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สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรอื “MINT”) เปนผูประกอบธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจขายอาหารและเครื่องด่ืม ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ธุรกิจบันเทิงและกิจการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม บริษัทไดเริ่มกอต้ังในป 2521 และเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2539 ภายใตช่ือ บริษัท รอยัล การเดนท รีซอรท จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเริม่ดําเนินกิจการโรงแรมรอยัล การเดนท รีซอรท พัทยา บริษัทไดประสบความสําเร็จและไดขยายธุรกิจ
โดยการลงทุนกอสรางโรงแรม เขาซ้ือหุนโรงแรมและรวมลงทุนกับโรงแรมช้ันนําในตางประเทศ ซึ่งในปจจุบัน มี
โรงแรมท่ีเปดดําเนินการจํานวน 15 โรงแรม ภายใตช่ือ “แมริออท” “โฟรซีซั่นส” “อนันตรา” และแบรนดอื่น ๆ ใน
ตางประเทศ อาทิ โรงแรมฮารเบอรวิว ในเวียดนาม และ โรงแรมโบดูฮูราและโรงแรมนาลาดู ในมัลดีฟส นอกจากน้ี 
บริษัท ยังไดขยายธุรกิจโดยการทําสัญญาบริหารโรงแรมใหกับโรงแรมในมัลดีฟส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เวียดนาม 
และอินโดนีเซยี ซึ่งคาดวาจะเปนธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการขยายตัวในอนาคต 

ในป 2546 บรษัิท ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) อยางมี
นัยสําคัญ ซึ่งปจจุบันมีสถานะเปนบริทยอยของบริษัท โดยมีสัดสวนการถือหุน รอยละ 99.68  ธรุกิจหลักของ MFG 
ประกอบดวยการใหบริการรานอาหารและเครื่องด่ืมภายใตเครื่องหมายการคา “เดอะ พิซซา” “สเวนเซนส” “ซิซเลอร” 
“แดรี่ควีน” “เบอรเกอรคิง” และ “เลอแจส” ซึ่งเปนการประกอบการแบบลงทุนโดยบริษัทเองและการใหสิทธิแฟรน
ไชส ณ สิ้นป 2550 มีจํานวนสาขาท้ังส้ิน 676  สาขา ในประเทศไทย จีน ฟลิปปนส กัมพูชา และประเทศในกลุม
ตะวันออกกลาง การลงทุนดังกลาวเปนกลยุทธสําคัญของบริษัทในการเพ่ิมศักยภาพของยอดขายและกําไร ใน
ขณะเดียวกันสามารถลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงธุรกิจหลักแตเพียงธุรกิจเดียว ซึ่งบริษัทไดสามารถแสดงการเติบโต
ของรายไดและผลกําไรท่ีเกิดจากการรวม 2 ธุรกิจหลักเขาดวยกัน จากผลสําเร็จดังกลาว บริษัทจึงไดเปลี่ยนช่ือจาก 
บริษัท รอยัล การเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) มาเปนบริษัทไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) นับต้ังแต
เมษายน 2548 เปนตนมา  

ในป 2550 สัดสวนรายไดของบริษัทแบงเปนรายไดจากธุรกิจอาหารรอยละ  47 จากธุรกิจโรงแรมรอยละ  38 
ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย รอยละ 3  ธุรกิจสปา รอยละ 3 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย รอยละ 2  
ธุรกิจบันเทิงและอื่น ๆ รอยละ 4 และรายไดอื่นรอยละ 3  ซึ่งบริษัทมีศักยภาพการเติบโตท้ังในและตางประเทศ 
เนื่องมาจากความเปนผูนําธุรกิจ ในเรื่องสวนแบงตลาด ความเปนเจาของแบรนดและสถานะการเงินท่ีแข็งแกรง โดย
แนวโนมและอตัราการเติบโตดังกลาว อาจตองคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งประกอบไปดวยความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอุตสาหกรรมทองเท่ียว ซึ่งอาจเกดิจากเหตุการณท่ีไมสามารถควบคุมได เชน การแพรของโรคระบาด การ
กอการรายและภัยธรรมชาติ นอกจากน้ียงัรวมถึงความเส่ียงจากความกังวลในเหตุการณไมสงบทางการเมือง ความ
เสี่ยงจากการเพ่ิมข้ึนของการแขงขันในธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่องด่ืมและสถานบริการสปา โดยเฉพาะในเรื่องการ
แขงขันดานราคาสินคาและบริการ นอกจากน้ียังมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากท่ีบริษัทไดเริ่มโครงการใหม ๆ ในเรื่องสิทธิ
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ในสวนของโครงสรางกลุมบรษัิท ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย ซึ่งมี
ลักษณะการถือหุนไขวระหวางบริษัท เดอะ ไมเนอรฟูดกรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) และบริษัทไมเนอร คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) การถือหุนใน MINT ของ MFG ถึงแมจะมีโครงสรางการถือหุนไขว แต MFG 
จะไมเพิ่มสัดสวนการถือหุน MINT และจะไมใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุนของ MINT ในทุกกรณี ท้ังน้ี 
บริษัท ไดบันทึกสัดสวนการถือหุนดังกลาวในรูปแบบหุนทุนซื้อคืน (Treasury Stock) และจะไมมีการเพิ่มสัดสวนการ
ถือหุน MINT แตอยางใด กรณีการถือหุนใน MINOR ของ MFG ก็เปนอีกกรณีหนึ่งท่ีจัดวาเปนการถือหุนไขว ท้ังน้ี
เนื่องมาจากการลงทุนในเชิงกลยุทธนับต้ังแตป 2536    (โปรดพิจารณารายละเอียดโครงสรางการถือหุนไขวเพิ่มเติมใน
ขอ 8 โครงสรางเงินทุน)  
 สรุปฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับป 2550 บริษัท มีรายไดรวม 14,029 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 13 และบริษัท มีกําไรสุทธิ 1,611 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของป
กอนคิดเปนรอยละ 26  และบริษัทมีสินทรัพยรวม 21,280 ลานบาท เพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2549 
ซึ่งเทากับ 17,787 ลานบาท ท้ังน้ีมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของท่ีดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย 
(โครงการสมุย บีช เรสซิเดนซ) ท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา (โรงแรมอนันตรา ภูเก็ต และโครงการราชดําร ิ
เรสซิเดนซ) และสินทรัพยถาวรของบริษัท (โรงแรมโฟรซซีั่น เกาะสมุย และ การเปดสาขาใหมของธุรกิจอาหาร)  
บริษัทมีหนี้สินรวม  11,572 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก ณ สิ้นปท่ีแลวซึ่งเทากับ 9,662 ลานบาท เนื่องจากบริษัท   มีการเบิก
เงินกูระยะส้ันเพิ่มข้ึนเพื่อนําไปใชในการกอสรางโครงการระหวางการพัฒนาและสินทรัพยถาวร ในขณะท่ีบริษัท มี
สวนของผูถอืหุน 9,708 ลานบาท เพิ่มข้ึนสิ้นป 2549 ซึง่เทากับ 8,124 ลานบาท เนื่องจากกําไรสะสมท่ีเพิ่มข้ึนจากผล
การดําเนินงาน และการออกหุนเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

ในชวงปลายป 2549 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) หรือ “S&P” โดยการเขา
ซื้อหุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญของ S&P จากผูถอืหุนเดิม เปนจํานวน 9,710,573 หุน และ 
8,069,627 หนวย และหลังการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิในชวงตนป 2550 ท่ีผานมา ทําให ณ 31 ธันวาคม 2550 
บริษัท ถือหุนเปนสัดสวนรอยละ  19.01  ซึ่งการลงทุนครั้งน้ีถือวาเปนกลยุทธการลงทุนระยะยาว เนื่องจาก S&P มี
จุดเดนในธุรกิจอาหาร ซึ่งสามารถสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ไดในอนาคต 
 พัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัทในดานธุรกิจโรงแรม บริษัท เปดดําเนินการโรงแรมแหงใหม 2 แหง ในไตรมาส 
1 ป 2550 ไดแก โรงแรมโฟรซีซั่น เกาะสมุย และ โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส ในเดือนกุมภาพันธและมีนาคมตามลําดับ 
ซึ่งการเปดดําเนินการเปนไปตามการคาดการณของบริษัท ท้ังน้ี โรงแรมท้ัง 2 แหง มีอัตราการเขาพักอยูในระดับสูง
เนื่องจากเปนชวงฤดูการทองเท่ียว และบริษัท จะเริ่มรับรูรายไดและสวนแบงกําไรจากโรงแรมท้ัง 2 แหง ในไตรมาสน้ี
เปนตนไป นอกจากน้ี บริษัท ไดเขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 20 ในบริษัท Serendib Hotel Limited ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของ Hemas Holdings Limited (Hemas) ซึ่งเปนเจาของและผูบริหารโรงแรม 4 แหง ในศรีลังกา ไดแก Serendib Hotel  
Club Dolphin Hotel  Miami Hotel และ Sigiriya Hotel ซึ่งการลงทุนดังกลาวบริษัทไดดําเนินการแลวเสร็จในเดือน
เมษายน ป 2550 
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 ในเดือนเมษายน ป 2550 บรษัิท หัวหินรีซอรท จํากัด (บริษัทยอยของ MINT) ไดทําคําเสนอซ้ือ (Tender 
Offer) หลักทรพัยท้ังหมดของ บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (RHC) จํานวน 1,887,945 หุนโดยบริษัทมีความ
ประสงคเพื่อท่ีจะขอเพิกถอนหลักทรัพยของกิจการออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  และมีผูแสดงเจตนาขายท้ังส้ิน 1,235,562 หุน ทําใหบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด ถือหุน RHC ท้ังส้ิน 
19,923,152 หุน คิดเปนรอยละ 44.27 ของจาํนวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกิจการ เมื่อรวมกับท่ี MINT ถืออยู 
24,424,465 หุน  หรือรอยละ 54.28 ทําให MINT ถือหุนโดยตรงและโดยออมรวมเปน 44,347,617 หุน หรือรอยละ 
98.55 และ RHC ไดดําเนินการเพิกถอนหลักทรัพยของกิจการออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเสร็จสิ้นเมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2550 

 ในเดือนกรกฎาคม ป 2550 บริษัทไดลงทุนเพิ่มในบริษัท โคโคปาลม โฮเต็ล แอนดรีสอรท จํากัด ทําใหบริษัท
ถือหุนเพิ่มข้ึนจากเดิมรอยละ 65 ของหุนท้ังหมด (โดยมีสิทธิออกเสียงรอยละ 40 ของสิทธิออกเสียง) มาเปนถือหุนรอย
ละ 100 ของหุนท้ังหมด (โดยมีสิทธิออกเสยีงรอยละ 100) เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน และขจัดขอ
ขัดแยงกฎหมายในเรื่องการถอืหุนของคนตางดาว  
 ในดานธุรกิจอาหาร ในสิ้นป 2550 บริษัท มีสาขารานอาหารท้ังส้ิน 676 สาขา โดยมีการเปดใหมจํานวน 45 
สาขา แบงเปนสาขาท่ีบริษัท ลงทุนเอง จํานวน 22 สาขา และสาขาแฟรนไชส จํานวน 23 สาขา 
 อยางไรก็ตาม ในปนี้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยจะเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท  โดย
ในสิ้นป 2550 บริษัท ไดรับรูรายไดจากการขายบานพักตากอากาศในโครงการ สมุย บีช เรสซิเดนซจํานวน 2 หลัง 
มูลคารวม 228 ลานบาท โดยบริษัทคาดวาโครงการบานพักตากอากาศระดับหรูหรานี้จะไดรับการตอบรับจากลูกคา
ระดับบนและชาวตางชาติ เปนอยางดี  ปจจุบัน บริษัทยังมีบานพักตากอากาศในโครงนี้จํานวน 11 หลัง 

 
 (ผูถือหุนควรอานรายละเอียดขอมูลสวนท่ี 2) 
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สวนท่ี 2 
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 อาคารเบอรลี่ยุคเกอร ช้ัน 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง                

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 
เลขทะเบียนบรษัิท  0107536000919  (เดิมเลขท่ี บมจ.165)  
 
ทุนจดทะเบียน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

3,338,822,335 บาท รวมเปน 3,338,822,335 หุน แบงเปน 
   หุนสามัญ       3,275,302,335    หุน    มูลคาหุนละ 1 บาท 
   หุนบุริมสิทธิ      63,520,000     หุน    มูลคาหุนละ 1 บาท 
 
ทุนเรียกชําระแลว  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
   3,021,736,453 บาท รวมเปน 3,021,736,453 หุน แบงเปน 
   หุนสามัญ       2,958,216,453    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 
 

http://www.royalgarden-resort.com/
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1.  ปจจัยความเสี่ยง 

 
การดําเนินธุรกิจของบริษัท ตองเผชิญความเสี่ยงตางๆ ซ่ึงความเส่ียงดังกลาวประกอบดวยความเสี่ยงในการ

ประกอบธุรกิจโดยท่ัวไปและความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจของบริษัท ซ่ึงอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
รายรับ ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง ผลประกอบการ การดําเนินธุรกิจ หรือมูลคาหุนของบริษัท อยางไรก็ตามอาจมี
ความเส่ียงอื่นๆ ซ่ึงบริษัทไมอาจทราบไดในขณะน้ี หรือบริษัทเห็นวาอาจจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผล
ประกอบการหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัทในขณะนี้ ดังน้ันผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเส่ียงอื่นๆ ท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับบริษัทนอกเหนือจากปจจัยความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ีดวย 
 

1.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  

 
เน่ืองจากหน่ึงในธุรกิจหลักของบริษัทคือการประกอบธุรกิจโรงแรม ซ่ึงมีความสัมพันธกับจํานวนของ

นักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ ดังน้ันปจจัยความเส่ียงจากภายนอกท่ีทําใหเกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว ซ่ึงบริษัทไมสามารถควบคุมได เชน การกอการราย การแพรระบาดของโรคติดตอแบบเฉียบพลัน ภัย
ธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณท่ีกอใหเกิดความไมสงบภายในประเทศและแหลงทองเที่ยว อาจสงผลกระทบโดยตรงตอ
ปริมาณนักทองเท่ียวในประเทศและนักทองเท่ียวจากตางประเทศท่ีกําลังจะเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึง
ผลกระทบนี้สงผลเปนวงกวางไมเพียงเฉพาะประเทศไทยและบริษัทเทาน้ัน แตรวมถึงอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท้ัง
ภูมิภาคเอเชียดวยเชนกัน 

บริษัทมีนโยบายกระจายและลดความเสี่ยงโดยพยายามรักษาสัดสวนรายไดระหวางคาหองพักและคาอาหารท่ี
เหมาะสม กลยุทธการกระจายธุรกิจตามแหลงทองเท่ียวในหลายแหงเพ่ือลดความเส่ียงจากกรณีท่ีมีปจจัยลบท่ีมีผลตอ
การทองเท่ียวเฉพาะแหลงใดแหลงหน่ึง การเพ่ิมสัดสวนลูกคาท่ีเปนนักทองเท่ียวภายในประเทศและการกระจายฐาน
ลูกคาตางชาติใหครอบคลุมหลากหลายประเทศมากย่ิงข้ึนเพ่ือลดความเส่ียงการกระจุกตัวของลูกคากลุมใดกลุมหน่ึง 
รวมถึงการเตรียมความพรอมท้ังทางดานกลยุทธทางการตลาดและการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน นอกจากน้ี
การลงทุนในธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทชวยใหบริษัทมีการกระจายความเส่ียงของธุรกิจท่ีเหมาะสม 
เนื่องจากรายไดจากธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่มมีความผันผวนท่ีนอยกวา โดยในป 2550 บริษัท มีสัดสวนรายได
จากธุรกิจอาหารรอยละ 47 จากธุรกิจโรงแรมรอยละ 38 ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพยรอยละ 3  ธุรกิจ
สปา รอยละ 3  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย รอยละ 2 ธุรกิจบันเทิงและอื่น ๆ รอยละ 7 

 

1.2  ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจโรงแรม 

 
ปจจุบันมีโรงแรมท่ีมีกลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกับกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทจํานวนมากข้ึน จึงทําให

เกิดการแขงขันในเรื่องราคา ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบกับรายไดและกําไรของบริษัทในท่ีสุด อยางไรก็ตามบริษัทเช่ือมั่น
วาดวยกลยุทธการตลาดและภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิดจากคณะกรรมการบริหารซึ่งมีความชํานาญและ
ประสบการณในธุรกิจโรงแรมและการบริหารงานดวยตนเองภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง  (“อนันตรา”)     
การบริหารงานดวยตนเองภายใตเครื่องหมายการคา “แมริออท” (Franchise) การบริหารงานโดย Four Seasons Hotels 
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and Resorts Asia Pacific Pte. Ltd. ภายใตเครื่องหมายการคา “โฟรซีซ่ันส” และ   การบริหารงานโดย International 
Hotel Licensing Company S.A.R.L. ซ่ึงเปนกลุมบริษัท แมริออทโฮเทล ภายใตเครื่องหมายการคา “เจดับบลิว แมริ
ออท” ซ่ึงเปนเครื่องหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก ประกอบกับบริษัทไดประกอบธุรกิจในประเทศไทยเปนระยะ
เวลานานจึงมีฐานลูกคาประจําท้ังภายในประเทศและตางประเทศ นอกจากน้ีบริษัทยังมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆท่ีมี
ความเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม เชน ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย ธุรกิจ
ใหบริการเพ่ือสุขภาพ และธุรกิจบันเทิง ทําใหบริษัทสามารถใหบริการแกผูบริโภคไดอยางครบวงจรเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูประกอบการโรงแรมรายอื่น บริษัทจึงมีการเติบโตของรายไดและกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนมาโดยตลอด 
 

1.3  ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
ธุรกิจการใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่มเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันคอนขางสูง อีกท้ังยังเปนธุรกิจท่ีมีการ

ปองกันผูเขารวมธุรกิจรายใหมต่ํา อยางไรก็ตาม การแขงขันในธุรกิจของอาหารประเภทน้ีจําเปนท่ีจะตองมีการ
วางแผนการตลาดเพ่ือครอบคลุมผูบริโภคจํานวนมาก ซึ่งการจัดต้ังธุรกิจรานอาหารท่ีมีเครือขายครอบคลุมท่ัวประเทศ 
จําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก รวมท้ังตองมีแบรนดท่ีเปนท่ียอมรับ มีทีมผูบริหารท่ีมีประสบการณสูง และเปน
ผูประกอบการท่ีไดรับการยอมรับในวงการธุรกิจ บริษัท ไดมีการขยายสาขาครอบคลุมในเขตชุมชนท่ีมีกําลังซ้ือและมี
อัตราการบริโภคสูงทําใหบริษัทสามารถครองสวนแบงการตลาดท่ีสูงกวาคูแขง    นอกจากน้ี บริษัทไดริเริ่มเปดบริการ
รูปแบบอาหารประเภทใหม ๆ จึงทําใหธุรกิจในกลุมน้ีมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 
 

1.4 ความเสี่ยงจากการริเร่ิมโครงการใหม 

 
จากวิสัยทัศนของบริษัทหากมีความเปนไปไดในการลงทุน บริษัทอาจเริ่มลงทุนในโครงการใหมๆ โดยเฉพาะ

