปดในปนี้จํานวน 26 สาขา โดยสาขาท้ังหมด 5 สาขาเปนสวนท่ีเปนเจาของ และ 
21 สาขา  เปนการใหสิทธิแฟรนไชส ท้ังในและตางประเทศ   

3)บริษัท SLRT จํากัด  ซึ่งเปนผูประกอบการซ่ึงไดรับลิขสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจรานอาหารภายใตแบรนด
ซิซซเลอร ในประเทศไทย ไดมีการเติบโตรอยละ 12 เนื่องมาจากการเปดสาขาใหม จํานวนท้ังส้ิน 7 สาขา
ในปท่ีผานมา 

4) บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด ซึ่งเปนผูประกอบการท่ีไดรับสิทธิในการจําหนายไอศครีมแดรี ควีน แตเพียงผู
เดียวในประเทศไทย สามารถเติบโตสูงถึงรอยละ 19 ในป 2548 การเติบโตดังกลาว เนื่องจากการออก 
ผลิตภัณฑใหม และการเปดสาขาใหมจํานวน 7 สาขา  

5) บริษัท เบอรเกอร ประเทศไทย จํากัด ซึ่งเปนผูประกอบการแฮมเบอรเกอรภายใตแบรนดเบอรเกอรคิงส 
ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตโดยรวมรอยละ 3 ท้ังนี้การเจริญเติบโตเปนในอัตราท่ีตํ่า เนื่องจากมีการ
ปดสาขาเพ่ือการปรับปรุงในศูนยการคาแหงหน่ึง  

6) รายไดจากการใหประกอบการธุรกิจแฟรนไชส ในป 2548 จํานวน 156 ลานบาทเพิ่มข้ึนรอยละ 26 เมื่อ
เทียบกับปท่ีผานมาเนื่องจากรายไดจากการใหแฟรนไชสเพิ่มข้ึนในประเทศซาอุดิอาราเบีย และดูไบ 

 
3.1.2) รายไดจากธุรกจิโรงแรมสูงข้ึนรอยละ 54 
รายไดจากการประกอบการธุรกิจโรงแรมในป 2548 อยูท่ี 4,298 ลานบาท เพิ่มข้ึนถึง 1,515 ลานบาท หรือรอย

ละ 54 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยการเติบโตดังกลาวนอกเหนือจากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกรงของกลุมโรงแรม
ของบริษัทฯ ภายใตแบรนด แมริออท, อนนัตรา, และโฟรซีซั่นแลว ยังเกิดจากการรวมผลประกอบการของโรงแรม   
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ตและโรงแรมโฟรซซีั่น กรุงเทพฯ เต็มปเปนปแรก  โดยรายละเอียดของผลประกอบการมา
จากกิจการท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 
ผลการประกอบกิจการท่ียอดเยี่ยมของโรงแรมในกลุมแมริออท 

1.   โรงแรมแมริออทรีสอรทแอนดสปา กรุงเทพฯ มีการรับรูรายไดในป 2548 เพิ่มข้ึนเปน 950  ลานบาทจาก 801 
 ลานบาทในป 2547 หรอืปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 19 ท้ังนี้เนื่องมาจากอัตราการเขาพักท่ีปรับสูงข้ึนเปนรอยละ 
 86 จากรอยละ 82 และอัตราคาหองพักเฉลีย่สงูข้ึนรอยละ 17  จากราคา 2,951 บาท ตอคืนเปน 3,444 บาท ตอ
 คืน 
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2. โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอรท แอนดสปา มีรายไดสูงข้ึนเปน 438 ลานบาทในป 2548 จาก 391 ลานบาทใน
 ป 2547 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 12 เนื่องจากอัตราการเขาพักท่ีสูงข้ึนเปนรอยละ 80 จากรอยละ 74 และคาหองพัก
 เฉลี่ยท่ีสูงข้ึนจาก 2,798 บาท เปน 3,101 บาทตอคืน 
3. โรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอรท แอนดสปา ท่ีรายไดเพิ่มข้ึนเปน 325 ลานบาทในป 2548 จาก 278 ลานบาท
 ในปท่ีผานมาเพ่ิมข้ึนรอยละ 17 ท้ังน้ีเนื่องจากอัตราการเขาพักท่ีสูงข้ีนจากรอยละ 72 เปนรอยละ 81 และคา
 หองพักตอคืนสูงข้ึนจาก 3,065 บาท เปน 3,194 บาท 
4. โรงแรม เจดับบลิว แมริออท รีสอรทแอนดสปา ซึ่งมีการปรับตัวสูงข้ึนเพียงเล็กนอยในสวนของรายไดในปนี้ 

โดยรายไดของโรงแรมในปนี้อยูท่ี 720 ลานบาท ถึงแมวามีการปรับตัวสูงข้ึนเพียงรอยละ 1 ของรายไดรวม 
แตถือไดวาผลประกอบการของบริษัทฯ นับวาแข็งแกรง เมื่อเทียบกับโรงแรมอื่นในบริเวณใกลเคียง ภายหลัง
จากเหตุการณสึนามิ อัตราการเขาพักยังคงอยูในระดับท่ีใกลเคียงกับปท่ีผานมา ในขณะท่ีราคาหองพักเฉลี่ย
ตอคืนสูงข้ึนรอยละ 18 จาก 4,726 บาท เปน 5,561 บาท (หมายเหตุ ป 2548 เปนปแรกท่ีโรงแรมเจดับบลวิ แม
ริออท ภูเก็ต ไดมีการบันทึกรายไดรวมกับบรษัิทฯ เต็มป)  

 

ผลการประกอบการของโรงแรมในกลุมอนันตรา 
1. โรงแรมอนันตรา รีสอรทแอนดสปา หัวหิน มีรายไดท่ี 311 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 27 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน
มา ท้ังน้ีเนื่องจากอัตราการเขาพักท่ีเพิ่มข้ึน เปนรอยละ 76 จากรอยละ 61 และราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนสูงข้ึน เปน 
3,814 บาท จาก 3,669 บาท 
2. โรงแรม อนันตราโกลเดน ไทรแองเกิ้ล มีรายไดเพิ่มข้ึนเปน 119 ลานบาท ในป 2548 จาก 105 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนรอยละ 14 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เนื่องจากอัตราคาหองเฉลีย่ตอคืนสูงข้ึนรอยละ 14 จาก 4,173 บาท เปน 
4,756 บาท  