การลงทุนในกลุมโรงแรมและท่ีพักอาศัย ซ่ึงอาจมีความเส่ียงในเร่ืองของการกอสราง เชน การปรับตัวสูงข้ึนของราคา
วัสดุกอสราง ปจจัยในเรื่องระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตนทุนและการควบคุม
คุณภาพในการกอสรางโครงการใหม อยางไรก็ตามบริษัทคาดวาจะไมไดรับความเสียหายดังกลาว เน่ืองจากตามปกติ
บริษัทจะเขาทําสัญญาการกอสรางกับผูรับเหมากอสราง ซ่ึงไดระบุตนทุนในการกอสรางท่ีแนนอนไวในสัญญา และมี
การควบคุมคุณภาพการกอสรางใหไดตามมาตรฐานอยางตอเนื่องเพ่ือลดความเส่ียงตางๆ อันอาจเกิดข้ึนจากการ
กอสราง นอกจากน้ีกอนเริ่มดําเนินโครงการใหม บริษัทจะทําการสํารวจสิ่งแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคใน
บริเวณท่ีตั้งของโครงการใหมกอนดําเนินการกอสราง เพ่ือสรางความม่ันใจในความเปนไปไดของโครงการและขจัด
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
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1.5  ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไมมีที่ดินของตนเอง 

 
ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งของโรงแรมบางแหงในปจจุบันเปนท่ีดินท่ีบริษัทไดทําสัญญาเชาไวกับเจาของท่ี การไมมีท่ีดิน

เปนของตนเองจึงเปนความเส่ียงของบริษัทท่ีนักลงทุนควรตระหนักถึง อยางไรก็ตาม สัญญาเชาท่ีบริษัททําไวกับผูให
เชามีอายุสัญญาเฉล่ียคงเหลือประมาณ 14 ป และบริษัทมีสิทธิตออายุสัญญาไดอีก         โดยมีคาเชาตามท่ีจะตกลงกัน 
และบริษัทก็ไดปฏิบัติตามสัญญาเชาและมีความสัมพันธท่ีดีกับผูใหเชาตลอดมา บริษัทจึงเชื่อม่ันวาความเส่ียงดังกลาว
ไมมีนัยสําคัญในระยะเวลาอันใกล 

 

1.6  ความเสี่ยงในการตอสัญญาแฟรนไชส 

 
การดําเนินงานของบริษัทภายใตแบรนดตางๆสวนมากจะไดรับแฟรนไชสมาจากตางประเทศโดยดําเนินงาน

ตามขอตกลงภายใตสัญญาแฟรนไชส ดังน้ันจึงอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีมิไดรับอนุญาตใหตอสัญญาหรือ
การเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสัญญาแฟรนไชสแตละสัญญา บริษัทจึงไดทําการบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยการ
ขอตออายุสัญญาแฟรนไชสลวงหนากอนท่ีสัญญาจะหมดอายุลงเพ่ือสรางความม่ันใจในผลประโยชนท่ีจะไดรับใน
ระยะยาวของบริษัทและผูถือหุน โดยปจจุบันอายุสัญญาแฟรนไชสมีการตออายุลวงหนาประมาณ 25 ป โดยเฉลี่ย 

 

1.7  ความเสี่ยงจากการตออายุสัญญาเชากับเจาของพ้ืนท่ี 

 
สถานท่ีตั้งของรานอาหารเปนหน่ึงในปจจัยหลักของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจรานอาหาร ดังน้ันจึงอาจ

เกิดความเส่ียงหากไมสามารถตอสัญญาเชาพ้ืนท่ีและความเส่ียงในการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดในสัญญาใหมท่ีจะ
ถูกจัดทําข้ึน อยางไรก็ตามเน่ืองจากบริษัทเปนเจาของรานอาหารภายใตแบรนดตางๆหลายแบรนดซ่ึงเปนท่ียอมรับ
ของผูบริโภค จึงสงผลใหบริษัทมีอํานาจตอรอง อีกท้ังบริษัทยังมีนโยบายในการทําสัญญาระยะยาวกับเจาของพื้นท่ี 
ซ่ึงจะชวยลดความเสี่ยงดังกลาวไดอยางมาก 
 

1.8  ความเสี่ยงดานการเงิน  

 
1.8.1   ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน   

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดบางสวนเปนเงินสกุลตางประเทศซ่ึงไดรับมาจากการใหสิทธิคาแฟรนไชสและ
จากเอเยนตทองเท่ียวในตางประเทศ ซ่ึงรายไดดังกลาวผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน แตในขณะเดียวกันบริษัทและ
บริษัทยอยก็มีคาใชจายบางประเภท เชน คาบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม คาการใชสิทธิ/ลิขสิทธ์ิในธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม (Franchise Fee) เปนเงินสกุลตางประเทศ ดังน้ันบริษัทจึงสามารถลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได
โดยหักกลบรายไดและคาใชจายท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศ (Natural Hedging) ซ่ึงปจจุบันคาใชจายดังกลาวมีสัดสวน
ใกลเคียงกับรายได สงผลใหผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเปนมูลคาท่ีไมเปนสาระสําคัญเม่ือเทียบกับรายไดท้ังหมด
ของบริษัทและบริษัทยอยทําใหบริษัทไมมีความจําเปนท่ีจะตองทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพ่ือ
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ปองกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยนน้ี       ในสวนของการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากราคาคา
หองพักซ่ึงเดิมกําหนดราคาอางอิงเงินสกุลดอลลาหสหรัฐ ปจจุบันหองพักท้ังหมดในประเทศไดเปลี่ยนมากําหนดเปน
เงินสกุลบาท  สวนโรงแรมในตางประเทศซ่ึงบริษัทรับรูรายไดในรูปของสวนแบงกําไรและคาบริหารจัดการ คิดเปน
อัตราสวนท่ีไมมีนัยสําคัญตอรายไดจากกลุมธุรกิจโรงแรมท้ังหมด  สําหรับรายไดจากธุรกิจอาหารในรูปสกุลเงินดอล
ลาหสหรัฐในปจจุบัน มีสัดสวนเพียงรอยละ 1 ของรายไดในกลุมธุรกิจน้ีท้ังหมด  

นอกจากนี้ บริษัท และบริษัทยอย มีเงินลงทุนในตางประเทศตามราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 คิด
เปนรอยละ 0.67 เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมในงบการเงินรวม (เงินลงทุนในตางประเทศดังกลาวเปนเงินลงทุนใน
กิจการรวมคา และเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด โดยบริษัท ไดบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานบัญชี ซ่ึงมิไดมีการบันทึกขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกําไรขาดทุน เงินลงทุนในกิจการรวม
คาจะบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย (โดยรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนซ่ึงแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
เฉลี่ยในป 2550) สวนเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด จะมีการปรับปรุงใหเปนราคา
ยุติธรรมและใชอัตราแลกเปลี่ยน ณวันส้ินงวดโดยแสดงอยูภายใตสวนของผูถือหุน) จากสัดสวนเงินลงทุนใน
ตางประเทศซึ่งมีสัดสวนตํ่ามาก เม่ือเปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมในงบการเงินรวมดังกลาว ทําใหบริษัท ไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไมมากนัก  
 
1.8.2   ความเสี่ยงดานการเก็บเงินชําระหนี้จากลูกหนี้การคา  

บริษัทและบริษัทยอยมีความเส่ียงในการเรียกเก็บเงินชําระหน้ีจากลูกหนี้การคา เชน เอเยนตทองเท่ียว หรือ
ลูกคาบริษัทรายใหญ เชนเดียวกับผูประกอบการในธุรกิจโรงแรมรายอื่นๆ  อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยมีฐาน
ลูกหนี้การคาท่ีหลากหลายและมีจํานวนมากรายซึ่งบริษัทและบริษัทยอยไมไดยึดติดกับฐานลูกหน้ีการคากลุมใดกลุม
หน่ึง และในอดีตไมเคยไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากหน้ีสูญ เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอยจะพิจารณา
ใหระยะเวลาในการชําระหนี้ (เครดิตเทอม) แกลูกหน้ีการคาเฉพาะรายท่ีติดตอกันมาเปนระยะเวลาอยางนอย 3-5 ป 
สําหรับลูกหน้ีการคารายใหม บริษัทและบริษัทยอยจะกําหนดเปนวงเงินท่ีจํากัดเทาน้ัน นอกจากน้ีบริษัทและบริษัท
ยอยไดวางเปาหมายที่จะบริหารลูกหนี้ใหมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน และมีแผนการติดตามลูกหนี้ที่มี

ปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคาคางชําระสุทธิเทากับ 696 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 5 ของรายไดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย โดยรอยละ 95.5 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด (กอนหักคา

เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ) เปนลูกหนี้การคาคางชําระนอยกวา 90 วัน และประกอบดวยลูกหน้ีท่ียังไมถึงกําหนดชําระรอยละ 
70.4  บริษัทและบริษัทยอยไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวรอยละ 1.6 ของยอดลูกหน้ีการคาทั้งหมด (กอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัย

จะสูญ)  
 

1.8.3  ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 
 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมของบริษัท สวนใหญเปนอัตราคงที่ โดย
บริษัท มีเงินกูระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจํานวนรอยละ 15 ของเงินกูระยะยาวท้ังหมด  เงินกูระยะยาวของ
บริษัทปจจุบันอยูในรูปหุนกูระยะยาว 5 ป และ 7 ป โดยอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยปจจุบันอยูท่ีระดับตํ่ากวารอยละ 5 
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 หากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะมีผลกระทบใหดอกเบ้ียจายของบริษัทและบริษัทยอย
เพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 0.09 ของรายได 
 
1.8.4    ความเส่ียงจากการตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตองปฏิบัติและละเวนปฏิบัติของหุนกูของบริษัท 
 บริษัทตองดํารงอัตราสวนหนี้สิน (Interest Bearing Debt) (“IBD”) ตอสวนของผูถือหุนของบริษัทในอัตราไม
เกิน 1.75 : 1 ณ วันส้ินงวดบัญชีในทุกๆไตรมาส โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทท่ีมีผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 
(IBD/E) ของบริษัทเทากับ 0.88 : 1   
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที ่2 หนา 7 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.1  ความเปนมาและการเปล่ียนแปลงพัฒนาการที่สําคัญ     

 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“MINT” หรือ “บริษัท”) กอต้ังเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2521 

โดยนายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 3 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร บริษัท
ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือเดือนตุลาคม 2531 ดําเนินกิจการ  โรงแรม รอยัลการเดน รี
ซอรท พัทยา (ปจจุบันช่ือโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา) ซึ่งต้ังอยูใจกลางเมืองติดหาดพัทยา ในชวง
ระยะเวลาต้ังแตป 2535 จนถึงปจจุบันบริษัทไดขยายกิจการโดยการลงทุนกอสรางโรงแรมหรือเขาซ้ือหุนโรงแรมท่ีมี
ศักยภาพหรือรวมลงทุนกับโรงแรมช้ันนําในตางประเทศในสถานท่ีตั้งท่ีเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย 
อาทิ ภูเก็ต สมุย เชียงใหม หัวหินและเชียงราย เปนตน นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมที่บริษัทเปนเจาของแลว บริษัทได
เขาไปลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจโรงแรม มีรายละเอียดดังนี ้

 
ป 2535 - ลงทุนในบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด (“HHR”) ซึ่งดําเนินกิจการโรงแรม หัวหิน แมริ ออท รีซอรท 

แอนด สปา 
- ลงทุนในบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด (“CPR”) ซึ่งดําเนินกิจการโรงแรม กรุงเทพฯ แมริออท รี

ซอรท แอนด สปา และธุรกิจใหเชาศูนยการคา 
- เร่ิมดําเนินธุรกิจศูนยการคาท่ีพัทยา ผานบริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด (“RGP”)  
 

ป 2536 - ลงทุนในบริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด (“MTR”) เพือ่สรางโรงแรมโฟรซีซัน่ รีซอรท 
เชียงใหม (เดิมช่ือโรงแรมเดอะ รีเจนท รีซอรท เชียงใหม)  

- เร่ิมดําเนินธุรกิจบันเทิง (พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not!) ผานบริษัท รอยลั การเดน เอ็นเตอร
เทนเมนท จํากัด (“RGE”)  

 
ป 2538 - เพ่ิมสัดสวนการถือหุนใน HHR เปนรอยละ 100 

 
ป 2541-2543  - ลงทุนในบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (“RHC”)  
 - เพ่ิมสัดสวนการถือหุนใน MTR จากรอยละ 20.31 เปนรอยละ 45.31 

- เพ่ิมสัดสวนการถือหุนใน CPR จากรอยละ 46.66 เปนรอยละ 74.36 
 - บริษัท สมุย วลิเลจ จํากัด (“SAMUI”) ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 100 ซื้อท่ีดินท่ีเกาะสมุยเพื่อเตรียม

กอสรางโรงแรมช้ันหน่ึง   
 

ป 2544 - รวมลงทุนกับบริษัท แมริออท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยลงทุนผานบริษัท รอยัล การเดน ดีเวลล
อปเมนท จํากัด (“RGD”)  เพื่อดําเนินกิจการโรงแรมเจดับบลวิ แมริออท ภูเกต็ รีสอรท แอนด สปา  
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       เพ่ิมศักยภาพของโรงแรมท่ีพัทยา หัวหิน และกรงุเทพฯ เพื่อใหไดมาตรฐานสากลโดยใช
เคร่ืองหมายการคา “แมริออท”   

 
ป 2545 - ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด (“BB”) เพ่ือดาํเนินกิจการโรงแรมบาน

โบราณ ท่ีจังหวัดเชียงราย (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนโรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดนไทร
แองเก้ิล) 

 
ป 2546 - เพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน RHC ทําใหบริษัทถือหุนรอยละ 49.05 ใน RHC  

- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน MTR ทําใหบริษัทถือหุนรอยละ 58.10 ใน MTR 
- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จาํกัด (มหาชน) (“MFG”) ผานการทําคํา

เสนอซ้ือของบริษัทยอยในเดือนกรกฎาคม ทําใหบริษัทถือหุนรอยละ 98.65ใน MFG ณ สิน้ป 2546  
- ปรับปรุงโรงแรมบานโบราณ และเปลี่ยนช่ือเปน โรงแรมอนนัตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดนไทร

แองเก้ิล และเปดดําเนินการในเดือนตุลาคม 2546 
- ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด (“SRS”) เพื่อดําเนินกิจการโรงแรม

อนันตรารีสอรทแอนดสปาสมุย โดยเปดดําเนินการในเดือนพฤศจิกายนป 2547  
 

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

- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน CPR จากรอยละ 74.36 เปน รอยละ 81.24  
- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนในโรงแรม เจ ดับบลิว ภูเก็ต รีซอรทแอนดสปา เปนรอยละ 86.2  
- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนในบริษัท มันดาราสปา (ไทยแลนด) จํากัด (“MST”)เปนรอยละ 100  
- เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด (“MSVL”) ผานภายใต บริษัท มัน

ดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด เปนรอยละ 100  
- ลงทุนในบริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด (“COCO”) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมท่ี

จังหวัดพังงา โดยบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงรอยละ 40 พรอมกันน้ีบริษัทยังไดรับการแตงต้ังให
เปนผูบริหารโรงแรมในนาม โรงแรม อนันตรา โคโค ปาลม รีสอรท แอนด สปา เขาหลัก ภายใต
สัญญาบริหารงานโรงแรม 

- ในเดือนธันวาคมจากเหตุการณสึนามิท่ีชายฝงทะเลอันดามัน ทําใหโรงแรมในเครือ 2 แหง ไดรับ
ผลกระทบไดแก โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีซอรท แอนด สปาไดรับความเสียหายเพียง
เล็กนอยสามารถซอมแซมสวนที่เสียหายและเปดบริการเปนปกติในวันตอมา และโรงแรม    อนัน
ตรา โคโค ปาลม รีสอรท แอนด สปา เขาหลัก ไดรับผลกระทบโดยตรง แตไดรับการชดเชยจาก
บริษัทประกันภัยจํานวน 260 ลานบาทซึ่งครอบคลุมความเสียหายท้ังหมด 

- เพ่ิมสัดสวนการถือหุนใน MFG จากรอยละ 98.65 เปนรอยละ 99.23 โดยการทยอยซื้อหุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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- เพ่ิมสัดสวนการถือหุนใน MFG จากรอยละ 99.23 เปนรอยละ 99.70 โดยการทําคําเสนอซ้ือหุนท่ียัง
เหลืออยูทั้งหมดรอยละ 0.77 พรอมท้ังขอเพิกถอนหลักทรัพยของ MFG ออกจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน RHC จากรอยละ 49.30 เปนรอยละ 57.66  
 

ป 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน RHC จากรอยละ 57.66 เปนรอยละ 90.83 ผานการทําคําเสนอซ้ือหุนท่ียัง
เหลืออยูทั้งหมดรอยละ 42.34  

- สัดสวนการถือหุนใน MFG ลดลงจากรอยละ 99.70 เปนรอยละ 99.67 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของทุน
ชําระแลวของ MFG จาก 325.83 ลานบาทเปน 327.31 ลานบาทจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จัดสรรใหกับพนักงาน (ESOP) 

- เปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” เปน บริษัท ไมเนอร อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

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

- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนในบริษัท รอยัล การเดนท ดีเวลลอปเมนท จํากัด จากรอยละ 50 เปนรอยละ 
100 โดยซ้ือหุนมาจากบริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด (“RNS”) (เดิมบริษัทถือหุนโดยตรงรอยละ 
50 และถือหุนผาน RNS รอยละ 50) 

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

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

- ยายหลักทรัพยของบริษัทจากหมวดโรงแรมและบริการการทองเท่ียวภายใตกลุมอุตสาหกรรม
บริการมาเปนหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มภายใตกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีผลต้ังแต
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2548 

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

- ลงทุนรอยละ 49 ใน Arabian Spas (Dubai) Limited  ซึ่งประกอบธุรกิจสปาในประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเร็ตส โดยลงทุนผาน MSVL  

- ลงทุนรอยละ 50 ในบริษัท ยูโทเปย โฮลดิ้ง ไพรเวท จํากัด ผูดําเนินการพัฒนาธุรกิจโรงแรมท่ี   
มัลดีฟสภายใตเคร่ืองหมายการคาอนันตรา โดยลงทุนผาน RGI      

- ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด เพื่อลงทุนซ้ือท่ีดินและกอสรางคอนโดมี
เนียม 
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ป 2549  - เร่ิมดําเนินกิจการโรงแรมใหมจํานวน 2 โรงแรม ในไตรมาสท่ี 1 โรงแรมโฟรซีซั่นส  เตนทแคมป ที่
เชียงราย และโรงแรมโบดูฮูรา ที่มัลดีฟท 

- บจ.อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง(ลาบวน) ซึ่ง MINT ถือหุนรอยละ 100 เพิ่มสัดสวนการ
ลงทุนใน  China Food Group Ltd. ในประเทศจีนจากรอยละ 18.5 เปนรอยละ 100  (China Food 
Group Ltd. ถือหุนรอยละ100 ใน Franchise Investment Corporation of Asia Ltd.(FICA) และ FICA 
ถือหุนรอยละ 92.59 ใน Beijing LeJazz Food & Beverage Co., Ltd.) 

- เพ่ิมสัดสวนการถือหุน บจ. RNS Holdings Ltd. จากรอยละ 72.4 เปนรอยละ 100  
- ยกเลิก บริษัท ไชนา ฟูด กรุป จํากัด ทําให บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชสโฮลดิ้ง (ลาบวน) 

จํากัด ถือหุนรอยละ100 ใน Franchise Investment Corporation of Asia Ltd.(FICA) และ FICA ถือ
หุนรอยละ 92.59 ใน Beijing LeJazz Food & Beverage Co., Ltd.)  โดยตรง ซึ่งจะชวยลดขั้นตอน
การบริหารเงินลงทุนลง 

- บมจ.โรงแรมราชดําริลดสัดสวนการลงทุนใน บจ.ลักซเซอรี ลิมูซีน จากรอยละ100 เปนรอยละ 0 
- ในเดือน มิถุนายน บริษัท ได  ลงนามในบันทึกความเขาใจรวมกันกับ Hemas Holdings Limited ซึ่ง

เปนบริษัทท่ีอยูในตลาดหลักทรัพยของประเทศศรีลังกา เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงแรม 
- ในเดือน มิถุนายน บริษัท ไดรับเลือกจากตลาดหลักทรัพยใหคํานวณในดัชนี 50 ของตลาด

หลักทรัพยต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป 
- เร่ิมดําเนินกิจการโรงแรมใหมในชื่อ อนันตรา ที่มัลดีฟสในเดือนสิงหาคม 
- บริษัทเขาลงทุนในบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)(S&P) จํานวน 494.3 ลานบาท   

คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 10.91 และใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ รอยละ 9.06 ของหุนท่ีชําระแลว
ในเดือนพฤศจิกายน ท้ังน้ี  บริษัท ไดดําเนินการแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดเปนหุนสามัญ 
ณ ตนป 2550 ทําใหสัดสวนการถือในปจจุบัน เทากับรอยละ 17.12 

- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน RHC จากรอยละ 90.83 เปนรอยละ 95.80 
- ลงทุนรอยละ 100 ใน M&H Management Limited (Mauritius) เพื่อลงทุนธุรกิจดานโรงแรมใน

ตางประเทศ (ขณะน้ียังไมเร่ิมดําเนินการ) 
 

ป 2550 - ในเดือนมกราคม ลงทุนผานบริษัท รอยัล การเดนท โฮเต็ล แมแนจเมนท จํากัด  รอยละ 100  ใน
บริษัท Hospitality Investment International Limited และ Lodging Management (Labuan) Limited 
เพื่อลงทุนธุรกิจดานโรงแรมในตางประเทศ   

- ในเดือนกุมภาพันธ  บริษัท เปดดําเนินการ โรงแรมโฟรซีซั่น เกาะสมุย  
- ในเดือนกุมภาพันธ ลงทุนผาน MFG รอยละ 100  ใน Primacy Investment  Limited ซึ่งลงทุนตอ

รอยละ 100 ใน Delicious Foodstuff (Labuan) Limited เพ่ือลงทุนธุรกิจดานอาหารในตางประเทศ 
(ขณะน้ียังไมเร่ิมดําเนินการ) 

- ในเดือนมีนาคม บริษัท เปดดําเนินการ โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส  
- ในเดือนเมษายน บริษัทไดเขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 20 ใน Serendib Hotel Limited ซึ่งเปนบริษัท

ยอยของ Hemas Holdings Limited (Hemas) ซึ่งเปนผูบริหารโรงแรม 4 แหง ในศรีลังกา ไดแก 
Serendib Hotel  Club Dolphin Hotel  Miami Hotel และ Sigiriya Hotel  

- ในเดือนเมษายน  บริษัท หัวหินรีซอรท จํากัด (บริษัทยอยของ MINT) ไดทําคําเสนอซ้ือ (Tender 

Deleted: บริษัทฯ

Deleted: บริษัทฯ

Deleted: บริษัทฯ

Deleted: บริษัทฯ

Deleted: (ขณะน้ียัง       ไมเริ่ม
ดําเนินการ)

Deleted: บริษัทฯ

Deleted: บริษัทฯ

Deleted: บริษัทฯ



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที ่2 หนา 11 

Offer) หลักทรัพยทั้งหมดของ บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (RHC) จํานวน 1,887,945 
หุนโดยบริษัทมีความประสงคเพ่ือท่ีจะขอเพิกถอนหลักทรัพยของกิจการออกจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และมีผูแสดงเจตนาขายท้ังสิ้น 
1,235,562 หุน ทําใหบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด ถือหุน RHC ทั้งส้ิน 19,923,152 หุน คิดเปนรอย
ละ 44.27 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกิจการ เม่ือรวมกับท่ี MINT ถืออยู 
24,424,465 หุน  หรือรอยละ 54.28 ทําให MINT ถือหุนโดยตรงและโดยออมรวมเปน 44,347,617 
หุน หรือรอยละ 98.55 และ RHC ไดดําเนินการเพิกถอนหลักทรัพยของกิจการออกจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเสร็จสิ้นเมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2550 

- เดือนเมษายน ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด เพื่อรองรับการ       ขยายตัว
ของการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในภูเก็ต (ขณะน้ียังไมเร่ิมดําเนินการ) 

- ในเดือนกรกฎาคม บริษัทไดลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัทโคโคปาลม โฮเต็ล แอนด รีซอรท จํากัด จาก
เดิม รอยละ 65 (มีสิทธิออกเสียงรอยละ 40 ของสิทธิออกเสียง) เปนรอยละ 100 (มีสิทธิออกเสียงรอย
ละ100 ของสิทธิออกเสียง)ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานและขจัด   ขอขัดแยง
กฎหมายในเรื่องการถือหุนของคนตางดาว 

- ในเดือนกันยายน 2550 บริษัท ไดเสนอขายหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน
และไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคาตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท 
จํานวนไมเกิน 3,900 ลานบาท แบงเปน 1) หุนกูของบริษัทไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 1/2550 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2555 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 4.81 ตอ
ป ชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายุหุนกู จํานวนเสนอขายไมเกิน 1,840 ลานบาท  2) หุนกูของ
บริษัท ไมเนอรอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2550 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 
2557 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 5.21 ตอป ชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายุหุนกู จํานวนเสนอขาย
ไมเกิน 2,060 ลานบาท  โดยเสนอขายตอตอผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ   

- ในเดือนสิงหาคม 2550 MFG (บริษัท ถือหุน MFG รอยละ 99.68) ไดลงทุนผาน Primacy 
Investment Limited (ซึ่ง MFG ถือหุนรอยละ 100) 1) ในสัดสวนรอยละ 100 ใน Delicious Food 
Holdings (Singapore) Pte Limited. 2) Delicious Food Holdings (Singapore) Pte Limited.  ลงทุน
รอยละ 100 ใน Delicious Food Holdings (Australia) Pte Limited.  3) Delicious Food Holdings 
(Australia) Pte Limited. ลงทุนรอยละ 50 ใน Coffee Club Holdings Pty Ltd. เพื่อขยายการลงทุนใน
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในตางประเทศ 

- ในเดือนตุลาคม 2550 MINT ไดเขาลงทุนใน Minor International (Labuan) Limited. ในสัดสวนรอย
ละ 100 เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและสันทนาการในตางประเทศ 

- ในเดือนพฤศจิกายน 2550 MINT ได จัดต้ังบริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทใหคําปรึกษา และติดต้ัง บํารุงรักษา ซอมแซมระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบริษัทและบริษัทในเครือ 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท   

  
โครงสรางของบริษัทและบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Note: (1) MSES หมายถึง MSpa Enterprise Management (Shanghai)Ltd.  (2) รายละเอยีดบริษัทยอยของ บมจ.ไมเนอร ฟูด กรุป : หนาที่ 15-16  (3)  ในเดือน กรกฎาคม 2550 บริษัทลงทุนเพิ่มเงินลงทุนใน COCO 
Palm เปนรอยละ 100   (4) Minor International (Labuan) : จัดตั้งเมื่อ ตุลาคม 2550 
หมายเหตุ: ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษทัยอยและบริษัทรวมที่บริษัท ถือหุนไมถึงรอยละ 100  

M S p a V e n t u r e
J V

( R g . C a p .  U S $  0 . 0 5 m )

N o t e :  ( 1 ) M S E S :  M S p a E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t  ( S h a n g h a i ) L t d .                                                                ( 3 ) M I N T  h o ld s  1 0 %  o f  t h e  t o t a l  i n v e s tm e n t  u n i t s  o r  1 0 0 % o f  t h e  f u n d ’s  c la s s  B  a n d  C  u n i t s

( 2 ) M I N T  h o ld s  2 6 . 7 %  o f  t h e  t o t a l  i n v e s tm e n t  u n i t s  o r  1 0 0 % o f  t h e  f u n d ’s  c la s s  C  a n d  D  u n i t s               

M i n o r  I n t e r n a t i o n a l  P lc .
( R e g is t e r e d  C a p i t a l  B t m 3 , 3 3 8 )

P a t t a y a M a r r io t t  &  S p a

T h e  M in o r  F o o d
G r o u p  P lc .

( R g . C a p .  B t m 4 4 1 )

R o y a l  G a r d e n
D e v e lo p m e n t  L t d .

( R g . C a p .  B t m 7 0 0 )

J W  M a r r io t t  P h u k e t
R e s o r t  &  S p a

H u a  H in
R e s o r t  L t d .

( R g . C a p .  B t m 2 0 0 )

H u a  H in  M a r r io t t
R e s o r t  &  S p a

H u a  H in
V i l l a g e  L t d .

( R g . C a p .  B t m 5 0 )

A n a n t a r a  
R e s o r t  &  S p a

H u a  H in

R o y a l  G a r d e n
E n t e r t a in m e n t  L t d .

( R g . C a p .  B t m 1 0 )

R ip le y ’s  B e l ie v e  I t
o r  N o t !  M u s e u m

P a t t a y a

S a m u i  V i l l a g e
L t d .

( R g . C a p .  B t m 2 2 )

R a jd a m r i
H o t e l  P lc .

( R g . C a p .  B t m 4 5 0 )

F o u r  S e a s o n s
H o t e l

B a n g k o k

M a e r im T e r r a c e
R e s o r t  L t d .

( R g . C a p .  B t m 3 0 0 )

F o u r  S e a s o n s
R e s o r t

C h ia n g  M a i

H o s p i t a l i t y  I n v e s tm e n t  
I n t e r n a t io n a l  L im i t e d

( R g . C a p .  1 , 0 0 0  U S D )

T h a i  P r o je c t
P r o p e r t y  F u n d  

( R g . C a p .  B t m 7 5 )

T h a i  A s s e t  
M a n a g e m e n t

P r o p e r t y  F u n d
( R g . C a p .  B t m 1 9 2

S u b  T a w e e
P r o p e r t y  F u n d
( R g . C a p .  B t m 3 5 )

M a r r i o t t  P h u k e t
B e a c h  C lu b

9 9 . 6 7 %

1 0 0 %

1 0 0 %

1 0 0 %

1 0 0 %

5 4 . 2 8 %

4 5 . 3 1 %

1 0 0 %

9 9 . 9 0 %

5 0 %

1 0 0 %  ( 2 )

1 0 0 %  ( 3 )

R a jd a m r i
R e s id e n c e  L t d .

( R g . C a p .  B t m 5 0 )

2 5 . 7 4 %

1 0 0 %

M I  S q u a r e d
L im i t e d

( R g . C a p .  B t m 1 0 )

1 0 0 %

1 0 0 %

S u b s i d i a r i e s

A s s o c i a t e s

4 4 . 5 8 %

M F G ’s
S u b s id ia r ie s

M a ik h a o V a c a t io n
V i l l a s  L t d .

( R g . C a p .  B t m 4 0 )

B a a n  B o r a n
C h ie n g R a i C o . , L t d .

( R g . C a p .  B t m 1 6 5 )

A n a n t a r a  
R e s o r t  &  S p a

G o ld e n  T r ia n g le

1 0 0 %

1 0 0 %

1 0 0 %

L o d g in g  I n v e s t m e n t
( L a b u a n )  L im i t e d
( R g . C a p .  1 , 0 0 0  U S D )

1 0 0 %

S e r e n d ib H o t e l  L t d
( R g . C a p . R S 5 0 0 m )

1 9 . 9 %

C h a o  P h a y a
R e s o r t  L t d .

( R g . C a p .  B t m 4 5 0 )

B a n g k o k  M a r r io t t
R e s o r t  &  S p a

R o y a l  G a r d e n  
P la z a

B a n g k o k

8 1 . 2 4 %

S a m u i  R e s o r t
&  S p a  L t d .

( R g . C a p .  B t m 1 0 )

A n a n t a r a
R e s o r t  &  S p a

S a m u i

R G R
I n t e r n a t io n a l  L t d .

( R g . C a p .  U S $  0 . 1 m )

M S p a
I n t e r n a t io n a l  L t d .

( R g . C a p .  B t m 4 1 )

H a r b o u r  V ie w
L t d .

( R g . C a p .  U S $  6 . 8 5 m )

R o y a l  G a r d e n
H a r b o u r  V ie w

H a ip h o n g

1 0 0 %

1 0 0 %

5 1 %

1 0 0 %

1 9 . 9 8 %

4 9 %

M S E S  L t d .

( R g . C a p .  R M B  0 . 1 4 m )

1 0 0 %

4 9 %

A r a b ia n  S p a s  
( D u b a i )  L t d .

( R g . C a p .  A E D  0 . 3 m )

E u t o p ia H o ld in g s  
P r iv a t e  L t d .

( R g . C a p .  U S D  5 m )

5 0 %

M & H  M a n a g e m e n t
L im i t e d  - M a r i t i u s
( R g . C a p .  1 , 0 0 0  U S D )

A n a n t a r a C o c o  P a lm  
R e s o r t  &  S p a ,

K h a o L a k

R o y a l  G a r d e n
P la z a  L t d .

( R g . C a p .  B t m 7 5 )

R o y a l  G a r d e n
P l a z a

P a t t a y a

R . G . E .  ( H K G )
L im i t e d

( R g . C a p .  H K D  0 . 1 m )

R N S  H o ld in g
L im i t e d

( R g . C a p .  B t m 4 2 0 )

1 0 0 %

1 0 0 %

1 0 0 %

S a m u i  B e a c h  
R e s id e n c e  L t d .
( R g . C a p .  T H B  1  m )

1 0 0 %

C o c o  P a lm  H o t e l
&  R e s o r t  L t d .

( R g . C a p .  B t m 1 1 3 )

1 0 0 %

L o d g in g  M a n a g e m e n t
( L a b u a n )  L im i t e d
( R g . C a p .  1 , 0 0 0  U S D )

1 0 0 %

P h u k e t  B e a c h  
R e s id e n c e  L t d .

( R g . C a p .  T H B  0 . 2 5  m )

1 0 0 %

M in o r  H o t e l  
G r o u p  L t d .

( R g . C a p .  B t m 1 7 )

B lu e  H ig h l ig h t  =  N o t  y e t  s t a r t  o p e r a t io n

( 1 )

F o u r  S e a s o n s  
S a m u i

F o u r  S e a s o n s  
T e n t  C a m p

A n a n t a r a P h u k e t

L o d g in g  
M a n a g e m e n t  

( M a u r i t i u s )  L t d  
( R g . C a p . 1 , 0 0 0  U S D )

1 0 0 %   

M in o r  I n t e r n a t io n a l  
( L a b u a n )  L im i t e d
( R g . C a p .  1 , 0 0 0  U S D )

1 0 0 %

C o c o  R e c r e a t io n  L t d
( R g . C a p .  B t m 0 . 2 5 )

C o c o  R e s id e n c e  L t d
( R g . C a p .  B t m 0 . 2 5 )

M in o r  I n f o r m a t io n  
T e c h n o lo g y  L t d

( R g . C a p .  B t m 4 )

1 0 0 %

1 0 0 %

1 0 0 %

L o d g in g  
M a n a g e m e n t  

( I n d o n e s ia )  L t d  
( R g . C a p . 0 . 5  m  U S D )  

9 3 . 3 %   

6 . 7 %   

M S p a V e n t u r e
J V

( R g . C a p .  U S $  0 . 0 5 m )

N o t e :  ( 1 ) M S E S :  M S p a E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t  ( S h a n g h a i ) L t d .                                                                ( 3 ) M I N T  h o ld s  1 0 %  o f  t h e  t o t a l  i n v e s tm e n t  u n i t s  o r  1 0 0 % o f  t h e  f u n d ’s  c la s s  B  a n d  C  u n i t s

( 2 ) M I N T  h o ld s  2 6 . 7 %  o f  t h e  t o t a l  i n v e s tm e n t  u n i t s  o r  1 0 0 % o f  t h e  f u n d ’s  c la s s  C  a n d  D  u n i t s               

M i n o r  I n t e r n a t i o n a l  P lc .
( R e g is t e r e d  C a p i t a l  B t m 3 , 3 3 8 )

P a t t a y a M a r r io t t  &  S p a

T h e  M in o r  F o o d
G r o u p  P lc .

( R g . C a p .  B t m 4 4 1 )

R o y a l  G a r d e n
D e v e lo p m e n t  L t d .

( R g . C a p .  B t m 7 0 0 )

J W  M a r r io t t  P h u k e t
R e s o r t  &  S p a

H u a  H in
R e s o r t  L t d .

( R g . C a p .  B t m 2 0 0 )

H u a  H in  M a r r io t t
R e s o r t  &  S p a

H u a  H in
V i l l a g e  L t d .

( R g . C a p .  B t m 5 0 )

A n a n t a r a  
R e s o r t  &  S p a

H u a  H in

R o y a l  G a r d e n
E n t e r t a in m e n t  L t d .

( R g . C a p .  B t m 1 0 )

R ip le y ’s  B e l ie v e  I t
o r  N o t !  M u s e u m

P a t t a y a

S a m u i  V i l l a g e
L t d .

( R g . C a p .  B t m 2 2 )

R a jd a m r i
H o t e l  P lc .

( R g . C a p .  B t m 4 5 0 )

F o u r  S e a s o n s
H o t e l

B a n g k o k

M a e r im T e r r a c e
R e s o r t  L t d .

( R g . C a p .  B t m 3 0 0 )

F o u r  S e a s o n s
R e s o r t

C h ia n g  M a i

H o s p i t a l i t y  I n v e s tm e n t  
I n t e r n a t io n a l  L im i t e d

( R g . C a p .  1 , 0 0 0  U S D )

T h a i  P r o je c t
P r o p e r t y  F u n d  

( R g . C a p .  B t m 7 5 )

T h a i  A s s e t  
M a n a g e m e n t

P r o p e r t y  F u n d
( R g . C a p .  B t m 1 9 2

S u b  T a w e e
P r o p e r t y  F u n d
( R g . C a p .  B t m 3 5 )

M a r r i o t t  P h u k e t
B e a c h  C lu b

9 9 . 6 7 %

1 0 0 %

1 0 0 %

1 0 0 %

1 0 0 %

5 4 . 2 8 %

4 5 . 3 1 %

1 0 0 %

9 9 . 9 0 %

5 0 %

1 0 0 %  ( 2 )

1 0 0 %  ( 3 )

R a jd a m r i
R e s id e n c e  L t d .

( R g . C a p .  B t m 5 0 )

2 5 . 7 4 %

1 0 0 %

M I  S q u a r e d
L im i t e d

( R g . C a p .  B t m 1 0 )

1 0 0 %

1 0 0 %

S u b s i d i a r i e s

A s s o c i a t e s

4 4 . 5 8 %

M F G ’s
S u b s id ia r ie s

M a ik h a o V a c a t io n
V i l l a s  L t d .

( R g . C a p .  B t m 4 0 )

B a a n  B o r a n
C h ie n g R a i C o . , L t d .