 
ผลการประกอบการของโรงแรมในกลุมโฟรซีซั่น 

1. โรงแรมโฟรซีซั่น รีซอรท เชียงใหม มีรายไดรวมในป 2548 เพิ่มเปน 386 ลานบาท จาก 355 ลานบาท เพิ่มข้ึน
รอยละ 9 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยการปรับตัวดังกลาวเกิดจากราคาหองพักท่ีสูงข้ึนจาก 11,008 บาท ตอคืนเปน 
12,115 ตอคืน  
2. สําหรับโรงแรมโฟรซีซั่นกรุงเทพฯ ป 2548 นับเปนปแรกทีมีการรวมงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
รวมรายได จํานวน 919 ลานบาทของโรงแรมในงบการเงินรวม  ซึ่งรายไดของโรงแรมดังกลาวเพิ่มข้ึนรอยละ 1 
เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยอัตราการเขาพักของโรงแรมในปนี้อยูท่ีรอยละ 63 ลดลงจากรอยละ 68 ในป 2547 
ในขณะท่ีอัตราการคาหองพักเฉล่ียปรับตัวสูงข้ึนจาก 5,139 บาท เปน 5,665 บาท สาเหตุหลักเนื่องจากมีการ
ปรับปรุงหองพักของโรงแรมจาํนวน 160 หอง (ถือเปนรอยละ 40 ของจํานวนหองท้ังหมด) ในชวงเดือนเมษายน - 
กันยายน 2548) ซึ่งบริษัทฯ คาดวา หลังจากการปรับปรุงใหสมบูรณแบบในป 2549 แลวทางโรงแรมจะสามารถ
เพิ่มรายไดอยางมีนัยสําคัญ 

 
 3.1.3)  รายไดจากธุรกิจสปามีการเติบโตรอยละ 7  
ในป 2548 รายไดของธุรกิจสปาอยูท่ี 316 ลานบาท เพิ่มข้ึน 20 ลานบาท หรือรอยละ 7 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
เนื่องจากการเปดสปาใหมในปลายป 2548 จํานวน 5 แหง ในป 2548  ซึ่งนับวา เปนการเจริญเติบโตท่ีคอนขางตํ่า เมื่อ
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 3.1.4)  รายไดจากธุรกิจศูนยการคา เพิ่มข้ึนรอยละ 18  
รายไดสุทธิจากธุรกิจศูนยการคาในป 2548 เพิ่มข้ึนเปน 375 ลานบาท ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 18  จากปท่ีผานมา 
เนื่องมาจากการขยายพ้ืนท่ีใหเชาจํานวนท้ังส้ิน 3,218 ตารางเมตร หลังจากการปดบางสวนเพื่อทําการปรับปรุงในปท่ี
ผานมา 
 

 3.1.5)  รายไดจากธุรกิจบันเทิง เติบโตอยางมีนัยสําคัญถึง รอยละ 67   
รายไดจากธุรกจิบันเทิงของบริษัทฯ ในป 2548 จํานวน 88 ลานบาท มีการปรับตังสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญคือเพิ่มข้ึนรอย
ละ 67 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา อัตราการเติบโตดังกลาวเนื่องมาจากการเปดตัวเครื่องเลนใหม ซึ่งเริม่ใหบริการได
นับต้ังแตเดือนธันวาคมในป 2547 
 

 3.1.6)  รายไดอืน่ 
รายไดอื่นๆ ของบริษัทฯ จํานวน 572 ลานบาท เพิ่มข้ึน 141 ลานบาท หรือรอยละ 32 เมื่อเทียบกับป 2547 เนื่องมาจาก
รายไดท่ีเพิ่มข้ึนของธุรกิจอาหารในรูปแบบการใหสิทธ์ิแฟรนไชส ของไมเนอร ฟูด กรุป จํานวน 33 ลานบาท รายได
จากการขายวัตถุดิบใหบริษัทท่ีไดรับสิทธิแฟรนไชสในตางประเทศ ของ MFG จํานวน 28 ลานบาท และเงินสนับสนุน 
เพื่อเขาทําสัญญาบริการท่ีปรึกษาทางดานการดําเนินงานโรงแรม จํานวน 30 ลานบาท 
 
3.2)  ตนทุนขายและคาใชจาย 
3.2.1)  ตนทุนขายรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 23 ตามความคาดหมาย 
ตนทุนขายรวมในป 2548 อยูท่ี 3,342 ลานบาท เพิ่มข้ึน 617 ลานบาท หรือรอยละ 23 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา การ
เติบโตท่ีเพิ่มข้ึนของตนทุนขายคอนขางเปนไปตามความคาดหมายและเปนการปรับตัวเพิ่มข้ึนตํ่ากวาการปรับตัว
เพิ่มข้ึนของรายได โดยผลประกอบการดังกลาว มาจากกิจกรรมท่ีสําคัญๆ ดังตอไปนี้ 

1. ตนทุนขายของโรงแรมสูงข้ึน 466 ลานบาท หรือรอยละ 50 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เนื่องมาจากการรวม
ตนทุนขายเต็มจํานวนของโรงแรมโฟรซีซั่น กรุงเทพฯ และ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต ในงบการเงินรวม 
และสอดคลองกับการปรับเพ่ิมข้ึนของรายไดอยางมีนัยสําคัญ 
2. ตนทุนของธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมเพิ่มข้ึน 109 ลานบาท หรือรอยละ 7 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา การเพ่ิมข้ึน
ของตนทุนขายของธุรกิจอาหารมีการปรับตัวคอนขางตํ่าเม่ือเทียบกับรายไดท่ีเพิ่มข้ึนโดยมีตนทุนขายคิดเปน
สัดสวนตอรายไดจากการขายลดลงรอยละ 1.2 แสดงใหเห็นวาบรษัิทมีแนวทางในการบริหารตนทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ แมวาในปท่ีผานมาราคานํ้ามันไดมีการปรับตัวสูงข้ึนก็ตาม 
3. ตนทุนของธุรกิจบันเทิงคิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการขาย ลดลงถึงรอยละ 5  เนื่องจากรายไดมกีาร
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางสูง ขณะท่ีตนทุนมีการเพ่ิมข้ึนเพียง 2 ลานบาท  
4. ตนทุนขายของธุรกิจศูนยการคาเพ่ิมข้ึน 17 ลานบาท หรือรอยละ 21  เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เปนการปรับ
เพิ่มข้ึน จากตนทุนการเขาปรับปรุงพ้ืนท่ี ซึ่งสามารถทําใหบริษัท ขยายพ้ืนท่ีใหเชาเพ่ิมข้ึนในป 2548 
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5. ตนทุนขายของธุรกิจสปา มีการปรับเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ จํานวน 22 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 17 เมื่อเทียบ
กับปท่ีผานมา การปรับเพ่ิมข้ึนเปนผลเนื่องมาจากคาใชจายตัดจายของการใหเปดใหบริการสปาแหงใหม 5 แหง
ในปลายป 2548 
 

3.2.2)  คาใชจายในการขายและบริหารปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 24 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2548 จํานวน 4,165 ลานบาท เพิ่มข้ึน 809 ลานบาท
เทียบกับป 2547 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้  