( R g . C a p .  B t m 1 6 5 )

A n a n t a r a  
R e s o r t  &  S p a

G o ld e n  T r ia n g le

1 0 0 %

1 0 0 %

1 0 0 %

L o d g in g  I n v e s t m e n t
( L a b u a n )  L im i t e d
( R g . C a p .  1 , 0 0 0  U S D )

1 0 0 %

S e r e n d ib H o t e l  L t d
( R g . C a p . R S 5 0 0 m )

1 9 . 9 %

C h a o  P h a y a
R e s o r t  L t d .

( R g . C a p .  B t m 4 5 0 )

B a n g k o k  M a r r io t t
R e s o r t  &  S p a

R o y a l  G a r d e n  
P la z a

B a n g k o k

8 1 . 2 4 %

S a m u i  R e s o r t
&  S p a  L t d .

( R g . C a p .  B t m 1 0 )

A n a n t a r a
R e s o r t  &  S p a

S a m u i

R G R
I n t e r n a t io n a l  L t d .

( R g . C a p .  U S $  0 . 1 m )

M S p a
I n t e r n a t io n a l  L t d .

( R g . C a p .  B t m 4 1 )

H a r b o u r  V ie w
L t d .

( R g . C a p .  U S $  6 . 8 5 m )

R o y a l  G a r d e n
H a r b o u r  V ie w

H a ip h o n g

1 0 0 %

1 0 0 %

5 1 %

1 0 0 %

1 9 . 9 8 %

4 9 %

M S E S  L t d .

( R g . C a p .  R M B  0 . 1 4 m )

1 0 0 %

4 9 %

A r a b ia n  S p a s  
( D u b a i )  L t d .

( R g . C a p .  A E D  0 . 3 m )

E u t o p ia H o ld in g s  
P r iv a t e  L t d .

( R g . C a p .  U S D  5 m )

5 0 %

M & H  M a n a g e m e n t
L im i t e d  - M a r i t i u s
( R g . C a p .  1 , 0 0 0  U S D )

A n a n t a r a C o c o  P a lm  
R e s o r t  &  S p a ,

K h a o L a k

R o y a l  G a r d e n
P la z a  L t d .

( R g . C a p .  B t m 7 5 )

R o y a l  G a r d e n
P l a z a

P a t t a y a

R . G . E .  ( H K G )
L im i t e d

( R g . C a p .  H K D  0 . 1 m )

R N S  H o ld in g
L im i t e d

( R g . C a p .  B t m 4 2 0 )

1 0 0 %

1 0 0 %

1 0 0 %

S a m u i  B e a c h  
R e s id e n c e  L t d .
( R g . C a p .  T H B  1  m )

1 0 0 %

C o c o  P a lm  H o t e l
&  R e s o r t  L t d .

( R g . C a p .  B t m 1 1 3 )

1 0 0 %

A n a n t a r a C o c o  P a lm  
R e s o r t  &  S p a ,

K h a o L a k

R o y a l  G a r d e n
P la z a  L t d .

( R g . C a p .  B t m 7 5 )

R o y a l  G a r d e n
P l a z a

P a t t a y a

R . G . E .  ( H K G )
L im i t e d

( R g . C a p .  H K D  0 . 1 m )

R N S  H o ld in g
L im i t e d

( R g . C a p .  B t m 4 2 0 )

1 0 0 %

1 0 0 %

1 0 0 %

S a m u i  B e a c h  
R e s id e n c e  L t d .
( R g . C a p .  T H B  1  m )

1 0 0 %

C o c o  P a lm  H o t e l
&  R e s o r t  L t d .

( R g . C a p .  B t m 1 1 3 )

1 0 0 %

L o d g in g  M a n a g e m e n t
( L a b u a n )  L im i t e d
( R g . C a p .  1 , 0 0 0  U S D )

1 0 0 %

P h u k e t  B e a c h  
R e s id e n c e  L t d .

( R g . C a p .  T H B  0 . 2 5  m )

1 0 0 %

M in o r  H o t e l  
G r o u p  L t d .

( R g . C a p .  B t m 1 7 )

B lu e  H ig h l ig h t  =  N o t  y e t  s t a r t  o p e r a t io n

( 1 )

F o u r  S e a s o n s  
S a m u i

F o u r  S e a s o n s  
T e n t  C a m p

A n a n t a r a P h u k e t

L o d g in g  
M a n a g e m e n t  

( M a u r i t i u s )  L t d  
( R g . C a p . 1 , 0 0 0  U S D )

1 0 0 %   

M in o r  I n t e r n a t io n a l  
( L a b u a n )  L im i t e d
( R g . C a p .  1 , 0 0 0  U S D )

1 0 0 %
M in o r  I n t e r n a t io n a l  

( L a b u a n )  L im i t e d
( R g . C a p .  1 , 0 0 0  U S D )

1 0 0 %

C o c o  R e c r e a t io n  L t d
( R g . C a p .  B t m 0 . 2 5 )

C o c o  R e s id e n c e  L t d
( R g . C a p .  B t m 0 . 2 5 )

M in o r  I n f o r m a t io n  
T e c h n o lo g y  L t d

( R g . C a p .  B t m 4 )

1 0 0 %

1 0 0 %

1 0 0 %

L o d g in g  
M a n a g e m e n t  

( I n d o n e s ia )  L t d  
( R g . C a p . 0 . 5  m  U S D )  

9 3 . 3 %   

6 . 7 %   
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บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจโดยเขาไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา ท่ีบริษัท ฯ เปนเจาของ ผานบริษัทในเครือและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจโรงแรม ซ่ึงสามารถสรุป
เปนธุรกิจ 6 ประเภทหลักไดแก ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขายอาหารและเครื่องด่ืม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจให
เชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจอื่น  

 
ขอมูลบรษิัทและบริษทัยอย  
ธุรกิจโรงแรม: 

การบริหารธุรกิจโรงแรมของบริษัทในกลุมแบงออกเปน 3 ประเภท คือ   (1) บริหารงานดวยตนเองภายใต
เคร่ืองหมายการคาของตนเอง “อนันตรา”  (2) บริหารงานดวยตนเองภายใตเคร่ืองหมายการคา “แมริออท” (Franchise)   
(3) บริหารงานโดยโฟรซีซ่ันส ภายใตเคร่ืองหมายการคา “โฟรซีซั่นส” และบริหารงานโดยกลุมแมริออทโฮเทล 
ภายใตเคร่ืองหมายการคา “เจดับบลิว แมริออท”  
 
(1) บริหารงานดวยตนเองโดยบริษัทหรือบริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด (“RGHM”) ซึ่งบริษัท ถือ

หุนอยูรอยละ 100 ภายใตเคร่ืองหมายการคา “อนันตรา”   

บริษัท หัวหิน วิลเลจ จาํกัด (Hua Hin Village Limited, “HHV”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 50 ลาน
บาท บริษัทถือหุนรอยละ 100 ใน HHV ผานบริษัท หัวหนิ รีซอรท จํากัด (“HHR”) โดยขณะน้ีดาํเนินกิจการ
โรงแรมภายใตเคร่ืองหมายการคา “อนันตรา” และเปดดําเนินงานต้ังแตป 2533 ประกอบดวยหองพัก 187 หอง 
และส่ิงอาํนวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหน่ึง บนพ้ืนท่ี 36 ไร ท่ีอาํเภอหวัหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  

บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด (Baan Boran Chieng Rai Company Limited, “BB”) มีทุนจดทะเบียนและ
ทุนชําระแลว 165 ลานบาท บริษัทเขาซ้ือกิจการรอยละ 100 เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2545 เพ่ือดําเนินกิจการโรงแรม
ภายใตเคร่ืองหมายการคา “บานโบราณ” ประกอบดวยหองพัก 77 หอง บนพ้ืนท่ี 800 ไร ท่ีอําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย ตอมาไดปรับปรุงโรงแรมและเปล่ียนเคร่ืองหมายการคาจาก “บานโบราณ” มาเปน “อนันตรา” 
เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2546   

บริษัท สมุย  รีซอรท แอนด สปา จาํกัด (Samui Resort and Spa Limited, “SRS”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลว 10 ลานบาท บริษัท ถือหุนรอยละ 100 จัดต้ังเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2546 โดยการซ้ือโรงแรมจาก
บุคคลภายนอกเพ่ือมาปรับปรุงเปนโรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย ประกอบดวยหองพัก 106 หอง 
บนพ้ืนท่ี 14 ไร โดยเปดดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2547 
 

(2)  บริหารงานดวยตนเองโดยบริษัทหรือ RGHM  ภายใตเคร่ืองหมายการคา “แมริออท” (Franchise)  

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) (Minor International Public Company Limited, “MINT” 
หรือ “บริษัท”) เร่ิมประกอบกิจการต้ังแตป 2521 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 3,338.82 
ลานบาท และมีทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 3,042.33 ลานบาท บริษัทประกอบธุรกิจหลักดานโรงแรม คือ 
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา ประกอบดวยหองพัก 293 หอง และส่ิงอาํนวยความสะดวกตาม
มาตรฐานโรงแรมช้ันหน่ึง บนพื้นท่ี 11 ไร ใจกลางเมืองพัทยา 
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บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด (Hua Hin Resort Limited, “HHR”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 200 ลาน
บาท บริษัทถือหุนรอยละ 100 เร่ิมประกอบกิจการต้ังแตป 2527 ดาํเนินกิจการโรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา ประกอบดวยหองพัก 216 หอง และส่ิงอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหน่ึง บนพื้นท่ี 
21 ไร ท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด (Chao Phaya Resort Limited, “CPR”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 450 
ลานบาท บริษทัถือหุนรอยละ 81.24 ใน CPR   CPR เร่ิมประกอบกิจการต้ังแตป 2535 ดําเนินกิจการโรงแรม
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา ประกอบดวยหองพัก 413 หอง และส่ิงอาํนวยความสะดวกตาม
มาตรฐานโรงแรมช้ันหน่ึง และธุรกิจใหเชาศูนยการคา (Royal Garden Plaza –Bangkok) โดยท้ังโรงแรมและ
ศูนยการคา ต้ังอยูริมแมนํ้าเจาพระยา ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ บนพ้ืนท่ี 27 ไร  
 

(3) บริหารงานโดยโฟรซีซ่ันส ภายใตเคร่ืองหมายการคา “โฟรซีซ่ันส” และบริหารงานโดยกลุมแมริออท โฮเทล 
ภายใตเคร่ืองหมายการคา “เจดับบลิวแมริออท” 

บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (Rajadamri Hotel Public Company Limited, “RHC”) มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลว 450 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทถือหุนท้ังทางตรงและทางออมผาน RHC รอยละ 
95.80 บริษัท ไดทําคําเสนอซ้ือท้ังหมด (Tender Offer) โดยผานบริษัทยอย ทําให ณ ปจจุบันบริษัทถือหุนท้ัง
ทางตรงและทางออมผาน RHC รอยละ 98.86 และหุนสวนท่ีเหลือถือโดยบุคคลภายนอก ดําเนินกิจการโรงแรม 
โฟรซีซ่ันส กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ โรงแรม เดอะ รีเจนท กรุงเทพ) ประกอบดวยหองพัก 353 หอง และสิง่อาํนวย
ความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหน่ึง ต้ังอยูบนพ้ืนท่ี 10 ไร บนถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 

บริษัท โรงแรมราชดําริ จาํกัด (มหาชน) ไดลงทุนและมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย ไดแก 

 บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จาํกัด (“RDR”) เดิมช่ือบริษัท แหลมสิงห บีช รีซอรท จาํกดั มีทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลว 50 ลานบาท RHC ถอืหุนรอยละ 100 เร่ิมประกอบกิจการต้ังแตป 2543 
ดําเนินกิจการพัฒนาโครงการ 

บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด (Maerim Terrace Resort Limited, “MTR”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลว 300 ลานบาท บริษัทถือหุนท้ังทางตรงและทางออมผาน MTR รวมรอยละ 70.25 สวนท่ีเหลือถือโดย
บุคคลภายนอก MTR เร่ิมประกอบกิจการตั้งแตป 2538 ดําเนินกิจการโรงแรม โฟรซีซ่ันส รีซอรท เชียงใหม 
(เดิมช่ือ โรงแรมเดอะ รีเจนท รีซอรท เชียงใหม) บริหารงานโดย กลุมโฟรซีซ่ันส ประกอบดวยหองพัก 80 หอง 
รวมอยูบนพ้ืนท่ี 37 ไร ท่ีอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

บริษัท สมุย วิลเลจ จาํกัด (Samui Village Limited, “SAMUI”)  บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 22 ลาน
บาท บริษัทถือหุนรอยละ 100 ประกอบธุรกิจพัฒนาท่ีดินบริเวณหาดแหลมใหญ อําเภอสมยุ จังหวัดสุราษฎธานี 
จํานวน 88 ไร เพ่ือทําโรงแรมแหงใหมในเครือบริษัท มีหองพักท้ังสิ้น 60 หอง และรับบริหารหองพักอีก
จํานวน 14 หอง ไดเปดดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2550  

บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (Royal Garden Development Limited, “RGD”) มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลว 700 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 100 เร่ิมประกอบกิจการในเดือนธันวาคม 2544 
ดําเนินกิจการโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา มีขนาดหองพักท้ังส้ิน 265 หอง บนเน้ือท่ี 
37 ไร บริเวณหาดไมขาว อาํเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บริหารงานโดย แมริออท อินเตอรเนช่ันแนล  
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ธุรกิจขายอาหารและเครื่องด่ืม: 

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (The Minor Food Group Public Company Limited, “MFG”) มีทุนจด
ทะเบียน 441.27 ลานบาท และทุนชําระแลว 327.31 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.67 ดําเนินธรุกิจประเภท
เครือขายรานอาหารบริการดวน ไดแก พิซซา แฮมเบอรเกอร ฮอทดอก ไอศครีมพรีเม่ียม และซอฟทไอศครีม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550   MFG ไดลงทุนและมีสัดสวนการถอืหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนี ้
 

    จํานวนหุนสามัญ  
   ธุรกิจหลัก จํานวน 

หุนรวม 
จํานวน 
หุนท่ีถือ 

อัตราการ 
ถือหุน 

1) บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด  รานไอศครีม – สเวนเซนส    1,000,000  999,994  100.00% 
2) บริษัท ไมเนอร ดีควิ จาํกัด  คิออส – แดร่ี ควีน       160,000  159,994  100.00% 
3) บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด  ผลิตเนยแข็ง       600,000  599,993  100.00% 
4) บริษัท ไมเนอร แดร่ี จาํกัด  ผลิตไอศครีม       600,000  599,993  100.00% 
5) บริษัท อาร.จี.อาร.ฟูด เซอรวิส จํากัด  รานอาหาร         10,000  9,994  100.00% 
6) บริษัท เอสแอลอารที จาํกัด   รานอาหาร -ซิซซเลอร 4,000,000  3,999,993 100.00% 
7) บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จาํกัด  รานอาหารบริการดวน 100,000 99,993   100.00% 
8) บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จาํกัด  รานอาหาร-เบอรเกอรคิง    1,000,000  949,994  95.00%1 
9) บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด  รานอาหาร-ทาอากาศยาน 

กรุงเทพฯ/เชียงใหม/เชียงราย/
ภูเก็ต/หาดใหญ/กระบ่ี/
พนมเปญ/เสียมเรียบ 

      450,000  229,494  51.00%2 

10) บริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส จาํกัด  ใหบริการอาหาร จัดท่ีพัก 
การซักรีด บนแทนขุดเจาะ 
ปโตรเลียม 
 

        50,000  25,495  51.00%2 

11) บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส  
 โฮลดิ้ง (ลาบวน) จาํกัด 

 จดทะเบียนและใหใช
เคร่ืองหมายบริการ/เคร่ืองหมาย
การคา  

1,800,0003

  
1,800,000 100.00% 

12) Franschaise Investment Corporation  
      of Asia Ltd. (FICA) 

 จดทะเบียนและใหใช
เคร่ืองหมายบริการ/เคร่ืองหมาย
การคา ในประเทศจีน 

16,000,000  16,000,000 100.00% 
โดยLabuan 

13) Beijing LeJazz Food & Beverage Co., 
Ltd.   

 

 เจาของกจิการและผูถือ
ลิขสิทธ์ิแฟรนไชสเครือขาย
รานอาหาร LeJazz,   รานพิซซา 
และราน Sizzler ในกรุงปกกิ่ง 

จํานวนเงิน 
70 

ลานหยวน 

จํานวนเงิน 
70 

ลานหยวน  

100.00% 
(โดย FICA) 
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    จํานวนหุนสามัญ  
   ธุรกิจหลัก จํานวน 

หุนรวม 
จํานวน 
หุนท่ีถือ 

อัตราการ 
ถือหุน 

14) Primacy Investment Limited  ลงทุนในธุรกิจในตางประเทศ 1,000 1,000 100.00% 
15) Delicious Foodstuff (Labuan) Limited  ลงทุนในธุรกิจในตางประเทศ 1,000 1,000 100.00% 
16) Delicious Beverage (Labuan) Limited  ลงทุนในธุรกิจในตางประเทศ 1,000 1,000 100.00% 
17)Delicious Food Holding(Singapore) 

Pte.Ltd. 
 ลงทุนในธุรกิจในตางประเทศ 1,000 1,000 100.00% 

18)Delicious Food Holding (Australia) 
Pty.Ltd.   

 ลงทุนในธุรกิจในตางประเทศ 10 10 100.00% 

      

หมายเหต ุ 1 หุนสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 5 ในบริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ถือโดยผูบริหารของบริษัท การถือหุนดังกลาวเปน

การถือหุนมาตั้งแตกอตั้งบริษัทเบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด และมิไดมีเจตนาท่ีจะเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัทของ
ผูบริหาร นอกจากน้ีการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทและบริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด จะกระทําเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของท้ัง 2 บริษัทโดยอัตราคาตอบแทนในการทํารายการระหวางกันสามารถอางอิงไดกับราคาตลาด  

 2  หุนสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 49 ในบริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด และบริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส จํากัด ถือโดย
บุคคลภายนอก ท้ังนี้กรรมการซ่ึงเปนตัวแทนจากบริษัทมีจํานวนเพียงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการของบริษัท ซีเลค เซอรวิส 
พารทเนอร จํากัดจึงไมมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัทดังกลาว 

3       ทุนจดทะเบียน 4 ลานเหรียญสหรัฐ ทุนชาํระแลว 1.8 ลานเหรียญสหรัฐ ท้ังนี้ถือโดย MFG รอยละ 100  

 
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย : 

บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด  ต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1 ลานบาท 
บริษัทถือหุนรอยละ 100 ดําเนินธุรกิจเพื่อลงทุนซื้อท่ีดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย โดยในปจจุบัน บริษัทได
พัฒนาโครงการ “The Estate” ซ่ึงประกอบไปดวยวิลลาหรูจํานวน 14 หลัง โดยต้ังอยูท่ี เกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธานี  
 
ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสงัหารมิทรัพย: 

บริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด (Royal Garden Plaza Limited, “RGP”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 75 ลาน
บาท บริษัทถือหุนรอยละ 100 เปดดําเนินการต้ังแตป 2534 ดําเนินกิจการศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ต้ังอยู
ติดกับ โรงแรม พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา  
 
ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ: 

บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จาํกัด (MSpa International Limited, “MSIL”) เดิมช่ือบริษัท มันดารา สปา (ไทย
แลนด) จํากัด มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจาํนวน 41 ลานบาท บริษทัถือหุนท้ังทางตรงและทางออมผานบริษัท 
Hospitality Investment International Limited (“HIIL”) รวมรอยละ 100 ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพื่อ
สุขภาพ ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยปจจุบัน
เปดดําเนินการ 12 แหงท่ี 1)โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา  2)โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา  3)โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา  4)โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 
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5)โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน 6)โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล 7)โรง
แรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย 8)โรงแรม โฟรซีซั่น  กรุงเทพฯ 9)โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตนั 10)โรงแรม
เชอราตัน กระบ่ี บีช รีสอรท 11)โรงแรม ศาลา สมุย รีสอรท แอนด สปา และ 12) โรงแรม พลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ 
 

MSIL ลงทุนในบริษัทตางๆ ดังน้ี 

1. บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จาํกัด (MSpa Ventures Limited, “MSVL”) (เดิมช่ือ บริษัท มันดารา สปา เวนเจอร 
จํากัด)  ต้ังอยูท่ีบริติช เวอรจิ้น ไอแลนด มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 50,000 เหรียญสหรัฐ โดย MSIL ถือหุน
รอยละ 100 ใน MSVL MSVL ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพือ่สุขภาพ ในเอเชียตะวันออกรวมถึง จีน 
มัลดีฟส สหรัฐอาหรับอามิเร็ตสและแทนซาเนีย โดยใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การ
บําบัดความเครียดอยางครบวงจร ปจจุบันเปดดําเนินการ 6 แหงท่ี 1) โรงแรมเจดับบลิว แมริออท รีซอรท แอนด สปา 
เซ่ียงไฮ 2) โรงแรมเชอราตนั  ไหหนาน  3) โรงแรมโบดูฮูรา มลัดีฟส 4) โรงแรมคีรีแมนจาโร คิมพินสกี-ดาเรสซา
แลม 5) ธาลานิ คิมพินสกี รีสอรท แซนซิบา  และ 6) โรงแรมเคมพนิสกี อสีตาร เดดซี 

2. บริษัทเอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด (“MSES”) ต้ังอยูท่ีประเทศจีน มีทุนทะเบียนและ
ทุนชําระแลว 140,000 เหรียญสหรัฐ โดย MSIL ถือหุนรอยละ 100 ใน MSES ผาน MSVL MSES ดาํเนินกจิการและ
รับบริหารศูนยบริการเพ่ือสุขภาพในประเทศจีน  ปจจุบัน รับบริหารศูนย 1 แหง ในประเทศจีน คือ ปาลม สปริง - 
ปกก่ิง 

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

 
ธุรกิจบันเทิง: 
บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (Royal Garden Entertainment Limited, “RGE”) มีทุนจดทะเบียนและ
ทุนชําระแลว 10 ลานบาท บริษัทถือหุนรอยละ 100 เปดใหบริการต้ังแตป 2537 ปจจุบันประกอบธุรกิจประเภทสถาน
บันเทิงสําหรับครอบครัว ประกอบไปดวยพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! โรงภาพยนตร 4 มิติ (Simulator 
Theater) โกดังผีสิง (Haunted Adventure) และมหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze) ในบริเวณช้ัน 2 ของศูนยการคา
รอยัลการเดน พลาซา พัทยา 

R.G.E. (HKG) Limited ต้ังอยูท่ีประเทศฮองกงมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 100,000 เหรียญฮองกง บริษัทถือหุน
รอยละ 100 ประกอบธุรกิจใหบริการจัดการธุรกิจบันเทิง โดยแตเดิมบริหารจัดการในบริษัท ริบเบ่ียน จํากัด ซ่ึงดําเนิน
ธุรกิจในพิพิธภัณฑ   Ripley’s Believe It or Not! ท่ี Peak Tower ประเทศฮองกง ท้ังน้ี บริษัทไดขายเงินลงทุนท้ังหมด
ในบริษัท ริบเบ่ียน จาํกัด ใหแกบุคคลภายนอกเม่ือเดือนเมษายน 2548  
 
ธุรกิจอื่น: 

บริษัท รอยัล การเดน โฮเทล แมเนจเมนท จาํกัด (Royal Garden Hotel Management Limited, “RGHM”)  มีทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลว 17 ลานบาท บริษทัถือหุนรอยละ 100 เร่ิมประกอบกิจการป 2531 ใหบริการการบริหารงาน
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ ศูนยบันเทิงท่ีพัทยา และโรงแรม
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ฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวยีดนาม เอ รอยลัการเดน รีซอรท และบริหารงานดานธุรการใหแก บริษัท 
แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัท ศรีพัฒนการเดนท จํากดั และบริษัท 
ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จาํกัด  

บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จาํกัด (R.G.R.International Limited, “RGI”) ต้ังอยูท่ีบริติช เวอรจิ้น ไอรแลนด มี
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 100,000 เหรียญสหรัฐ บริษัทถือหุนรอยละ 100 ดําเนินกิจการรวมลงทุนในธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองกันท้ังในและตางประเทศ ไดแกบริษัท ฮารเบอรวิว จาํกัด รวมถึงการลงทุนรอยละ 50 ในบริษัท ยูโทเปย โฮ
ลด้ิง ไพรเวท จํากัด ผูดําเนินการพัฒนาธุรกิจโรงแรมท่ีมัลดีฟสภายใตเคร่ืองหมายการคาอนันตรา (ท้ังน้ี บริษัทไมมี
อํานาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัท ยโูทเปย โฮลดิ้ง ไพรเวท จํากัด เน่ืองจากกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนจาก
บริษัทมีจํานวนเพียงก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการของบริษัทดังกลาว)  นอกจากนี ้ RGI เปนเจาของเคร่ืองหมายการคา 
“อนันตรา” และ “บานโบราณ”  

บริษัท เอ็มไอ สแควร จาํกัด ต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2548 มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 10 ลานบาท บริษัทถือ
หุนรอยละ 100 ดําเนินกิจการโรงแรม ภัตตาคาร และสถานท่ีพักผอนทุกประเภท 

บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด (RNS Holding Limited, “RNS”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 420.02 ลานบาท 
จัดต้ังขึ้นในป 2541 บริษัทถือหุนรอยละ 100 ปจจุบันเปนบริษทัจัดการเพือ่ลงทุนและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด (Coco Palm Hotel and Resort Limited, “COCO”) มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลวจํานวน 113 ลานบาท เดิมบริษัท ถือหุนอยูรอยละ 65 (มีสิทธิออกเสียงรอยละ 40 ของสิทธิออกเสียง) 
ในเดือนกรกฎาคม 2550  บริษัท ไดลงทุนเพ่ิมเปน  รอยละ 100 (มีสิทธิออกเสียงรอยละ 100 ของสิทธิออกเสียง)ท้ังน้ี 
เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน และขจัดขอขัดแยงกฎหมายในเรื่องการถือหุนของคนตางดาว  COCO 
ประกอบธุรกิจโรงแรมที่เขาหลัก จังหวัดพังงา ขนาดหองพัก 51 หอง โดยบริษัทไดรับการแตงต้ังใหเปนผูบริหาร
โรงแรมในนามโรงแรม อนันตรา โคโค ปาลม รีสอรท แอนด สปา เขาหลัก ภายใตสัญญาบริหารงานโรงแรมเมื่อ
เดือนกันยายน 2547 ซ่ึงโรงแรมดังกลาวไดรับความเสียหายอยางรุนแรงจากเหตุการณสึนามิ และหยุดประกอบกิจการ 
ต้ังแต 26 ธันวาคม 2547 และบริษัทมีโครงการที่จะกอสรางโรงแรม ขึ้นใหมในอนาคต 
บริษัท โกโก รีครีเอช่ัน จาํกัด (Coco recreation) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 0.25 ลานบาท จัดต้ังขึน้ในป 2550 
บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพ่ือประกอบกิจการโรงแรม สปา ภัตตาคาร และจัดการใหการบันเทิงอื่นๆ (ขณะน้ียังไมเร่ิม
ดําเนินการ) 
บริษัท โกโก เรสซิเดนซ จาํกัด (Coco residence) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 0.25 ลานบาท จัดตั้งขึน้ในป 2550 
บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพ่ือประกอบกิจการโรงแรม สปา ภัตตาคาร และจัดการใหการบันเทิงอื่นๆ (ขณะน้ียังไมเร่ิม
ดําเนินการ) 
บริษัท M&H Management Limited , (“M&H”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1,000 ดอลลาหสหรัฐ จัดต้ังขึ้นใน
ป 2549 บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพ่ือลงทุนธุรกิจดานโรงแรมในตางประเทศ  
บริษัท Hospitality Investment International Limited มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1,000 ดอลลาหสหรัฐ จัดต้ัง
ขึ้นในป 2550 บริษัทถือหุนรอยละ 100 โดยลงทุนผานบริษัท รอยัล การเดนท โฮเต็ล แมแนจเมนท จํากัด 
 เพ่ือลงทุนธุรกิจดานโรงแรมในตางประเทศ  
บริษัท Lodging Investment (Labuan) Limited มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1,000 ดอลลาหสหรัฐ จัดต้ังขึ้นในป 
2550 บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพ่ือลงทุนธุรกิจดานโรงแรมในตางประเทศ  
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บริษัท Lodging Management (Labuan) Limited มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1,000 ดอลลาหสหรัฐ จัดต้ังขึ้นใน
ป 2550 บริษัทถือหุนรอยละ 100 โดยลงทุนผาน Hospitality Investment International Limited เพ่ือบริหารธุรกิจดาน
โรงแรมในตางประเทศ  
บริษัท Lodging Management (Indonesia) Limited มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 150,000 ดอลลาหสหรัฐ จัดต้ัง
ขึ้นในป 2550 บริษัทถือหุนรอยละ 100 โดยลงทุนผาน Hospitality Investment International Limited เพ่ือบริหารธุรกิจ
ดานโรงแรมในตางประเทศ  
บริษัท Lodging Management (Mauritius) Limited มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1,000 ดอลลาหสหรัฐ จัดต้ังขึ้น
ในป 2550 บริษัทถือหุนรอยละ 100 โดยลงทุนผาน Hospitality Investment International Limited เพ่ือบริหารธุรกิจ
ดานโรงแรมในตางประเทศ  
 

บริษัท Minor International (Labuan) Limited   มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1,000 ดอลลาหสหรัฐ จัดต้ังขึ้นใน
เดือน ตุลาคม 2550 บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพ่ือลงทุนธุรกิจดานโรงแรมและสันทนาการในตางประเทศ   
บริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1 ลานบาท จัดต้ังขึ้นในป 2550 บริษัทถือหุน
รอยละ 100 เพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในภูเก็ต (ขณะน้ียังไมเร่ิมดําเนินการ) 
บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 4 ลานบาท จัดต้ังขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน 2550 บริษัทถือหุนรอยละ 100 บริษัทประกอบธุรกิจในการใหคําปรึกษา และติดต้ัง บํารุงรักษา ซอมแซม
ระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบริษัทและบริษัท
ในเครือ 

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรต้ี ฟนด (Thai Project Property Fund) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 75 
ลานบาท บริษทัและบริษัทยอย (HHR RGE RGHM RGP CPR) ถือหนวยลงทุนในสัดสวนรอยละ 99.90 ประกอบ
ธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีใหผลตอบแทนดี โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
เปนบริษัทจัดการ 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย (Thai Asset Management Property Fund) ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ท่ีใหผลตอบแทนดี โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 มีทุนชําระแลว 716 ลานบาทโดยประกอบดวยหนวยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ซ่ึงเปนถือเปน
หนวยลงทุนประเภทเจาหน้ีจาํนวน 524 ลานบาท และ หนวยลงทุนประเภท ค และประเภท ง ซ่ึงถือเปนหนวยลงทุน
ประเภทเจาของจํานวน 192 ลานบาท บริษทัและบริษัทยอยถือหนวยลงทุนรอยละ 100 ของหนวยลงทุนประเภท ค 
และประเภท ง ซ่ึงจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลภายหลังจากท่ีผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และ ข ไดรับไปแลว ผูถือหนวย
ลงทุนประเภท ก และ ข  เปนผูถือหนวยลงทุนท่ีจะไดรับเงินปนผลในอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวและมีสิทธิไดรับเงิน
ปนผลกอนผูถือหนวยลงทุนประเภท ค และประเภท ง ท้ังน้ีตามสาระในเชิงบัญชี เงนิลงทุนของผูถอืหนวยลงทุน
ประเภท ก และ ข จะบันทึกเปนเงินกูยืมในงบการเงินรวม 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยทรัพยทว ี ประกอบธุรกิจเชาอสังหาริมทรัพย โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 มีทุนชําระแลว 356 ลานบาท โดยประกอบดวย
หนวยลงทุนประเภท ก ซ่ึงเปนถือเปนหนวยลงทุนประเภทเจาหน้ีจํานวน 321 ลานบาท และ หนวยลงทุนประเภท ข 
และประเภท ค ซ่ึงถือเปนหนวยลงทุนประเภทเจาของจํานวน 35 ลานบาท  กลุมบริษัทถือหนวยลงทุนรอยละ 100 
ของหนวยลงทุนประเภท ข และ ค   ซ่ึงจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลภายหลังจากท่ีผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ไดรับไป
แลว ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก เปนผูถือหนวยลงทุนท่ีจะไดรับเงินปนผลในอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไว และมีสิทธิ
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ไดรับเงินปนผลกอนผูถือหนวยลงทุนประเภท ข และประเภท ค ท้ังนี้ตามสาระในเชิงบัญชี เงินลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนประเภท ก จะบันทึกเปนเงินกูยืมในงบการเงินรวม 

 
ขอมูลการลงทนุในบรษิัทรวม:   

บริษัท ฮาเบอรวิว จาํกัด (Harbour View Company Limited, “HVC”) ต้ังอยูท่ีประเทศเวียดนาม มีทุนจดทะเบียนและ
ทุนชําระแลว 6.85 ลานเหรียญสหรัฐ บริษัทถอืหุนใน HVC ผาน RGI โดยถือหุนรอยละ 19.98 (หุนสวนท่ีเหลือ ถอืโดย
บุคคลภายนอก) HVC ดําเนินกจิการโรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม ประกอบดวยหองพัก
จํานวน 127 หอง และมีพื้นท่ีเชาสํานักงานจํานวน 3,057.50 ตร.ม. บนถนนทรานฟู เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม เปด
ดําเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2541 

บริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จาํกัด (Maikhao Vacation Villas Limited, “MVVL”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
40 ลานบาท บริษัทถือหุนรอยละ 50 และหุนสวนท่ีเหลือถือโดยบุคคลภายนอก MVVL (ท้ังนี้บริษัทไมมีอํานาจควบคุม
การบริหารจัดการ MVVL เน่ืองจากกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากบริษทัมีจํานวนเพียงกึ่งหน่ึงของคณะกรรมการ
ท้ังหมด) MVVL ดาํเนินกิจการโครงการปนสวนเวลาพักผอน (Time Sharing) จํานวน 144 ยูนิต อยูในพ้ืนท่ี 30 ไร 
บริเวณเดียวกันกับ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 

บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จาํกัด (Select Service Partner Ltd., “SSP”) ประกอบธุรกิจรานอาหารท่ีสนามบิน
กรุงเทพฯ/เชียงใหม/เชียงราย/ภูเก็ต/หาดใหญ/กระบ่ี/พนมเปญ/เสียมเรียบ/ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 
45 ลานบาท บริษัทถือหุนรอยละ 51 ผาน MFG และหุนสวนท่ีเหลืออกีรอยละ 49 ถือโดยบุคคลภายนอก ท้ังนี้บริษัทไม
มีอํานาจควบคมุการบริหารจัดการใน SSP เน่ืองจากกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากบริษทัมีจํานวนเพียงก่ึงหน่ึงของ
คณะกรรมการท้ังหมด 

Arabian Spas (Dubai) Limited (“ASL”) ซึง่ประกอบธุรกิจสปาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลว AED 300,000 (หรือประมาณ 3.24 ลานบาท) โดย MSIL ถือหุนรอยละ 49 ใน ASL ผาน MSVL และ
หุนสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 51 ถอืโดยบุคคลภายนอก 
Eutopia Holdings Private Ltd. (“Eutopia”) ซ่ึงพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยในมัลดีฟสภายใตเคร่ืองหมายการคาอนันต
รา มีทุนจดทะเบียน USD 5 ลาน และทุนท่ีออกและชําระแลว USD 4 ลาน โดย RGI ถอืหุนรอยละ 50 ใน Eutopia   และ
หุนสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 50 ถือโดยบุคคลภายนอก (ท้ังน้ีบริษัทไมมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัท ยูโท
เปย โฮลดิ้ง ไพรเวท จํากัด เนื่องจากกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากบริษัทมีจํานวนเพียงกึ่งหน่ึงของคณะกรรมการของ
บริษัทดังกลาว)   
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2.3  โครงสรางรายได    

 

บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการประกอบธุรกิจหลัก 7 ประเภท ไดแก รายไดจากการประกอบธุรกิจขาย
อาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ ธุรกิจ
บันเทิง และธุรกิจอื่นๆ  

โครงสรางรายไดในปท่ีผานมาเปนดังน้ี1  
หนวย : ลานบาท 

ผลิตภัณฑ : ดําเนินการโดย 
2548 2549 2550 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 
1. ธุรกิจโรงแรม: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล  
บจก. หัวหิน รีซอรท บจก. หัวหิน วิลเลจ บจก. บาน
โบราณ เชียงราย  บจก. สมุย รีซอรท แอนด สปา บจก. 
สมุย วิลเลจ  บจก. เจาพระยา รีซอรท บจก. รอยัลการ
เดน ดีเวลลอปเมนท      บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท 
และ บมจ. โรงแรมราชดําริ 

4,298.16 41.16 4,599.62 37.11 5,394.44   38.45  

2. ธุรกิจขายอาหารและเครื่องด่ืม: บมจ. เดอะ ไมเนอร 
ฟูด กรุป 2 

4,950.01 47.40 6,082.31 49.07 6,581.39    46.91  

3. ธุรกิจใหเชาศูนยการคา: บจก. รอยัลการเดน พลาซา 
และ บจก. เจาพระยารีซอรท 

375.13 3.59 405.85 3.27 434.08      3.09  

4.. ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ :  
บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล บจก. เอ็ม สปา เวน
แจอร และ บจก. เอ็ม สปา  เอ็นเตอรไพรส แมเน็จ
เมนท เซ่ียงไฮ 

316.38 3.03 377.70 3.05 384.42      2.74  

5. ธุรกิจบันเทิง: บมจ. รอยัลการเดน เอ็นเตอร             
เทนเมนท  

87.81 0.84 95.47 0.77 103.18      0.74  

6. ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย :  
บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท 

- - 97.30 0.79 227.50      1.62  

7. ธุรกิจอื่น (ใหบริการบริหารโรงแรม (Pattaya 
Marriott, Hua Hin Marriott,  BKK Marriot, Anantara 
Hua Hin, Anatara Golden Triangle, Anatara Koh 
Samui, Harbour View-Vietnam,  Plaza-Pattaya and 
BKK, Anantara Maldives): บจก. รอยัลการเดน โฮเทล 
แมเน็จเมนท บจก. อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล 