 1) คาใชจายการขายและบริหารของ MFG ในป 2548 เพิ่มข้ึน 287 ลานบาทเน่ืองจาก 
  1.1) การเพ่ิมข้ึนของคาใชจายดานบุคคลากร และคาใชจายในการเปดสาขา  
  1.2)  คาใชจายในดานการตลาด 

 2) คาใชจายการขายและบริหารของโรงแรม และธุรกิจท่ีเกี่ยวของอื่นๆปรับเพิ่มข้ึน 522 ลานบาทโดยมี    
           รายละเอียดคือ 

 2.1) การบันทึกคาใชจายรวมท้ังหมดของโรงแรมโฟรซีซั่นกรงุเทพ และการบันทึกคาใชจายรอยละ 
        50 ของโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต จํานวนท้ังส้ิน 302 ลานบาท 
 2.2) คาใชจายการบริหาร และการตลาดเพ่ิมข้ึน 157 ลานบาท โดยสืบเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของ
         รายได รวมถึงคาใชจายในการขายและบริหารของโรงแรม อนันตรา รสีอรท แอนด สปา สมุย  
                      ซึ่งเปดใหบริการในไตรมาส 4 ป2547 
 2.3) คาใชจายในการขายและบริหารของการของธุรกิจสปาจํานวน 25 ลานบาท เพื่อเตรียมพรอมใน 
        การขยายสาขาจํานวนมากในป 2549  
 2.4)  คาเชาท่ีดินเพิ่มข้ึน 22 ลานบาท 
 2.5) คาใชจายในการเปดใหบริการของโรงแรม โฟรซีซั่น เตนทแคมป จํานวน 17 ลานบาท 
 

3.2.3)   คาเส่ือมราคาและคาความนิยมตัดจายสูงข้ึนรอยละ 25 
บริษัท และบริษัทยอยบันทึกคาเส่ือมราคาและคาความนิยมในป 2548 จาํนวน 1,153 ลานบาทเพิ่มข้ึน 234 ลานบาท
เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา การปรับตัวเพ่ิมข้ึนดังกลาวเปนผลเน่ืองมาจาก 

1. คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) เพิ่มข้ึนจํานวน 9 ลาน
บาท 

2. คาเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากสวนปรับปรุงอาคารเครื่องตกแตงและติดต้ังจากสวนกิจการโรงแรมและ
ศูนยการคา จํานวน 33 ลานบาท 

3. การรวมคาเส่ือมราคาของ โรงแรม อนันตรา สมุยซ่ึงเปดดําเนินการในไตรมาส 4 ป 2547 จํานวน 21 
ลานบาท 

4. การรวมคาเส่ือมราคาและคาความนิยมของ โรงแรม โฟรซีซัน่ กรุงเทพฯ จํานวน 128 ลานบาท 
5. คาเส่ือมราคาของโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ตเพ่ิมข้ึน 54 ลานบาทเนื่องจากการรวมคาเส่ือมราคา

เต็มจํานวน (จากการเพ่ิมสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 100 ต้ังแตตุลาคม 2547) ในขณะท่ีป 2547 บริษัท
แสดงคาเส่ือมราคาในงบการเงินรวมเพียงรอยละ 50 เทาน้ัน 
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3.2.4)  คาใชจายดอกเบ้ีย เพิ่มข้ึนรอยละ 28  
ในป 2548 คาใชจายดานดอกเบ้ียของบริษัทฯ และบริษัท ยอยอยูท่ี 280 ลานบาท เพิ่มข้ึน 61 ลานบาท เมื่อเทียบกับปท่ี
ผานมา การปรับตัวท่ีเพิ่มข้ึนเนื่องมาจาก มีการกูเงินเพื่อการขยายงานเพ่ิมข้ึน  
 
กลาวโดยสรุป บริษัทฯ มีรายไดรวมท้ังส้ิน ในป 2548 ท่ี 10,443 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 27  จากปท่ีแลว และมีตนทุน
ขายและคาใชจายบริการท่ีคอนขางเปนไปตามความคาดหมาย เมื่อเทียบกับรายไดท่ีเพิ่มข้ึน ในสวนของผลกําไร 
บริษัทมีผลกําไรท่ีมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนอยางมนีัยสําคัญ โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 1,061 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอ
หุนท่ี 0.41 บาท เพิ่มข้ึนรอยละ 49 และ 41 ตามลําดับ 
 
4)  การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
4.1 ทรัพยสิน 
บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรพัยรวม 15,445 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 1,365 ลานบาท 
หรือ เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 10 โดยสาเหตุหลกัดังน้ี 
4.1.1) เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นลดลง 285 ลานบาทจากการจายเงินปนผล  
4.1.2) ลูกหนี้การคาเพ่ิมข้ึน 64 ลานบาท และสินคาคงเหลือจํานวน 83 ลานบาทจากการเพ่ิมข้ึนของรายได  
4.1.3) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ เพิ่มข้ึน 95 ลานบาทเนื่องจากการปรบัปรุงโรงแรมและศูนยการคา จํานวน 476 
ลานบาท และจากการปรับปรุงรานและขยายรานของกลุม MFG จํานวน 746 ลานบาท โดยมีการลดลงจากการตัดคา
เสื่อมราคา และตัดจําหนายทรัพยสินจํานวน 1,127 ลานบาท  
4.1.4) สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible asset) สุทธิเพิ่มข้ึน 139 ลานบาท ซึ่งเกิดจากคาความนิยมจากการซ้ือเงินลงทุน
ในบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) บริษัท เดอะไมเนอรฟูด บาท และธุรกิจอาหารในประเทศจีน  
4.1.5) ท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 688 ลานบาทจากลงทุนเพิ่มในโครงการเตนทแคมป และสมุยโฟร
ซีซั่น และในบริษัท เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) และโครงการโรงแรมใหมในจังหวัดภูเก็ต 
 
      4.2)  หน้ีสิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 9,507 ลานบาทเพิ่มข้ึนจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547  
จํานวน 1,082 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนอัตรารอยละ 13 โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
4.2.1) เพิ่มข้ึนสุทธิ 813 ลานบาทจากการออกหุนกูจํานวน 1,100 ลานบาท และการจายชําระคืนหน้ีสินระยะสั้น และ
ระยะยาวสุทธิ 287 ลานบาท 
4.2.2) เจาหนี้การคา เพิ่มข้ึนจํานวน 117 ลานบาท 
 

       4.3)  สวนของผูถือหุน  
สวนของผูถอืหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 เพิ่มข้ึนจากณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 283 ลานบาท หรืออัตรารอย
ละ 5 เนื่องมาจาก 