17.39 0.17 57.65 0.47 412.87      2.94  

8. รายไดอ่ืน 3  397.96 3.81 678.61 5.48 491.38      3.50  

รวมรายไดจากธุรกิจหลัก และธุรกิจอ่ืน 10,442.84 100 12,394.50 100 14,029.25 100 

หมายเหต ุ  1. ขอมูลจากงบการเงิน 
  2. รวมรายไดจากการใหสิทธิแฟรนไชส 
  3. ประกอบดวยเงินปนผลรับจากบริษัทอ่ืน สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและรายไดอ่ืน 
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2.4  เปาหมายการดําเนินธรุกิจ  

   
 บริษัทไดต้ังเปาหมายสําหรับธุรกิจโรงแรมและอาหารซึ่งในระยะยาวจะสงผลใหในแตละกลุมธุรกิจมีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง 
  ในสวนของธุรกิจโรงแรม ป 2550 บริษัท ไดเปดดําเนินการโรงแรม 2 แหง คือ โรงแรมโฟรซีซ่ันส เกาะสมุย
และโรงแรมนาลาดู ประเทศมัลดีฟส และโครงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซ่ึงมีการขายอยางตอเนือ่งจาก
โครงการสมุย บีช เรสซิเดนท (หรือ ด ิเอสเตท สมุย) และโครงการที่คาดวาจะแลวเสร็จในตนป 2551 ไดแก โครงการ
โรงแรมอนันตรา ภูเก็ต และโครงการท่ีจะแลวเสร็จในอนาคตประกอบดวย โครงการโรงแรมอันตรา เขาหลัก และ
โครงการมัลดีฟส รวมถึงโครงการราชดําริ เรสซิเดนท ซึ่งประกอบดวย โรงแรมระดับหาดาว และคอนโดมิเนียม 
นอกจากนี้บริษัทยังมีการขยายโครงการตาง ๆ ซ่ึงเปนโครงการท่ีบริษัทเขาไปบริหารภายใตแบนดอนันตราและ      
แบรนดอื่นในประเทศอินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และประเทศเวียดนามโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได
ในหัวขอท่ี 6 โครงการในอนาคต 

 ในสวนธุรกิจอาหาร แผนการขยายสาขาของธุรกิจอาหารในป 2551 บริษัทมีการขยายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศผานการลงทุนท้ังในสวนท่ีเปนเจาของและรานสาขาท่ีเปนแฟรนไชสจํานวน 94 รานโดยแบงเปนรานท่ี
ลงทุนโดยเปดสาขาในประเทศไทยจํานวน 44 สาขา และเปดสาขาในตางประเทศจํานวน 50 แหง ท้ังน้ี บริษัทยังคงมี
แผนการขยายตัวในระยะยาวยงัคงแผนเดิม โดยคาดวาจะสามารถขยายไดประมาณ 70 -100 สาขาในแตละป 

  นอกจากน้ี ในเดือนมกราคม 2551 บริษัทไดลงทุนขยายธุรกิจอาหารเพ่ิมในกาแฟแบรนด The Coffee Club 
จากออสเตรเลีย ซ่ึงปจจุบันมีสาขาในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนดกวา 180 สาขา และบริทมีแผนเปดสาขาย
ประมาณปละ 25 สาขาใน 5 ปขางหนา 
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Page 18: [1] Deleted   MINORGROUP   17/03/51 12:14:00 

บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (Minor Information Technology Limited, “MIT”) มีทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลว 4 ลานบาท จัดต้ังขึน้ในป 2550 บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 เพือ่ประกอบกิจการให
คําปรึกษา และติดต้ังระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล ใหกับหนวยงานตางๆ 
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3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ 

 

3.1  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

 
1. ธุรกิจโรงแรม 

จากการขยายการลงทุนอยางตอเนื่องของบริษัท ปจจุบันจํานวนหองพักของโรงแรมซึ่งบริษัท ถือหุนอยูมี
ท้ังส้ิน 2,521 หอง โดยโรงแรมท่ีอยูภายใตการบริหารงานของกลุมบริษัท ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)) ไดแก 1)โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา        
2) โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา 3) โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา 4) โรงแรมอนันตรา   
รีสอรท แอนด สปา หัวหิน 5) โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล 6) โรงแรมอนันตรา รีสอรท 
แอนด สปา สมุย 7) โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส 8)โรงแรมฮารเบอรวิวและออฟฟศ ทาวเวอร-ไฮฟอง 
เวียดนาม 9) โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส  10) โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส  และโรงแรมที่บริษัท เปนผูถือหุนแตไมไดเขาไป
บริหาร ไดแก 1) โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 2) โครงการสถานพักผอนแบบปนสวนเวลา 
(Timeshare) แมริออท ภูเก็ต บีชคลับ  3) โรงแรมโฟรซีซั่นส  รีสอรท เชียงใหม และ 4) โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพ 
5) โรงแรมโฟรซีซั่นสเต็นทแคมป เชียงราย  และ 6) โรงแรมโฟรซีซั่นสรีสอรทเกาะสมุย สุราษฎรธานี 

 
1.1 โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว กลุม         
นักธุรกิจ และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัทมีลักษณะการใหบริการดังนี้ 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา   มีหองพักท้ังสิ้น 413 หอง 
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: The Riverside Terrace 250 
 The Market 130 
 Rice Mill 120 
 Trader Vic’s 126 
 Benihana 132 
 Loy Nam 50 
 Elephant  60 
 Numero 70 
 Manohra 150 
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หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Ballroom A 140 
 Ballroom B 40 
 Ballroom C 40 
 Ballroom D 40 
 Charoen Nakorn 100 
 Thonburi 60 
 Jasmine 40 
 Poppy 12 
 Bamboo 10 
 Lotus 16 
 Garden 210 
 Grand Sala 300 

 
1.2  โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา     มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียวและกลุมลูกคา
ท่ีเปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา   มีหองพัก ท้ังส้ิน 293 หอง   
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
ประกอบดวย: Garden Café 140 
 Benihana 100 
 Kabuki 30 
 Rice Mill 80 
 Sala Rim Nam 120 
 Manao 40 
 Elephant 60 
 More Bar & Grill 120 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุแบบหองเรียน 

(คน) 
ประกอบดวย: Ballroom 200 
 Room 1 (Orchid Garden) 130 
 Room 2 (Rose Garden) 100 
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หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา 

 
ขนาดความจุ (คน) 

ประกอบดวย: Room 3 (Sunflower) 70 
 Room 4 (Jasmine) 50 
 Room 5 (Lotus) 50 
 Room 6 (Canna) 50 
 Chaba 40 
 Board Room 20 
 Sala Rim Nam 120 
 
1.3 โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา    มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียวและกลุมลูกคาท่ี
เปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา  มีหองพักท้ังส้ิน 216 หอง 
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจและหองจัดเลี้ยง เพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
ประกอบดวย: Marriott Café 137 
 Chicago Grill 28 
 Sala Thai 38 
 Ciao 45 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: A. Petchburi 75 
 B. Pranburi 75 
 Hua Hin 40 
 
1.4  โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเที่ยว และ
กลุมลูกคาที่เปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน มีหองพักท้ังสิ้น 187 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
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ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Issara Café 146 
 Baan Thalia 52 
 Sala Siam 68 
 Rim Nam 54 
 Loy Nam 22 
 Saithong 70 
 Lagoon 26 
   
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Ruen Thon 60 
 Ruen Thai  40 
 Ruen Than 30 
 Ruen Anantara 100 
 Ruen Nok                                        35 
 
1.5  โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว 
และกลุมลูกคาที่เปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดนไทรแองเก้ิล มีหองพักท้ังส้ิน 77 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
ประกอบดวย: Sala Mae Nam Thai 120 
 Baan Dahlia Italian 30 
  Elephant Bar & Opium 20 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา      
ประกอบดวย: Rimkhong 27 - 64 
 MaeKhong 64 - 144 
 
1.6 โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว และกลุมลูกคาที่
เปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย มีหองพักท้ังสิ้น 106 หอง  
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การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก

ลูกคาที่มาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
ประกอบดวย: ไฮไทด 60 
 อีคลิปส 40 
 ฟูลมูน 48 
 พูบาร 60 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: สมุยแกรนดบอลรูม 140 
 เกาะสมุย 70 
 เกาะพงัน 70 
 เกาะเตา 12 
 
1.7  โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว มีลักษณะการ
ใหบริการ ดังนี้ 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส มีหองพักท้ังสิ้น 110 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Fushi  Cafe 150 
 Baan Huraa  50 
 Aqua Bar 72 
 Terrazzo 28 
 Fuddan  Grill 60 
การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก 
-  ตกปลา นั่งเรืองชมปลาโลมา   Scuba Diving   Snorkeling 
-   หองออกกําลังกาย ก็มีไวบริการ (มี ผูดูแลให คําแนะนํา) 
-   บริการอุปกรณกีฬาทางนํ้า 
-   ศูนยบริการเพื่อสุขภาพและสามารถใหบริการสปา ในหองพักได  
-  รานคายอยขายสินคาและของท่ีระลึกตางๆ เชน เคร่ืองประดับ รานขายเสื้อผา         
-   จัดทัวรนอกสถานท่ี บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท 
เปนตน 

-  ทองเที่ยวและชอปปงท่ี เมืองหลวงท่ีเกาะ Male 
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-    มี เรือไวคอยบริการลูกคา ที่มีความประสงค จะไปทานอาหารท่ี หองอาหารไทย หรือ หองอาหาร ระหวางเกาะ 
เชน แขก ที่ พัก อยูท่ี อนันตรา รีสอรท แอนดสปา มัลดีฟส  ตองการไปทานอาหารท่ี หองอาหารที่ Bodu Huraa 
 
1.8  โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว 
กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร–ไฮฟอง เวียดนาม มีหองพักท้ังสิ้น 127 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Lobby Lounge 30 
 The La Terrasse 30 
 The Harbour Café 86 
 The Nam Phuong 90 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Hanoi 90 
 Saigon 90 
 Haiphong 60 
 Danang 40 
การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก 
-  ศูนยบริหารรางกาย  
-  รานคายอยขายสินคาและของท่ีระลึกตางๆ         
-  บริการอื่นๆ เชน บริการสํารองท่ีนั่ง Business Center แพทยทางโทรศัพท บริการ Limousine บริการจัดทัวรนอก
สถานที่ บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท เปนตน 

 
1.9  โรงแรมโบดู ฮูรา มัลดีฟส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมโบดู ฮูรา มัลดีฟส  มีหองพักท้ังสิ้น 50 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: 73 Degree 120 
 Dhoni Bar 86 
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การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก 
-  ตกปลา นั่งเรือชมปลาโลมา   Scuba Diving   Snorkeling 
-   สนามเทนนิส สควอช แบดมินตัน และวอลเลยบอล 
-   บริการอุปกรณกีฬาทางนํ้า 
-   ศูนยบริการเพื่อสุขภาพและสามารถใหบริการสปา ในหองพักได  
-  รานคายอยขายสินคาและของท่ีระลึกตางๆ เชน เคร่ืองประดับ รานขายเสื้อผา         
-   จัดทัวรนอกสถานท่ี บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท 
เปนตน 

-  ทองเที่ยวและชอปปงท่ีเมืองหลวงท่ีเกาะ Male  
-   มีเรือไวคอยบริการลูกคาที่มีความประสงคจะไปทานอาหารท่ีหองอาหารไทยหรือหองอาหารระหวางเกาะ   เชน   
    แขกท่ีพักอยูท่ี Bodu  Huraa ตองการไปทานอาหารท่ี หองอาหารที่ อนันตรา รีสอรท แอนดสปา มัลดฟีส 
 

1.10  โรงแรม นาลาดู มัลดีฟส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส  มีหองพักท้ังส้ิน 19 หอง มีสระวายนํ้าสวนตัวทุกหอง 
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Living Room 36 
 Palm Grove 36 
การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก 
-  ตกปลา นั่งเรือชมปลาโลมา   Scuba Diving   Snorkeling 
-   สนามเทนนิส สควอช แบดมินตัน และวอลเลยบอล 
-   บริการอุปกรณกีฬาทางนํ้า 
-   ศูนยบริการเพื่อสุขภาพ และสามารถใหบริการสปา ในหองพักได 
-  รานคายอยขายสินคาและของท่ีระลึกตางๆ เชน เคร่ืองประดับ รานขายเสื้อผา         
-   จัดทัวรนอกสถานท่ี บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท 
เปนตน 

- ทองเท่ียวและชอปปงท่ีเมืองหลวงท่ีเกาะ Male  
-  มีเรือไวคอยบริการลูกคาที่มีความประสงคจะไปทานอาหารที่หองอาหารไทยหรือหองอาหารระหวางเกาะ  เชน  
    แขกท่ีพักอยูที่นาลาดู ตองการไปทานอาหารท่ีหองอาหารที่ Bodu  Huraa  หรือ อนันตรา รีสอรท แอนดสปา  
    มัลดีฟส 
 

1.11 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว 
และกลุมลูกคาที่เปนบริษัท 
 การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา มีหองพักท้ังสิ้น 265 หอง  



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 หนา 30 

การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยง เพื่อ 

ใหบริการแกลูกคาที่มาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Marriott Café 137 
 Cucina 77 
 Andaman Grill 60 
 Kabuki Sushi Bar 30 
 Siam Deli 66 
 Ginja Taste  68 
 Sala Sawasdee Lobby Bar 51 
 Rim Nam Pool Bar 48 
 Out of the Blue Drink 74 
 Our of the Blue Splash 28 
 North Pool 52 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Mai Khao Ballroom 600 
 Salon A or B or D or E 85 
 Salon C 240 
 Layan 1 or Layan 2 or Rawai 1 or 

Rawai 2 
60 

 Kamala Boardroom 10 
 

1.12     โครงการสถานพักผอนแบบปนสวนเวลา (Timeshare) แมริออท ภูเก็ต เวเคช่ันคลับ ซึ่งเปนสถานพักผอนท่ี
มุงเนนลูกคาซึ่งเปนชาวตางชาติ โดยการสมัครเปนสมาชิกและชําระคาที่พักลวงหนา และสามารถใชบริการไดปละ 1 
สัปดาห เปนเวลา 80 ป โดยมีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โครงการปนสวนเวลา แมริออท ภูเก็ต เวเคช่ันคลับ มีหองพักท้ังส้ินจํานวน 144 หอง ซึ่งเปนของโครงการเดิม
จํานวน 60 หอง และโครงการใหมจํานวน 84 หอง  
 

1.13  โรงแรมโฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม   มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเท่ียว และ
กลุมลูกคาที่เปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมโฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม มีหองพักในสวนของโรงแรม 64 หอง และเรสซิเดนเช่ียล 16 หอง รวม 
80 หอง  
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17การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก

ลูกคาที่มาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
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 

 
1.14 โรงแรมโฟรซีซ่ันส กรุงเทพฯ   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว กลุมนักธุรกิจ และกลุม
ลูกคาที่เปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ มีหองพักท้ังส้ิน 356 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Madison 90 
 Biscotti 100 
 Health Club 17 
 Lobby Lounge 129 
 Shintaro 64 
 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 
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ประกอบดวย:  
Ratanakosin Room 

ขนาดความจุ (คน) 
80-100 

 Boardroom  10-20 
 Napa Room 30-50 
 Dara Room 30-50 
 Suriyan – Chandra Room 80-120 
 Bussaba 20-22 
 Mullika 12-16 

 
 
1.15 โรงแรมโฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเที่ยว  
  มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมโฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย มีหองพักท้ังสิ้น 15 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

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

1.16 โรงแรมโฟรซีซั่นสรีสอรทเกาะสมุย สุราษฎรธานี มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเที่ยว  
  มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมโฟรซีซั่นสรีสอรทเกาะสมุย สุราษฎรธานี มีหองพักท้ังสิ้น 63 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ , บาร เพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังน้ี 
ภัตตาคารและบาร  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Lan Tania 102 
 Pla Pla 102 
 Wine Cellar 8 
 
อัตราคาหองพักโดยเฉล่ีย (บาท/คืน)  

โรงแรม 2547 2548 2549  2550 
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา   2,951 3,446 3,672 3,945 
พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา   2,613 3,074 3,360 3,704 
หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา   3,065 3,194 3,241 3,773 
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา  4,727  5,160 6,031 6,015 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 หนา 33 

โรงแรม 2547 2548 2549  2550 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน  3,730 3,815 3,945 4,008 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล 4,173 4,756 5,457 5,230 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย 8,079 5,639 5,579 5,280 
โฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม 11,008 12,115 12,412 12,600 
โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ 5,139 5,665 5,975 6,300 
โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย - - 21,279 31,379 
โฟรซีซั่นสรีสอรทเกาะสมุย  - - - 17,728 
ฮารเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร-ไฮฟอง เวียดนาม (เหรียญสหรัฐ / 
คืน) 

36 42 42 57 

โบดูฮูรา มัลดีฟส (เหรียญสหรัฐ / คืน) - - 165 201 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส (เหรียญสหรัฐ / คืน) - - 280 364 
นาลาดูล มัลดีฟส (เหรียญสหรัฐ / คืน) –เปด มี.ค.50 - - - 811 
 
ลักษณะทางดานการผลิต 
ตารางรายละเอียดที่ต้ัง จํานวนหองพัก และอัตราการเขาพักของโรงแรม  

โรงแรม จํานวนหอง อัตราการเขาพัก (รอยละ) 

  2547 2548  2549   2550 
โรงแรมกรุงเทพฯ  แมริออท    
รีซอรท  แอนด  สปา    ต้ังอยู
เลขท่ี 257/1-3 ริมแมน้ํา
เจาพระยา ถนนเจริญนคร บน
พ้ืนท่ี  27 ไร 

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

82.46 86.30 91.00 87.20 

โรงแรมพัทยา  แม ริออท  รี
ซอรท แอนด สปา  ต้ังอยูเลขท่ี 
218/2-3 ถนนชายหาด เมือง 
พัทยา จังหวัดชลบุรี ต้ังอยูบน
พ้ืนท่ี 11 ไร 

ประกอบดวยอาคาร 2 หลัง สูง 4 
ชั้น และ 10 ชั้น มีหองพักรวม 
293 หอง 

77.49 80.40 85.70 78.78 

โรงแรมหัว หิน  แมริออท  รี
ซอรท แอนด สปา  ต้ังอยูเลขท่ี 
107/1 ถนนเพชรเกษม อําเภอ
หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ  บน
พ้ืนท่ี 21ไร 

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

72.36 80.70 86.90 82.86 

โรงแรมเจดับบลิว  แมริออท 
ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา ต้ังอยู

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ชั้น 3 
อาคาร มีหองพักรวม 265 หอง  

76.60 67.30 61.41 72.20 
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โรงแรม จํานวนหอง อัตราการเขาพัก (รอยละ) 

  2547 2548  2549   2550 
เลขท่ี 231 หมู 3 ตําบลไมขาว 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บน
พ้ืนท่ี 37 ไร 
โร งแรมอนันตร า  รี สอ ร ท 
แอนด สปา หัวหิน ต้ังอยูเลขท่ี 
43/1 ถนนเพชรเกษม อําเภอหัว
หิน ประจวบคีรีขันธ บนพื้นท่ี 
36 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 2 ชั้น 7 
อาคาร มีหองพัก 187 หอง 

60.99 76.10 73.70 69.90 

โร งแรมอนันตร า  รี สอ ร ท 
แอนด สปา โกลเดน ไทรแอง
เก้ิล ต้ังอยูเลขท่ี 229 อําเภอเชียง
แสน  เชียงราย บนเน้ือที่ 800 
ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 2 ช้ัน    
2 อาคาร มีหองพัก 77 หอง 

35.00 40.30 39.86 43.76 

โร งแรมอนันตร า  รี สอ ร ท 
แอนด สปา  สมุย ต้ังอยู เลขท่ี 
99/9      หมูที่1 ต.บอผุด อ.เกาะ 
สมุย  จ.สุราษฎรธานี 84320 

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ชั้น    
2 อาคาร มีหองพัก 106 หอง 

21.12 45.70 59.90 71.37 

โรงแรม  โฟรซีซั่นส  รีซอรท 
เชียงใหม ต้ังอยูเลขท่ี 502 หมู 1  
ถนนแม ริม-สะเมิง  (สายเกา) 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
บนพื้นท่ี 37 ไร 

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

59.68 59.02 56.07 53.66 

โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ 
ต้ังอยูเลขท่ี 155 บนถนนราช
ดําริ    เขตปทุมวัน บนพื้นท่ี 10 
ไร 

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

68.09 63.40 55.00 64.07 

โรงแรมโฟร ซี ซั่ นส  เ ต็ นท
แคมป เชียงราย 

ประกอบดวยเตนทแคมป  15 
หลัง 

- - 41.86 47.96 

โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท
เกาะสมุย สุราษฎรธานี 

ประกอบดวยหองพัก 63 หอง 
 

- - - 60.65 

โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศ
ทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม 
ประเทศเวียดนาม  ต้ังอยูที่ ถนน 
ทรานฟู เมืองไฮฟอง เวียดนาม  

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

41.20 44.48 58.42 62.88 
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โรงแรม จํานวนหอง อัตราการเขาพัก (รอยละ) 

  2547 2548  2549   2550 
โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส ประกอบดวยหองพักจํานวน 50 

หอง 
- - 72.30 71.25 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท 
แอนด สปา มัลดีฟส 

ประกอบดวยหองพักจํานวน 
110 หอง 

- - 68.30 67.30 

โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส ประกอบดวยหองพักจํานวน 19 
หอง 

- - - 23.96 

หมายเหตุ: อัตราการเขาพักของแมริออท ภูเก็ต เวเคชั่นคลับ เปนลักษณะ Right to Use โดยการสมัครเปนสมาชิกและ
ชําระคาบริการลวงหนา ท้ังน้ีสมาชิกสามารถใชบริการหองพักไดปละ 1 สัปดาห 31 มกราคม 2551 ไดขาย 
Right to Use ทั้งโครงการเดิมและโครงการใหมไปแลวทั้งหมด 

 
การจัดหาผลิตภัณฑและบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมน้ัน นอกจากหองพัก อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช 

และคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใชในการปรุงอาหารและเครื่องดื่มแลว พนักงานที่ใหบริการถือเปนองคประกอบที่สําคัญ
อีกประการหน่ึง บริษัท มีนโยบายหลักท่ีจะรับคนทองถิ่น เพื่อใหเกิดการจางแรงงานในระดับทองถิ่นน้ันๆ โดยจัดให
มีการฝกสอนและอบรมแกพนักงานเหลาน้ันใหมีความรูและความสามารถในการทํางาน นอกเหนือจากฝกสอนและ
การอบรมพนักงาน การสงพนักงานคนไทยไปเรียนรูงานในตางประเทศและการรับผูเช่ียวชาญมาฝกสอนและฝกฝน
ในงาน การจางชาวตางชาติมาทํางานก็เปนวิธีที่จะสามารถถายทอดความรูและประสบการณใหแกพนักงานคนไทย
เพ่ือจะปฏิบัติไดเองในอนาคต 
 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ธุรกิจโรงแรมมีปริมาณการใชน้ําตอวันเปนจํานวนมาก ซึ่งนํ้าเสียของโรงแรมไดผานกรรมวิธีทางชีวะเคมี โดย
ผานถังแซต แลวจึงปลอยนํ้าทิ้งลงสูระบบกําจัดนํ้าเสีย ที่ผานมาบริษัท และบริษัทในเครือ ไมเคยกอปญหาทางดาน
มลภาวะหรือปญหาใด ๆ เก่ียวกับสิ่งแวดลอม อีกท้ังยังมีมาตรการท่ีเขมงวดเพ่ือรักษาระดับมาตรฐานการควบคุมของ
เสีย สําหรับหนวยงานที่ควบคุมเก่ียวกับสิ่งแวดลอมจะอยูภายใตการควบคุมของเทศบาลเมืองแตละแหงซ่ึงเปนท่ีต้ัง
ของโรงแรม เชน กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเมืองหัวหิน โดยเทศบาลเมืองแตละแหงจะนํานํ้าดังกลาวไปบําบัด
อีกคร้ังหนึ่งกอนปลอยลงทะเลหรือแมน้ํา 

 
2. ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 
2.1  ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 

ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด ซึ่ง
บริษัทถือหุนอยูรอยละ 100 ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นท่ีเพื่อการพาณิชยเปนอาคารขนาด 4 ชั้น ต้ังอยูเลขที่ 218 หมู 10 
ถนนเลียบชายหาด อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บนเน้ือท่ี 8 ไร 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสัญญาเชาที่ดินระยะยาว 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 
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ภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหาร ชั้นนํา อาทิ CD Warehouse, Guess, Timberland, Bossini, 
Esprit, Sinequanone, Nautica, Lacoste, Body Glove, Chic club, Charles&Keith, Jeep, AIIZ, Chaps, Jaspal, Jim 
Thomson, Boots, City Chain, B2S , Super Sport, Benihana, Au Bon Pain, Starbucks Coffee, Zen, S&P, KFC, 
Sizzler, The Pizza Company , Swensen’s, Burger King, Mc Donald’s, Haagen-Dazs เปนตน และแหลงเอ็นเตอรเท
นเมนท พิพิธภัณฑเช่ือหรือไม( Ripley’s  Believe It or Not! Museum), โกดังผีสิง (Haunted House), มหัศจรรยเขา
วงกต (Infinity Maze) และโรงภาพยนตทะลุมิติ (4D Moving Theater) 

• สัญญาการใหเชาพื้นท่ี  มี 2 ประเภท คือ 
1. สัญญาระยะส้ัน ที่มีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ 99 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ีท้ังหมด

ของ ป 2550  
2. สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3 – 20 ป คิดเปนรอยละ 1  ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ีป 2550 

• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพื้นท่ีมี 3 ประเภทหลัก คือ 
1. Fixed Rent คือการคิดคาเชาพ้ืนท่ีรายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 90 ของรายไดจากคาเชา

พื้นท่ีรวมของป 2550 
2. Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยข้ึนอยูกับลักษณะ

ของการประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ 9 ของคาเชาพ้ืนท่ีรวมของป 2550 
3. Lease คือพื้นท่ีเซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจาํนวนนอย คิดเปนรอยละ 1 ของคาเชาพื้นท่ีรวม

ของป 2550 

• นโยบายราคา 
บริษัทไดมีการปรับราคาข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการตอสัญญาใหมกับผูเชาโดยจะปรับราคาข้ึนโดยเฉลี่ย

ประมาณรอยละ 5-10  ตอการตอสัญญาแตละคร้ัง  ในป 2550  ราคาพื้นท่ีใหเชาโดยเฉลี่ยประมาณ 1,326 
บาทตอตารางเมตร และอัตราการเชาพื้นท่ีเฉลี่ยเทากับรอยละ 96 ของพื้นท่ีท้ังหมด รายไดของศูนยการคา
รอยัลการเดน พลาซา พัทยา คิดเปนสัดสวนรอยละ 86 ของรายไดทั้งหมดจากธุรกิจศูนยการคา ท่ีมาของ
รายไดในป 2550  สามารถจําแนกไดเปน คาเชาพื้นท่ีรอยละ 73 คาบริการรอยละ 10  คานํ้าและคาไฟรอยละ 
7  คาที่จอดรถรอยละ 3  และอื่นๆรอยละ 7  

 

2.2  ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ 
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด ซึ่ง

บริษัทถือหุนอยูรอยละ 81.24  ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นท่ีเพื่อการพาณิชยเปนอาคารขนาด 2 ชั้น ต้ังอยู บนพื้นท่ีของ 
โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา  เลขท่ี 257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ    มีพื้นที่ให
เชารวมท้ังส้ิน 7,646.64 ตารางเมตร ซึ่งเปนพื้นท่ีใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail area) ทั้งหมด  ภายในศูนยการคา
ประกอบดวยรานคา รานอาหาร โรงเรียนเสริมทักษะและรานคาแฟช่ัน โดยเนนท่ีรานอาหาร รานหนังสือ และ
โรงเรียนเสริมทักษะ เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมครอบครัว เชน ราน The Pizza Company ,  Swensen’s, 
Sizzler,  S&P, Little Home,  KFC,  Mc Donald’s, Viet Cusine, เท็กซัส สุกี้, เขียวเสวย, ตํานานไทย และ Osaka 
เปนตน รานหนังสือและส่ือบันเทิง เชน รานซีเอ็ดบุค, รานแมงปอง และโรงเรียนเสริมทักษะ เชน Tumble Tots, 
Unisearch, Koler Me,  Royal Music Academy, Match World และ Smart Kids  และแฟชั่น เชน Nautica, Wild 
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Wave เปนตน สัญญาการใหเชาพื้นท่ี  คือ  สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3 – 20 ป คิดเปนรอยละ 100  ของพ้ืนท่ี
ทั้งหมดในไตรมาสท่ี 4  ป 2550  

 

• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพื้นท่ีหลัก ๆ มี  5 ประเภทคือ  
1.  Fixed Rent คือ การคิดคาเชาพื้นท่ีรายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 57 ของรายไดจากคาเชา

พื้นท่ีรวมในไตรมาสท่ี 4 ป 2550  
2.  Lease คือ พื้นท่ีเซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 24 ของคาเชาพื้นท่ี

รวมในไตรมาสท่ี4 ป 2550  
3.   Temporary และ Promotion คือ การใหเชาพื้นท่ีแบบช่ัวคราว โดยมีรายไดประมาณรอยละ 12 ของ

รายไดจากคาเชาพื้นท่ีรวม ในไตรมาสท่ี4  ป 2550 
4.  Kiosk คือ การใหเชาพื้นท่ีบนพื้นท่ีสวนกลาง โดยมีรายไดประมาณรอยละ 3 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ี

รวมในไตรมาสท่ี4 ป 2550  
5.  Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยข้ึนอยูกับลักษณะ

ของการประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ 4 ของคาเชาพื้นท่ีรวมในไตรมาสท่ี4 ป 2550  
 

• นโยบายราคา 
บริษัท ไดมีการปรับราคาใหเหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพื้นท่ีใหเชา โดยอัตรา

การเชาพื้นท่ี  ในไตรมาสท่ี 4 ป 2550  เฉลี่ยประมาณ 310.00 บาทตอตารางเมตร ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากราคาเชาเฉล่ีย
ในป 2549 ท้ังส้ินรอยละ 3  และอัตราการเชาพื้นท่ีเฉลี่ยเทากับรอยละ 91.00 ของพื้นท่ีท้ังหมด ท่ีมาของ
รายไดในไตรมาสท่ี4 ป 2550   สามารถจําแนกไดเปน คาเชาพื้นท่ีรอยละ 43 คาบริการรอยละ 16  คานํ้าและ
คาไฟรอยละ 21  และอื่นๆรอยละ 20 

 
3. ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ 

ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (เดิมชื่อบริษัท 
มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด) และบริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด (เดิมชื่อบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด) 
โดยดําเนินกิจการโดยใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร 
ปจจุบันบริษัทเปดดําเนินการในประเทศจํานวน 12 แหงและ ในตางประเทศจํานวน 11 แหงดังน้ี 
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ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพในประเทศผานบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
 
 

 
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพในตางประเทศผานบริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด 

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท รีซอรท แอนด สปา เซ่ียงไฮ  
โรงแรมเชอราตัน ซันยา ไหหนาน 
โรงแรม Commune by the Great Wall Kempinski ปกกิ่ง 
โรงแรมมาโค โปโล เสิ่นเจิ้น 

 
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพในตางประเทศผานบริษัทเอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด  

โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส 
โรงแรม Anantara Dighufinolhu มัลดีฟส 
โรงแรม Naladhu มัลดีฟส 
โรงแรม Kempinski Ishtar Dead Sea 

 
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพในตางประเทศผาน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) Limited Liability 

Company  
โรงแรม Kilimanjaro Kempinski Hotel Dar-Es-Salaam 
โรงแรม Zamani Kempinski Resort Zanzibar 
โรงแรม Emirates Palace 
 

 
4 ธุรกิจบันเทิง 

กลุมธุรกิจบันเทิงของบริษัท ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด สามารถ
แบงออกเปน 4 กลุมไดแก 

โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา   
โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา   
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา   
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 
โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน 
โรงแรมเชอราตัน กระบ่ี บีช รีสอรท 
โรงแรม ศาลา สมุย รีสอรท แอนด สปา 
โรงแรม พลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ 
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4.1   พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! 
พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! เปนเครือขาย (Chain) ธุรกิจพิพิธภัณฑเพื่อความรูและบันเทิงท่ีใหญ

ที่สุด มีอัตราการเติบโตท่ีรวดเร็ว และประสบความสําเร็จสูงสุด โดยพิพิธภัณฑแหงแรกเปดบริการในเมืองเซนต
ออกัสติน รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เม่ือป 2498 โดยส่ิงท่ีจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! 
จะเปนส่ิงมหัศจรรยอันลี้ลับและนาพิศวงท่ีรวบรวมจากท่ัวทุกมุมโลก ตามแนวคิด “เชื่อหรือไม” ปจจุบัน
พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! เปดดําเนินการอยู 27 แหงท่ัวโลก โดย Ripley Entertainment Inc. ซึ่งเปน
เจาของลิขสิทธิ์ และเปนผูดําเนินการเอง 10 แหง ท่ีเหลือเปนการขายใบอนุญาตประกอบการ (license) ใหกับ
บริษัทอื่น  

ในประเทศไทย บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (บริษัทถือหุนรอยละ 100) ไดซื้อใบอนุญาต
ในการดําเนินการโดยลงนามในขอตกลง (Franchise Agreement) และเร่ิมจัดสรางพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It 
or Not! ท่ีพัทยาเม่ือปลายป 2537 โดยเชาพื้นท่ีขนาด 824 ตารางเมตร บนชั้น 2 ของศูนยการคารอยัลการเดน 
พลาซา พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเมื่อบอกเลิกขอตกลงกับเจาของลิขสิทธิ์ ในป 2550 มี
อัตราการเขาชมของนักทองเท่ียวประมาณ 227,160 คน ซึ่งมีปริมาณใกลเคียงกับปท่ีผานมา  

 

4.2. โรงภาพยนตร 4 มิติ (4D Moving Theater) 
Ripley's 4D Moving Theater เปนโรงฉายภาพยนตร 4 มิติ ดวยระบบเกาอี้ Simulator ที่เคลื่อนไหวได 8 

ทิศทาง พรอมสเปเชียลเอฟเฟคท่ีล้ําสมัยจะทําใหผูชมรูสึกเหมือนไดผจญภัยไปกับเหตุการณจริง 
 

4.3  โกดังผีสิง (Haunted Adventures) 
เม่ือปลายเดือนตุลาคม 2547 บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ไดเปดตัว Ripley’s Haunted 

Adventure โกดังผีสิงท่ีใหญท่ีสุดในจํานวน 5 แหงของโลก ซึ่งไดรับความนิยมและประสบความสําเร็จใน
สหรัฐอเมริกามาแลว ภายในโกดังประกอบไปดวยสเปเชียลเอฟเฟค อันทันสมัยที่นําเขาจากสหรัฐอเมริกาและ
นักแสดงจริงท่ีจะทําใหอกส่ันขวัญหายตลอดระยะเวลาท่ีผจญภัย ซึ่งไดรับความสนใจในหมูวัยรุนไทยและ
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติเปนอยางมาก    

 

4.4  มหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze) 
เคร่ืองเลนท่ีเปดใหบริการเปนแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย ภายในตกแตงดวยกระจกเงาและ

จัดแบงออกเปนโซนตางๆ เชนโซนแหงจินตนาการ ที่ถูกเนรมิตดวยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อัน
ทันสมัย กอใหเกิดความสวยงามทําใหผูเลนไดสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลาย ปลอยอารมณลองลอยผานมิติ
แหงกาล อีกท้ังผูเลนจะตองผานดานท่ีต่ืนเตนระทึกใจไปตลอดเสนทางจนกวาจะคนพบทางออกสูโลกแหงความ
เปนจริง คงเหลือไวแตความประทับใจไมรูลืม    

ใน ป 2550 มีอัตราการเขาชมประมาณ 975,431 คน มีอัตราคาใชจายตอคนโดยเฉลี่ย 106 บาท รายไดรวม
ของรอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท มาจากพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! รอยละ 28 จากโรงภาพยนตร 
4 มิติรอยละ 23 โกดังผีสิง รอยละ 24 มหัศจรรยเขาวงกต รอยละ 18 และจากเคร่ืองเลนอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 7 
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5. ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม  
บริษัทถือหุนรอยละ 99.67 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ซึ่งเปนผูนําในดานการ

ใหบริการดานอาหารหลากหลายรูปแบบโดยแบรนดท่ีเปนผูนําในตลาดและเปนท่ีนิยมอยางกวางขวางในปจจุบันและ
มีผลิตภัณฑท่ีมีจุดเดนท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกประเภท ดังนี้ 
 

5.1 พิซซา  
ภายใตเคร่ืองหมายการคาของตนเอง  “The Pizza Company” เปนแบรนดท่ีมีพิซซาหลากชนิดใหเลือกมากที่สุด

ในธุรกิจประเภทน้ี โดยเนนถึงคุณภาพของพิซซาท่ีดีเย่ียมถึงรสถึงเคร่ืองจากการคัดสรรวัตถุดิบอยางดีในทุกข้ันตอน 
ไมวาจะเปนชีสที่ผลิตจากโรงงานของบริษัท เอง เคร่ืองปรุง หนาพิซซาท่ีมีความสดใหม แปงพิซซาท่ีมีสูตรเฉพาะตัว 
และพิซซาซอสท่ีมีสวนผสมของมะเขือเทศสดๆ มีรสชาติเขมขน 

บริษัท เปนผูถือสิทธิในเครื่องหมายการคา “The Pizza Company” แตเพียงผูเดียว โดยสิทธิดังกลาวถือโดย 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทเดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด 
(มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 

 
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

 ในป 2547 บริษัทไดเร่ิมเปดขายสิทธิแฟรนไชสใหแกผูลงทุนในประเทศไทยท่ีสนใจลงทุนในราน ‘The Pizza 
Company” ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2550 มีรานคาท่ีบริษัทลงทุนเอง (Own equity) จํานวนท้ังส้ิน 150 รานคา และมีสาขา
ท่ีอยูในระบบแฟรนไชสในประเทศจํานวน 37 สาขา และตางประเทศจํานวน 14 สาขา ท้ังน้ีทําเลท่ีต้ังของรานคาสวน
ใหญจะอยูในเขตศูนยการคา ยานธุรกิจและยานท่ีพักอาศัย เปนตน โดยมีกลุมเปาหมายเปนลูกคาระดับกลางข้ึนไป 
 