4.3.1) กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน กอนแบงใหผูถือหุนสวนนอยจํานวน 1,123 ลานบาท  
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4.3.2) การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีชําระแลวจํานวน 286 ลานบาท จากการออกหุนสามัญจํานวน 242.5 ลานหุน (จํานวน
เงิน 243 ลานบาท) เพื่อเปนการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท และจากการออกหุนสามัญจํานวน 14.4 
ลานหุน (จํานวนเงิน 23 ลานบาท) แกผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1.16 ลานหนวย 
4.3.3) การลดลงของสวนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 678 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทโรงแรม
ราชดําริ จํากัด (มหาชน) 
4.3.4) การเพ่ิมข้ึนของสวนของผูถอืหุนสวนนอยจํานวน 8 ลานบาทเนื่องจากการออกหุนสามัญเพิ่มของบริษัท 
เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 
4.3.5) การเพ่ิมข้ึนของกําไรสะสมจํานวน 450 ลานบาทมาจากการจายเงินปนผล และหุนปนผลใหแกผูถือหุนของ
บริษัทและบริษัทยอยจํานวน 509 ลานบาท จากการสํารองตามกฎหมายจํานวน 89 ลานบาท และมีการปรับปรุง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนจํานวน 13 ลานบาท ขณะท่ีมีการเพ่ิมข้ึนจากกําไรสุทธิของผลประกอบการใน
ป 2548 จํานวน 1,061 ลานบาท 

4.4)  งบกระแสเงินสด 
ใน ป 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดบันทึกการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดดังตอไปนี้ 

4.4.1) มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสุทธิจํานวน  2,290 ลานบาท ซึ่งนับวามีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อ
เทียบกับจํานวน 1,797 ลานบาทในป 2547 การเพ่ิมข้ึนดังกลาวเนื่องมาจาก 

 1) กําไรสุทธิเพิ่มข้ึนจํานวน 1,061 ลานบาท 

 2) คาเส่ือมราคา และ คาตัดจําหนาย จํานวน 1,153 ลานบาท และจากการปรับปรุงรายการท่ีมิใชเงินสดอื่นๆ 
จํานวน 37 ลานบาท 

 3) จากการเพ่ิมข้ึนของลูกหนี้การคา  61 ลานบาท 

 4) จากการเพ่ิมข้ึนของสินคาคงเหลือจํานวน 61 ลานบาท และการเพิ่มข้ึนของคาใชจายคางจายจํานวน 116 
ลานบาท 

 5) จากการเพ่ิมข้ึนของทรัพยสินหมุนเวียนอื่นๆ  54 ลานบาท จากคาใชจายจายลวงหนา ภาษีหัก ณ ท่ีจาย และ
ลูกหนี้อื่นๆ 

 6) จากการเพ่ิมข้ึนของเจาหนี้การคา จํานวน 101 ลานบาทเน่ืองจากการเพิม่ข้ึนของการขาย 

4.4.2) กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 2,967 ลานบาท โดยมีรายการท่ีสําคัญๆดังน้ี 

 1) เงินสดใชไปในการขยายงานเพ่ือปรับปรุงโรงแรม ซื้อท่ีดิน อาคาร โครงการระหวางการพัฒนา และ
สินทรัพยอื่น 688  ลานบาท (จากโครงการโฟรซีซั่นสมุย โครงการโฟรซซีั่นเตนทแคมป ท่ีจังหวัดเชียงราย โครงการ
ใหมท่ีจังหวัดภเูก็ต) และคาบํารุงและซอมแซมตามปกติของโรงแรมอื่นๆ จาํนวน 534 ลานบาท และจากการปรับปรุง
และขยายรานของธุรกจิกลุมอาหารจํานวน 551 ลานบาท 
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        2) เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนเพิ่มใน บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ยูโทเปย ไพรเวท โฮลดิ้ง จํากัด (โรงแรมในมัลดีฟส) จํานวน 804 ลานบาท 
 3) เงินกูยืมใหกบัโครงการไทมแชร เฟส 2 และโรงแรมในมัลดีฟส จํานวน 175 ลานบาท 
 4) เงินสดเพ่ือการลงทุนในธุรกิจอาหารในประเทศจีน จํานวน 103 ลานบาท 
 5)สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆซ่ึงสวนใหญเปนการลงทุนในธุรกิจไทมแชร จํานวน 110 ลานบาท 

4.4.3) กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 385 ลานบาทลดลงจากป 2547 จํานวน 497 ลานบาท มี
รายการท่ีสําคัญๆดังน้ี 

        1) เงินสดรับจากการออกหุนสามัญของบริษัทและบริษัทยอยรวมจํานวน 25 ลานบาท 
        2) เงินสดรับสุทธิจากเงินกูระยะส้ันและเงินกูระยะยาว และการออกหุนกู จํานวน 695 ลานบาท  

3)  จายเงินปนผลจํานวน 307 ลานบาท 
 

4.4.4) ในป 2548 กระแสเงินสดลดลงสุทธิ 293 ลานบาทในขณะท่ีกระแสเงินสดสุทธิในป 2548 มีจํานวน 314 ลาน
บาท 
 

ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงิน 
                              31 ธ.ค.. 2547          31 ธ.ค. 2548 
ความสามารถในการทํากําไร                                                                                                                  
อัตรากําไรข้ันตน (%)            65.08%                   66.14%        
อัตรากําไรสุทธิ (%)            8.64%                    10.16%     
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)            14.36%         18.30% 
 
ความสามารถในการดํารงสภาพคลอง                                 
สินทรัพยหมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน (เทา)                          0.70           0.51   
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย  (วัน)            16                         17 
 
ความมีประสิทธิผลของการใชสินทรัพย                                                                                   
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)                     5.69%        7.19% 
 
นโยบายทางการเงิน  
อัตราสวนความสามารถ 
ในการชําระดอกเบ้ีย (เทา)            9.91                      9.87 
อัตราสวนหนี้สนิรวม /สวนของ 
ผูถือหุน (เทา)                             1.49        1.60 
อัตราสวนหนี้สนิท่ีมีภาระ 
ดอกเบ้ียสุทธิ/สวนของผูถอืหุน (เทา)                    1.13                      1.21 
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การวิเคราะหอตัราสวนทางการเงิน  
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2548 คอนขางแข็งแกรงและมีการเติบโตอยางมีนัยสําคัญ ถึงแมวาจะเผชิญกับ
ความกดดันของการปรับตัวลดลงของความมัน่ใจของผูบริโภค จากผลของการลอยตัวน้ํามันดีเซลในประเทศและการ
ทองเท่ียวในจังหวัดภาคใตท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณสึนามิ ซึ่งการท่ีบริษัทสามารถมีผลประกอบการท่ีโดดเดน 
เปนผลเนื่องมาจากการกระจายความเสี่ยงของท่ีมาของรายไดและสถานท่ีต้ังของธุรกิจโรงแรมท่ีครอบครุมท่ัวประเทศ 
และกระแสเงินสดท่ีแข็งแกรงจากธุรกิจอาหาร จึงทําใหบริษัทฯ สามารถประกาศผลกําไรสูงถึง 1,061 ลานบาท เทียบ
กับในป 2547 ท่ี 712 ลานบาท 
 

การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในป2548 รวมถึงการเริ่มบันทึกรายไดของโรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด 
สปา สมุย รวมถึงการบันทึกบัญชีรวมของบมจ. โรงแรมราชดําริเต็มปเปนปแรก นอกจากน้ีการขยายตัวของธุรกิจ
อาหาร เริ่มครอบคลุมประเทศจีนซึ่งเปนประเทศท่ีมีศักยภาพในการขยายตัวคอนขางสําคัญ ภายใตแบรนด เดอะ พิซ
ซา และ ซิซซเลอร ในสวนของผลประกอบการ ในป 2548 บริษัทฯ สามารถแสดงการปรบัตัวสูงข้ึนของอัตราการทํา
กําไรไดอยางมนีัยสําคัญ โดยอัตรากําไรข้ันตนอยูท่ีรอยละ 66 เทียบกับรอยละ 65 เมื่อป 2547 ในสวนของอัตรากําไร
สุทธิปรับเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 10.2 จากรอยละ 8.6 และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 18.3 
จากรอยละ 14.3 นอกจากน้ีการท่ีบริษัทสามารถดําเนินกิจการโรงแรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายหลงัจากการเปด
ใหบริการทําใหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยสูงข้ึนถึงรอยละ 7.2 จากในป 2547 ท่ีอัตรา รอยละ 5.7 
 

ในสวนของอัตราสวนสภาพคลอง บริษัทฯ ไมสามารถหลีกเลี่ยงการปรบัลดของอัตราสวนสภาพคลองไดเนื่องจาก
การขยายการลงทุนอยางตอเนือ่งของธุรกิจโรงแรมและอาหาร ในป 2548 อัตราสวนสภาพคลองของบรษัิทฯ ปรับลด
จาก 0.7 เทา เปน 0.5 เทา ในขณะท่ีระยะเวลาจัดเก็บหน้ีเพิ่มข้ึนจาก 16 วันเปน 17 วัน อยางไรก็ตามเราเช่ือวาอัตราสวน
ดังกลาวจะปรบัตัวดีข้ึนในปนี้ โดยจะเห็นไดจากอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ี (DSSR) สูงถึง 9.9 เทา 
 

ในสวนของอัตราหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียเทียบกับสวนของผูถือหุน (D/E) อัตราดังกลาวกม็ีการปรับเพิ่มข้ึนจาก 1.13 
เทา เปน 1.21 เทา ณ สิ้นป 2548 โดยภาระหนี้สินท่ีเพิ่มข้ึนจากการลงทุนในธุรกิจโรงแรม อาหาร และสปา จะสามารถ
กอใหเกิดรายไดและผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนในอนาคต นอกจากน้ีเราเช่ือวาอัตราสวนหนีส้ินตอทุนนี้จะปรับลดลงมา
ตํ่ากวา 1.1 เทา ในไตรมาสแรกของป 2549 หลังจากท่ีบริษัทฯ ทําการออกหุนเพิ่มทุน โดยใหสัดสวนกับผูถือหุนเดิม
จํานวน 1,000 ลานบาท เมื่อเดือนมกราคมท่ีผานมา 
 

สถานการณการทองเท่ียวในประเทศ จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติในป 2549 คาดวาจะอยูท่ีประมาณ 13-14 ลานคน ซึ่ง
สวนหนึ่งนาจะเปนผลมาจากการเปดสนามบินแหงชาติแหงใหม ในสวนของการบริโภคภายในประเทศ นาจะมีการ
ปรับตัวดีข้ึนเนื่องจากราคาน้ํามันซึ่งเปนสาเหตุหลักตอความมั่นใจผูบริโภคในป 2548 นาจะคอนขางมีเสถียรภาพมาก
ข้ึนในปนี้ เพื่อไมเปนการประมาท บริษัทฯ ไดเตรียมการรองรับสถานการณท่ีอาจไมคาดคิดโดยไดปรับกลยุทธการ
ขยายตัวของธุรกิจในรูปแบบท่ีเรียกวา Asset Light ซึ่งไมเนนการลงทุนขนาดใหญ  ท่ีใชเงินลงทุนจํานวนมาก การ
ขยายตัวดังกลาวสามารถทําไดเนื่องจากบริษัทฯ ไดวางรากฐานและการมีแบรนดของโรงแรมและรานอาหารเพ่ือเปน
กรอบในการขยายซ่ึงการขยายการใหบริการธุรกิจโรงแรมจะเปนรูปแบบของสัญญาการจัดการหรอื Hotel 
Management Contract และการขยายตัวของกลุมอาหารจะเปนในสวนของการใหสิทธิแฟรนไชสมากข้ึน 
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13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 
      -ไมมี-  
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สวนที่ 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว  และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรอง
วา 
(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง 

  ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงินผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลใน
 สวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการ
 ปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
(3)   ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท
ยอย 
ในก า ร น้ี  เ พื่ อ เ ป นหลั ก ฐ าน ว า เ อ กส า ร ท้ั ง หมด เ ป น เ อ กส า ร ท่ี ข า พ เ จ า ไ ด รั บ ร อ ง ค ว า ม ถู ก ต อ ง 

ท่ีเปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย 
หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรอง
ความถูกตองของขอมูลไว” 

                      ช่ือ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ 
1.    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       ประธานเจาหนาท่ีบริหาร                      
                             
2.  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย      ประธานเจาหนาท่ีการเงิน                 
 
 

ช่ือ            ตําแหนง                    ลายมือช่ือ 
 

ผูรับมอบอํานาจ      นางปรารถนา มโนมัยพบูิลย     ประธานเจาหนาท่ีการเงิน                                              
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“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาด
ขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 
 ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน ขาพเจา
ไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือ
ช่ือของ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

                      ช่ือ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ 

 

1. นายอานิล ธาดาน่ี                                    กรรมการ                          

 

2. นายพอล ชาลีส เคนน่ี                       กรรมการ                                     

 
3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย                      กรรมการ                     

                   
4. นายเคนเนธ ลี ไวท            กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ          

                                                     
5. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ              

                     
6. นายไชยวัฒน บุนนาค        กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ                      

 
 

ช่ือ            ตําแหนง                  ลายมือช่ือ 

 

 
ผูรับมอบอํานาจ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    ประธานเจาหนาท่ีการเงิน                                           



    

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถอืหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 194,420,110 ปจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหาร 

กลุมบริษัทเดอะไมเนอร 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่

บริหาร  (แตงตั้ง 2522) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2531- 2544 
2516- 2523 

 
จัดการ วิทยาลัยโยนก ลําปาง กรรมการ บริษัทในเครือบมจ.  ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  

 อายุ 56 ป ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหาร 

บมจ.  ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
 - ไมมี -  

กรรมการ บริษัทในเครือบมจ.  ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ประธานกรรมการ บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
กรรมการ บริษัทในเครือบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
กรรมการ บมจ. เสริมสุข 
กรรมการ บจก. เอเวอรเรสต เวิรดไวด 
กรรมการ บมจ. โรงแรม ราชดําริ  
กรรมการ บจก.  ซาทชิ แอนด ซาทชิ  
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บจก.  โอกีวี แอนด แมทเธอร (ประเทศไทย)  

2. - General Management Program, Ashridge 
Management College 

นายพอล ชาลีส เคนนี่ 2,870,337 ปจจุบัน กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร  บมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
 กรรมการ (แตงตั้ง 2540) ประเทศอังกฤษ กรรมการ บริษัทในเครือบมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  

-  อายุ 56 ป หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย  จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

กรรมการ  บมจ.  ไมเนอร คอรปอเรชั่น และบริษัทในเครือ 
 - ไมมี - กรรมการ บจก.  เจาพระยา รีซอรท  

3. - นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

8,927,996 ปจจุบัน 
กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน  
(แตงตั้ง 2541) 

 
 
 
 
2539 – 2541 

- หลักสูตร Director Diploma Examination จาก
สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทออสเตรเลีย  อายุ 41 ป 

-  - ไมมี - หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการ  
กรรมการ และประธานเจาหนาที่การเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  

บริษัทในเครือบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  
บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
บริษัทในเครือบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
บมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
บมจ. โรงแรม ราชดําริ 
บมจ.  เซ็นทรัลพัฒนา  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ        ก



    

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

ึกษาสูงสุด 
การถอืหุน ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ในบริษัทฯ 

(หุน) 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2535 – 2539 
2533 – 2535 
2529 – 2531 

ผูอํานวยการฝายการเงินบัญชี  บมจ.  เซ็นทรัลพัฒนา 
- หลักสูตร Directors Accreditation Program 

(DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี  บจก.  ไทยแอรพอรท กราวด เซอรวิสเซส  
หัวหนาหนวยการเงิน  
 
 
 

- หลักสูตร Chief Financial Officer 
Certification Program รุน 1 จากสมาคมนัก
บัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย  

องคการ USAID / THAILAND 

4. - นายอานิล ธาดานี่ ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of 
California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา 

35,152,134 ปจจุบัน ผูกอตั้งและประธานกรรมการ บจก.  ชิมโฟนี แคปตอล พารทเนอร (เดิม บจก. 
ชโรเดอร แคปตอล พารทเนอร)  กรรมการ  (แตงตั้ง 2541)  

- อายุ 59 ป ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร University of 
Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประธานกรรมการ  บจก.  พารคเวย โฮลดิ้ง  
-ไมมี- ประธานกรรมการ  บจก.  ทวินวูด เอ็นจิเนียริ่ง  (บริษัทจดทะเบียนใน

สิงคโปร)  
กรรมการ  บมจ.  ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
กรรมการ  บมจ.  โรงแรม ราชดําริ 
กรรมการ บจก.  ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล – บีวีไอ  (บริษัทจด

ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา)  
กรรมการ และ สมาชิกของ
คณะกรรมการการลงทุน  

มหาวิทยาลัยการบริหาร สิงคโปร (Singapore 
Management University) 

5. - นายเคนเนธ ลี ไวท ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of 
Puget Sound Tacoma, WA ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

53,542 ปจจุบัน กรรมการบริหาร  บมจ.  ฟนันซา 
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ (แตงตั้ง 2541) 
 
 
 
 
 

กรรมการและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

บมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
 

-  อายุ 59 ป หลักสูตร Director Certification Program & 
Chairman 2000 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  

กรรมการและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

บมจ.  ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
 -ไมมี -  

กรรมการ  บจก.  ฟนันซา ประกันชีวิต 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ        ข 



    

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถอืหุน ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ในบริษัทฯ 

(หุน) 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

กรรมการ    
 
 
2535- 2544 
2529- 2535 

บจก.  ล็อกซบิท  
คณะกรรมการ  หอการคาอเมริกันในประเทศไทย 
กรรมการ สมาคมบริษัทเงินทุน 
กรรมการผูจัดการ  บจก.  แปซิฟค สยาม สตราทีจิค คอนซัลติ้ง   
ผูจัดการทั่วไป  ธนาคารเชส แมนแฮตตัน (สาขากรุงเทพฯ) 

6. - นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปจจุบัน กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ บมจ.  สัมมากร  
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(แตงตั้ง 2543) 
กรรมการ บจก.  ศรีพัฒน  
กรรมการ บจก.  ศรีพัฒน การเดน  

-  อายุ 33 ป หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

กรรมการ   บจก.  แมริม เทอเรซ รีซอรท  
-ไมมี - กรรมการ  บจก.  รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท  

กรรมการ  บจก.  อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง  
กรรมการ  บจก.  หัวหิน วิลเลจ  
กรรมการ  บจก.  หัวหิน รีซอรท  
กรรมการ  บจก.  หัวหิน คอนโดมิเนียม  
กรรมการ บจก.  เจาพระยา รีซอรท  
กรรมการบริหาร สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย 

7. นายไชยวัฒน บุนนาค   นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาวารด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

229,697 
(

ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ  บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
(แตงตั้ง 2545) 

ถือโดย  
 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
   (อยูระหวางรอการเขาอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการไทย) 

คูสมรส)  
 อายุ 61 ป 

-ไมมี - 

บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น  

8. นายเควิน เจมส บูเวส Mundelein Illinois, Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา - สิ้นสุด ณ พย.48
  

กรรมการ   บมจ. โรงแรม ราชดําริ  
กรรมการและประธานเจาหนาที่ฝาย
ปฏิบัติการ (แตงตั้ง 2546) 

กรรมการ บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล  
 
 

 
 อายุ 45 ป 

 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ        ค 



    

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถอืหุน ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ในบริษัทฯ 

(หุน) 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

    -ไมมี – 2545-2546 
 
2540- 2545 
 
2538– 2540 
 
2522– 2538 

ผูจัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีซอรท 
แอนด สปา ภูเก็ต ประเทศไทย (ลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 และ

ปจจุบันอยูระหวางการสรรหาผูดํารง
ตําแหนงกรรมการแทน) 

 
ผูจัดการทั่วไปประจําภาคพื้นประเทศ
ไทย 

โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ  
ประเทศไทย  

General Manager  
 

Elso Paso Marriott Hotel El Paso, Texas 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดํารงตําแหนง 11 ตําแหนง 10 โรงแรม 
ใน 3 ประเทศ 

กลุมโรงแรมในเครือแมริออท  
อินเตอรเนชั่นแนล 

9. นายไมเคลิ  เดวิด เซลบีย MA. International Law & Finance, George 
Washington University – National Law center 
BA. George Washington University  
Associate Electrical Engineering – Cornell 
University 

- ปจจุบัน ประธานกรรมการ Ocean Beauty Seafoods Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา กรรมการ  (แตงตั้ง 2547)  

อายุ 45 ป กรรมการบริหาร  SEA-SOS International, Health Risk 
Management Company, and medical services 
provider 
Kempinski International Hotels and Resorts 

    -ไมมี -  
 
ประธานกรรมการ  
กรรมการผูจัดการ  บจก. ทุนลดาวัลย  
กรรมการผูจัดการ  บจก. วังสินทรัพย  
กรรมการ บจก. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ  
กรรมการ บจก. เอ็ม ดี เอ็กซ ลาว 
กรรมการ บมจ. โรงแรม ราชดําริ  

10. นายไมเคิล ซากิลด Degree in Hotel Management, Ecole Hoteliere 
de Lausanne, Switzerland 
Diploma Advanced Management Programme, 
Cornell University 

- 1999-2005 
 

กรรมการผูจัดการ – เอเชีย แปซิฟก 
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
(แตงตั้ง 2549) 
อาย ุ49 ป 
-ไมมี - 

Le Meridien Hotels and Resorts, Hong Kong 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ        ง 



    

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความส
ครอบครัวระหวางผูบริ

11. นายมิเชลล แวน เดอ โฮเวน 

ัมพนัธทาง
หาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถอืหุน ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ในบริษัทฯ 

(หุน) 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

รองประธานฝายพัฒนาโครงการ  
(แตงตั้ง 2547) 
อาย ุ35 ป 

    -ไมมี - 

Hotelschool The Hague – Institute for 
Hospotality Management 
Bachelor Degree Course – Majority in 
Hospitality Marketing 
Hotelschool De Kogge – Amsterdam 
Vocational Hotel Education 

- 2545 – 2547 
2541 - 2545 

Associate Director 
Associate Director 

Sanctuary Resorts 
Aix Sense Hotel & Resort (SSL) 

12. นายจอหน เวสโทบี้ โรงเรียน ไมเคิลเฮาส นาทาล แอฟริกาใต - 2544 – 2546 
2541 – 2544 
2540 -2541 

ผูอํานวยการฝายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมเชอราตัน แกรนด ลากูนา ภูเก็ต 
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ  ผูอํานวยการฝายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพ 
(แตงตั้ง 2548) ผูอํานวยการฝายอาหาร 
อาย ุ39 ป 

    -ไมมี - 

โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพ 

 
 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ        จ 



    

2. ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมเปนผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค X, # X X X ** X X X X X X X X X / X X X X / X X X X X X X X
นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย /, # / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
นายพอล ชาลีส เคนนี่ / / / / / / / /
นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา / / / / / / / /
นายเควิน เจมส บูเวส*
นายไมเคิล เดวิด เซลบีย / /
นายเคนเนธ ลี ไวท / /
นายอานิล ธาดานี่ / /
นายไชยวัฒน บุนนาค /
นายไมเคิล ซากิลด #
นายมิเชลล แวน เดอ โฮเวน #
นายจอหน เวสโทบี้ #
          x     ประธานกรรมการ           /            กรรมการ **         จางใหบริษัทเม็คเตอร จํากัด เปนเลขานุการบริษัท # ผูบริห

30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย / / / / / / / / / / / / / / /

นายพอล ชาลีส เคนนี่ / / / / / / / / /

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา / / /

นายไมเคิล เดวิด เซลบีย
นายเควิน เจมส บูเวส*
นายเคนเนธ ลี ไวท /

นายอานิล ธาดานี่ /

นายไชยวัฒน บุนนาค /
นายไมเคิล ซากิลด
นายมิเชลล แวน เดอ โฮเวน
นายจอหน เวสโทบี้
          x     ประธานกรรมการ           /            กรรมการ **         จางใหบริษัทเม็คเตอร จํากัด เปนเลขานุการบริษัท
      * นายเควิน เจมส บูเวล ลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 และปจจุบันอยูระหวางการสรรหากรรมการและประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแทน

รายชื่อกรรมการ 

รายชื่อกรรมการ 

บริษัทยอย
MINT

บริษัทที่เกี่ยวของบริษัทรวมบริษัทยอย

 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ        ฉ



    

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ        ช

รายชื่อบริษัทฯและบริษัทยอย
MINT บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย บริษัทยอย บ. ที่เกี่ยวของ

1 บริษัท รอยัล การเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด 27 บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด 1 บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2 บริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด 28 บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด 2 บริษัท เลเซอร เอ็นเตอรไพรส จํากัด
3 บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 29 บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด 3 บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) จํากัด
4 บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 30 บริษัท อาร.จี.อาร ฟูด เซอรวิส จํากัด 4 บริษัท อารมิน ซีสเท็มส จํากัด
5 บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 31 บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด 5 บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส จํากัด
6 บริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด 32 บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด 6 บริษัท ไมเนอร เอวิเอชั่น จํากัด
7 บริษัทเอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด 33 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด 7 บริษัท ไมเนอร คอนซัลแท็นส แอน เซอรวิส จํากัด
8 Arabian Spa (Dubai) Limited 34 บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด 8 บริษัท ไมเนอร ดีเวลลอปเมนส จํากัด
9 บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด 35 บริษัท เอส.แอล.อาร.ที จํากัด 9 บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
10 บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด 36 กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด 10 บริษัท เรด เอิรธ ไทย จํากัด
11 บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด 37 กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย 11 บริษัท อมอรแปซิฟค (ไทยแลนด) จํากัด
12 บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด 38 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี 12 บริษัท หัวหิน คอนโดมิเนียม จํากัด
13 R.G.E. (HKG) Limited 13 บริษัท ศรีพัฒน การเดน จํากัด
14 บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด บ. รวม 14 บริษัท พนาราม จํากัด
15 บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด 1 บริษัท ไมขาว เวเคชั่น จํากัด
16 บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด 2 บริษัท ฮาเบอรวิว จํากัด
17 บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด 3 บริษัทโคโค ปาลม โฮลเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด
18 บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด 4 บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด
19 บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) 5 บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร (กัมพูชา)จํากัด
20 บริษัท ลักซเซอรี ลีมูซีน จํากัด 6 บริษัท เอสแอนดพี ไมเนอรฟูด จํากัด
21 บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด 7 บริษัท ยูโทเปย โฮลดิ้ง ไพรเวท จํากัด 
22 บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด
23 บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด
24 บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)
25 บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด
26 บริษัท ซิซซเลอร ไทย จํากัด

 



                 บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 2  

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค X X X X ** X X X X X X X X X / X X X X / X X X X X X X X X X X X X X
นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
นายศุภดิษฐ  มณีรัตนจรัสศรี / / / / / / / /
นายพอล ชาลีส เคนนี่ / / / / / / / / / / / / /
นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา / / / / / / / /
นายไมเคิล เดวิด เซลบีย / /
นายเควิน เจมส บูเวส
นายเคนเนธ ลี ไวท / /
นายอานิล ธาดานี่ / /
นางปทมาลัย รัตนพล / / / / /
นายประกิต ประทีปะเสน
นายไชยวัฒน บุนนาค /
นายสุจินต หวั่งหลี /
นายสุรินทร โอสถานุเคราะห /
พลโทชยุติ สุวรรณมาศ /
นายมนตรี ทองศรี / / / / / / / / / /
นายริชารด ปเตอร เนวิลล / /
นายโจนาธาน แม็กซเวล วิกลีย /
นายวิสิฐ ตันติสุนทร / /
นายเยน โอลิเวอร ไรเชิรท /
หมอมหลวงอัศนี  ปราโมช / / X /
นายวรวีร  หวั่งหลี X
นายวุฒิชัย หวั่งหลี /
นางนาถสินี  สารวานิชพิทักษ /
นายเลียวนารด ฟลักแมน / /

บริษัทยอยMINTรายชื่อกรรมการ

 
 
 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย       ซ



                 บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 2  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
นางกัญญา เรืองประทีปแสง /
นางถนอมศรี พฤติกุล / /
นายริชารด เอซ ฟอน วัลเด็กก /
นายชาเบียร อาลี ซาฟาร /
นายโฮเวิรด เนวิลล อเล็กซานเดอร กูดแมน /
นายเจมี วิลเลียมส /
นายชุมพจน ตันติสุนทร /
นายเติมศักดิ์ กฤษณามระ /
มล.ตรีทศยุทธ เทวกุล /
ขจรศักดิ์ จันทรัตติยากานต /
Liaw Bee Fong /
Moritz Gubler /
นายจอหน สก็อต ไฮเน็ค / /
นายวินเซนท โฮคูวส /
นางสาวสุพิชญา แชมชอย /
หมอมหลวงวรรณมาศ ทองแถม /
นายแพทริค กิลเม็ทที /
นางองคอร สมประสงค /
Mr. Jeffrey R. W. Matthews /
Mr. Ali Saeed Juma Albwardy /
 Mr. Philip Edward D’Abo /
Mr. Jens Oliver Reichert /
          x     ประธานกรรมการ           /            กรรมการ **         จางใหบริษัทเม็คเตอร จํากัด เปนเลขานุการบริษัท

รายชื่อกรรมการ MINT บริษัทยอย

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย       ฌ



                 บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 2  

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย       ญ

รายชื่อบริษัทฯและบริษัทยอย
MINT บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย บริษัทยอย

1 บริษัท รอยัล การเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด 21 บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด
2 บริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด 22 บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด
3 บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 23 บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด
4 บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 24 บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)
5 บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 25 บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด
6 บริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด 26 บริษัท ซิซซเลอร ไทย จํากัด
7 บริษัทเอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด 27 บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด
8 Arabian Spa (Dubai) Limited 28 บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด
9 บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด 29 บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด
10 บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด 30 บริษัท อาร.จี.อาร ฟูด เซอรวิส จํากัด
11 บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด 31 บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด
12 บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด 32 บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด
13 R.G.E. (HKG) Limited 33 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด
14 บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด 34 บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด
15 บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด 35 บริษัท เอส.แอล.อาร.ที จํากัด
16 บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด 36 กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด
17 บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด 37 กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย
18 บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด 38 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี
19 บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)
20 บริษัท ลักซเซอรี ลีมูซีน จํากัด

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)                                                                                                       เอกสารแนบ 3 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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	ธุรกิจโรงแรม 
	ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ รวมทั้งการขยายจำนวนห้องพักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นกิจการที่ดำเนินการด้วยตนเองและการร่วมทุน เพื่อรองรับความต้องการที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในข้อ 6  หัวข้อโครงการในอนาคต การขยายการให้บริการห้องพักโรงแรมจะเน้นกลยุทธ์การกระจายการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำระดับสากล ซึ่งเครื่องหมายการค้าหลัก ๆ คือ กลุ่มโรงแรมภายใต้การบริหารของโฟร์ซีซั่นและแมริออท รวมทั้งกลุ่มโรงแรมภายใต้การบริหารของบริษัทเอง เช่น กลุ่มโรงแรมในเครืออนันตรา  การมีประสบการณ์บริหารโรงแรมของตนเองมากว่า 30 ปี ร่วมกับการเรียนรู้การบริหารกลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับโลกทำให้บริษัท ฯ สามารถพัฒนาเครื่องหมายการค้าสู่ระดับสากล จะเห็นได้ว่านอกจากการก่อสร้างโรงแรมและเพิ่มจำนวนห้องพักแล้ว บริษัทฯ ยังแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเพิ่มพูนมูลค่าสูงสุดทั้งในแง่รายได้และชื่อเสียงให้กับเครื่องหมายการค้า  บริษัท ฯ ได้รับคัดเลือกและทำสัญญาให้เป็นผู้บริหาร (Hotel Contract Management) กลุ่มโรงแรมจำนวน 3 โรงแรม ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่ม “อนันตรา” ในประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ซึ่งเป็นโรงแรมขนาด 180 ห้องตั้งอยู่แถบเซาท์ มาเลย์ อะทอล  มีกำหนดทยอยแล้วเสร็จตั้งแต่สิ้นปี 2547 ไปจนถึงต้นปี 2549 นอกจากนี้ ยังมีโรงแรม อนันตรา บาหลี คลิฟท์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นโรงแรมขนาด 176 ห้อง ตั้งอยู่บนเกาะบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกำหนดแล้วเสร็จและเริ่มเปิดบริการในปี 2549  และทำสัญญาเป็นผู้บริหารโรงแรม อนันตรา ดูไบ รีสอร์ท 1 และอนันตรา ดูไบ รีสอร์ท 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์ มีขนาดห้องพักจำนวน 279 ห้อง และ 198 ห้อง ตามลำดับ โดยมีกำหนดเปิดบริการพร้อมกันในปี 2550
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