ลักษณะการใหบริการ 

การใหบริการภายใตเคร่ืองหมายการคา “The Pizza Company” มีท้ังการใหบริการแบบการรับประทานท่ีราน 
(Dine in) การจัดสงท่ีบานหรือสํานักงาน (Delivery) และการรับกลับบาน (Take Away) โดยอาหารหลักท่ีใหบริการ 
คือ พิซซา ไก สลัด และอื่น ๆ   
 

5.2 แฮมเบอรเกอร  
ภายใตเคร่ืองหมายการคา “Burger King” เปนแบรนดเบอรเกอรท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก เชน“Whopper” และ

เปนท่ีรูจักกันดีในการใชกรรมวิธีการผลิตแบบยางดวยไฟ ทําใหแฮมเบอรเกอรของ Burger King มีรสชาติท่ียอดเย่ียม 
 
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 95  
เปนผูดําเนินธุรกิจ Burger โดยการซ้ือแฟรนไชสมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ีบริษัท มีสิทธิในการเปดราน 
Burger King ในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทาน้ัน ณ สิ้นวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดเปดดําเนินการราน Burger 
King ทั้งส้ินจํานวน 20  สาขาท่ัวประเทศไทย โดยรานคาสวนใหญจะต้ังอยูในเขตศูนยการคาและแหลงทองเท่ียว
ตางๆ เนื่องจาก Burger King มีกลุมลูกคาเปาหมายเปนลูกคาระดับกลางข้ึนไปรวมถึงชาวตางชาติที่มีกําลังซ้ือ 
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ลักษณะการใหบริการ 
ปจจุบัน  Burger King ใหบริการสําหรับการรับประทานท่ีราน (Dine in) รับกลับบาน (Take Away) และการ

บริการจัดสงใหที่บาน (Delivery)  โดยอาหารหลักไดแก แฮมเบอรเกอร (Whopper) และมันฝร่ังทอด (French Fried)
  
5.3  ไอศครีมพรีเมี่ยม  

ภายใตเคร่ืองหมายการคา “Swensen’s” ซึ่งเปนไอศครีมคุณภาพระดับพรีเมี่ยม แบรนดแรกของประเทศไทย 
และปจจุบันยังคงความเปนอันดับหน่ึง ดวยความหลากหลายของไอศครีมซันเดย และบรรยากาศการตกแตงราน
รวมถึงการใหบริการเปนมิตรท่ีไมเหมือนใคร 
 
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

บริษัท สเวนเซนส(ไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 เปนผู
ดําเนินธุรกิจไอศครีม “Swensen’s” โดยบริษัทไดรับแฟรนไชสในการดําเนินงานจาก 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
ขายบริการในระบบ แฟรนไชสในประเทศไทย  กัมพูชา และตะวันออกกลาง โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัท
ไดเปดสาขาโดยการลงทุนเองท้ังส้ินจํานวน 113 สาขา และมีสาขาที่อยูในระบบแฟรนไชสในประเทศจํานวน 64 
สาขา และตางประเทศจํานวน 6 สาขาโดยรานคาสวนใหญต้ังอยูตามยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ และแหลงชุมชน 
เปนตน นอกจากนี้บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด ยังสามารถใหแฟรนไชสกับลูกคาใน
ตางประเทศไดโดยปจจุบันบริษัท ไดใหแฟรนไชสธุรกิจไอศครีม “Swensen’s” แกผูใหบริการในแถบประเทศ
ตะวันออกกลาง เชน ซาอุดิอารเบีย  สหสาธารณรัฐอาหรับ (UAE) และ บาหเรน เปนตน 
 
ลักษณะการใหบริการ 

Swensen’s เปดใหบริการทั้งการรับประทานท่ีราน (Dine in) การซ้ือกลับบาน (Take away) และการบริการ
จัดสงใหที่บาน (Delivery) อีกท้ังยังสามารถซ้ือกลับบานไดจาก Modern Trade Channel โดยลูกคาสวนใหญจะเปน
ลูกคาระดับกลางข้ึนไป ท้ังกลุมวัยรุนและครอบครัว ทั้งน้ีสินคาหลัก ไดแก ไอศครีมซันเดย ช็อคโกแลตฟองดู และ
ไอศครีมเคก เปนตน 
 
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” โดยบริษัทไดรับสิทธิแฟรนไชสในการดําเนินงานจากผูประกอบการในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท้ังน้ีบริษัท ไดรับสิทธิในการเปดรานในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทานั้น  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัท ไดเปดสาขาโดยการลงทุนเองท้ังส้ินจํานวน 207 สาขา โดยสาขาสวนใหญจะ
ต้ังอยูในศูนยการคา แหลงธุรกิจ และแหลงชุมชน 
ลักษณะการใหบริการ 

บริษัท จําหนายไอศครีมในรูปแบบของการ Take away เทานั้น โดยสินคาหลัก ไดแก Blizzard ฮอทด็อก (Hot 
dog) ไอศครีมปน (Moolatte) และน้ําผลไมปน เปนตน โดยลูกคาสวนใหญเปนกลุมลูกคาต้ังแตระดับลางข้ึนไป 
 
5.5 สเต็ก ซีฟูด และสลัด  

ภายใตเคร่ืองหมายการคา “Sizzler” เปนรานอาหารท่ีประกอบดวยสเต็กหลากหลายชนิด และสลัดบารที่ใหญ
และมีความหลากหลายมากท่ีสุดในรานอาหารประเภทนี้  
 
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

 บริษัท เอสแอลอารที จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 เปน
ผูดําเนินการธุรกิจ “Sizzler” โดยบริษัทไดรับสิทธิแฟรนไชสในการดําเนินธุรกิจจากผูประกอบการในสหรัฐอเมริกา 
โดยไดรับสิทธิในการเปดรานโดยการลงทุนดวยตนเอง ในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทานั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
บริษัทไดเปดดําเนินธุรกิจทั้งส้ินจํานวน 35 สาขา โดยมี 6 สาขาในตางประเทศ และ 29 สาขาท่ัวประเทศไทย ท้ัง
กรุงเทพ 21 สาขา และในตางจังหวัดตามหัวเมืองใหญ 8 สาขา เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ นครราชสีมา อุดรธานี 
พัทยาและหัวหิน โดยสวนใหญรานคาจะต้ังอยูในยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ และแหลงชุมชน  
ลักษณะการใหบริการ 

Sizzler ใหบริการสําหรับการรับประทานในราน (Dine in) เทาน้ัน โดยสินคาหลักไดแก สเต็ก ซีฟูด และสลัด 
เนื่องจาก Sizzler เนนการใหบริการดวยสินคาที่มีคุณภาพสูง โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือกลุมลูกคาระดับกลางข้ึนไป 

 
เครือขายรานสาขาของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 มีดังนี้  

 จํานวนสาขา 
The Pizza Company 150 
Swensen’s 113 
Dairy Queen 207 
Sizzler 35 
Burger King 20 
อื่นๆ 28 
ขายแฟรนไชส 123 
รวมท้ังส้ิน 676 
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3.2  การตลาดและภาวะการแขงขัน 

หมายเหตุ : ขอมูลดานการตลาดและภาวะการแขงขัน สวนหนึ่งเปนขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนการรวบรวมขอมูล
จากสวนราชการและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลเกี่ยวกับคูแขง เนื่องจากเปนขอมูลที่บริษัท วาจางหนวยงาน
ภายนอกเปนผูจัดทําเปนรายป 
 

1. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม  
ในไตรมาส 2550 จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวประเทศไทยมีจํานวน 14.5 ลานคน 

เพิ่มข้ึนจากปกอน รอยละ 4.6 สวนอัตราการเขาพักเฉลี่ยท้ังประเทศเทากับรอยละ 60.5 ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป
กอนท่ีรอยละ 63.0  ทั้งน้ี การอัตราการขยายตัวของจํานวนนักทองเท่ียวท่ีชะลอตัวลงจากปกอนเปนผลมาจากปจจัย
ลบหลายประการ ไดแก เหตุการณลอบวางระเบิดในกรุงเทพฯ ในวันสงทายป 2549  ปญหาหมอกควันในภาคเหนือ
ตอนบน การประทวงในกรุงเทพฯ และเหตุระเบิด 7 จุดในหาดใหญ  

 อยางไรก็ดี ในป 2551 การทองเท่ียวแหงประเทศไทยมีแผนการดึงดูดนักทองเที่ยวดวยการออกเคมเปญ
การตลาดใหมๆ  ที่ตอกยํ้าสโลแกน Amazing Thailand ซึ่งประสบความสําเร็จมาแลวในป 2541-2542 และยังเปนท่ี
จดจําในวงกวาง ประกอบกับในท่ีผานมาพฤติกรรมการทองเที่ยวของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยจึงเนนกลยุทธหันไปจับกลุมที่มีการใชจายสูงและใชเวลาในการทองเท่ียวในประเทศไทยนานขึ้น 
นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดงานตางๆ มากมายในปนี้จะมีสวนดึงดูดนักทองเท่ียวไดมากขึ้น อาทิ 
PATA CEO Challenge 2008 ในเดือนเมษายน และงาน Amazing Thailand Grand Sale ระหวางเดือนมิถุนายนถึง
สิงหาคม เปนตน  จากการกระตุนการทองเที่ยวโดยภาครัฐดังกลาวขางตนประกอบกับความรวมมือของภาคเอกชนจะ
มีสวนชวยกระตุนจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติใหเพิ่มข้ึน โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดต้ังเปาหมายจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติจํานวน 15.2 ลานคน ในป 2551 เพิ่มข้ึน 8.7% จากปกอน 

 
 2549 2550 
 ทั้งป คร่ึงป

แรก 
ครึ่งป
หลัง 

ทั้งป ครึ่งป
แรก 

ครึ่งป
หลัง 

จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ (พัน
คน) 

13,822 6,732 7,090 14,457 6,955 7,502 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 20.0 30.0 11.9 4.6 3.3 5.8 
อัตราการเขาพักโรงแรม (รอยละ) 63.0 63.8 62.2 60.5 61.2 59.7 

ท่ีมา: การทองเท่ียวแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย 
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คูแขงและสถานภาพในการแขงขัน 
 

• ในเขตกรุงเทพฯ: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทมีประมาณ 7-8 ราย โรงแรม
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา  มีศักยภาพในการแขงขันสูงเมื่อเทียบกับคูแขง เน่ืองจากเปนโรงแรมใน
ระดับสากลที่สามารถเจาะกลุมลูกคาประเภทเอเยนตทองเท่ียวและลูกคาท่ีเปนบริษัทไดโดยมีการทําสัญญา
ระหวางกัน ระดับการแขงขันอยูในระดับปานกลางเน่ืองจากเปนโรงแรมท่ีเนนการพักผอน สําหรับโรงแรมโฟร
ซีซั่นส กรุงเทพฯ มีคูแขงท่ีเปนโรงแรมระดับ 5 ดาวเปดใหมหรือมีการปรับมาตรฐานโรงแรมเดิมใหมีมาตรฐาน
สูงข้ึนหลายแหง การแขงขันจึงมีสูงข้ึน ลูกคากลุมเปาหมายหลักไดแกลูกคากลุมบริษัทและนักธุรกิจซึ่งโรงแรม 
โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ มีความไดเปรียบคูแขงในดานการใหบริการที่เปนเลิศ การบํารุงรักษาสถานท่ีและเครื่องใช
ตางๆใหมีความหรูหรา นอกจากน้ียังไดเปรียบในดานท่ีต้ังของโรงแรม ตลอดจนมีการใชผูบริหารโรงแรมท่ีมี
ชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในระดับสากลเขามาบริหารโรงแรม) 

• ในเขตพัทยา: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท มีประมาณ 5-6 ราย ถึงแมระดับการ
แขงขันของธุรกิจโรงแรมโดยรวมในพัทยามีการแขงขันคอนขางสูง แตโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา จัดเปนหนึ่งในผูนําตลาดโรงแรมระดับช้ันนําในกลุมโรงแรมระดับท่ีมีเครือขายสากลในพัทยา ซึ่งผล
ประกอบการยังอยูในระดับท่ีนาพอใจเน่ืองจากอุปสงคและการเติบโตของการทองเท่ียวเมืองพัทยาที่มีการ
ปรับตัวสูงข้ึนในชวงปที่ผานมา 

• ในเขตหัวหิน: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท มีประมาณ 6-7 ราย โรงแรมหัวหิน แมริ
ออท รีซอรท แอนด สปา   เปนโรงแรมระดับช้ันนําจากการเปล่ียนมาใชเคร่ืองหมายการคา “แมริออท” ทําใหจัด
อยูในกลุมโรงแรมระดับที่มีเครือขายสากลในหัวหินในปจจุบัน ซึ่งเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ขณะท่ีโรงแรม
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน จัดอยูในโรงแรมช้ันนําประเภทท่ีมีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัวและเปน
โรงแรมท่ีเนนกลุมลูกคาระดับบนของหัวหินเทาน้ัน 

• ในเขตภูเก็ต: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทมีประมาณ 4 ราย   โรงแรม เจดับ บลิว แม
ริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา เปนโรงแรมชั้นนําแหงใหมในรอบ 10 ปท่ีผานมาในจังหวัดภูเก็ต ท่ีจัดอยูใน
กลุมโรงแรมระดับท่ีมีเครือขายสากล ทําใหไดเปรียบโรงแรมคูแขงในจังหวัดภูเก็ต   

  นักทองเท่ียวตางชาต ิ คาใชจายเฉลี่ย 
เพิ่มข้ึน/
ลดลง 

  ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ ตอคน (บาท) รอยละ 
2545 10.80 7.3% 29,954  0.8% 
2546 10.00 -7.6% 30,913  3.2% 
2547 11.65 16.5% 32,990  6.7% 
2548 11.52 -1.2% 31,899  -3.3% 
2549  13.82 20.0% 35,238  10.5% 
2550 (ขอมูลเบื้องตน) 14.46 6.3%          36,993  5.0% 
2551 (ประมาณการ) 15.72 8.7% 38,295 3.5% 
ที่มา: การทองเทีย่วแหงประเทศ
ไทย       
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• ในเขตเชียงใหม: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท มีเพียง 1 ราย เนื่องจากโรงแรมโฟรซี
ซั่นส รีสอรท เชียงใหม เปนโรงแรมช้ันนําท่ีจัดอยูในกลุมโรงแรมระดับ High-end  

• ในเขตเชียงราย : จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท มีประมาณ 2 ราย   โรงแรมอนัน ตรา 
รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล และโรงแรมโฟร ซีซั่นส เตนทแคมป เปนโรงแรมชั้นนําแหงใหม ที่จัด
อยูในกลุมโรงแรมระดับที่มีเอกลักษของตนเอง ทําใหไดเปรียบโรงแรมคูแขงในจังหวัดเชียงราย     

 
การตลาด     

บริษัท มีระบบการขายในลักษณะการรวมศูนยดานการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมขอมูลของลูกคาและ
โรงแรมในเครือไวท่ีสวนกลางเพื่อจะนําไปใชในการขยายตลาดและสงเสริมการขาย (Decentralization) ซึ่งเปนการ
กระจายขอมูลท่ีมีใหเกิดประโยชนในการเสริมสรางเครือขายในการขายใหกวางขวางและรวดเร็วข้ึน 
 
กลยุทธทางการตลาด   

บริษัท มีกลยุทธการตลาดและการขาย ดังนี้ 
1. เนนการใหคุณภาพท่ีคุมคาเหมาะสมกับราคาขาย และสรางความประทับใจในการใหบริการการขายรวมกับบริษัท

นําเท่ียว สายการบิน และองคกรอื่นๆ เชน หางสรรพสินคา บริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร เปนตน  
เพื่อเพิ่มจํานวนลูกคา           

2. เนนการขยายฐานลูกคาไปยังแหลงตลาดที่ยังไมไดรับการสงเสริมการขายมากนัก การสรางความสัมพันธที่ดีท้ัง
ตลาดในภูมิภาค เชน เกาหลี จีน และ อินเดีย และตลาดสําคัญอื่นๆในเอเชียและยุโรป  

3. สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาเดิม เพื่อใหเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีก   
4. เสริมสรางความรู และพัฒนาทักษะความชํานาญใหบุคลากร      
5. ประชาสัมพันธการใหความสะดวกในการใหบริการสํารองหองพักผานศูนยกลางสํารองหองพักในกรุงเทพฯ ซึ่ง

จะสามารถสํารองหองพักโรงแรมในเครือไดทุกแหง          
6. ปรับปรุงการใหบริการโดยการจัดต้ังสํานักงานตัวแทนการขายและสํารองหองพักในตางประเทศ เชน ฮองกง 

สิงคโปร ญ่ีปุน อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เปนตน  
7. ปรับปรุงและแจงขอมูลลาสุดใหลูกคาทราบเก่ียวกับบริการหรือโปรแกรมตางๆ ของโรงแรมใหลูกคาทราบอยู

ตลอดเวลาเพื่อท่ีจะใหลูกคาสามารถเลือกบริการท่ีเหมาะกับความตองการของตนเองได         
8. พัฒนาการขายตรงเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดเพิ่มขึ้น         
9.   พัฒนาระบบสํารองหองพักผานอินเตอรเน็ท ซึ่งเปนตลาดท่ีมีศักยภาพการเติบโตสูง 
 

บริษัท มีนโยบายในการบริหารธุรกิจโรงแรมของกลุมคือ การบริหารงานดวยตนเอง การบริหารงานภายใต
เคร่ืองหมายทางการคา และการบริหารงานแบบรวมลงทุน โดยมีปจจัยที่ใชในการพิจารณาเลือกวิธีการบริหารโรงแรม
ดังนี้      
1. ความสามารถในการบริหาร                   

หากบริษัท พิจารณาแลวเห็นวาบริษัท สามารถบริหารงานเองไดและสามารถใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมก็
จะพิจารณาบริหารงานโดยบริษัท หรือบริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมนเนจเมนท จํากัด (“RGHM”) ซึ่งเปน
บริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 100   
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2.  ตนทุนและโอกาสในการไดรับผลตอบแทนเพ่ิม             
บริษัท จะพิจารณาบริหารงานภายใตเคร่ืองหมายการคาเมื่อเห็นวาโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทน เพิ่มข้ึนมี

มากกวาตนทุนท่ีเพิ่มข้ึน           
3. ชื่อเสียง ประสบการณ และความสามารถในการบริหารงานของผูรวมทุน       

ในกรณีท่ีบริษัท ขาดประสบการณในการบริหารงานโรงแรมในบางพ้ืนท่ี บริษัท อาจหาผูรวมทุนซ่ึงมี
ประสบการณ ชื่อเสียงและความสามารถในการบริหารงานสําหรับโครงการน้ันๆ เขามาชวยบริหาร      

 บริษัท มีการบริหารโรงแรมในกลุมดังน้ี  

วิธีการบริหารงาน  Manage by รายช่ือโรงแรม    Hotel list  คาใชจายการบริหาร  Expense 
บริหารงานดวยตนเองโดยบริษัท 
หรือ RGHM ภายใตเคร่ืองหมาย
การคาของตนเอง  “อนันตรา”    
 

1. อนันตรา รีสอรท แอนด สปา  หัว
หิน Anantara Resort & Spa Hua 
Hin 

2. อนันตรา รีสอรท แอนด สปา 
โกลเดน ไทรแองเก้ิล Anantara 
Resort & Spa Golden Triangle 

3. อนันตรา รีสอรท แอนด สปา  สมุย  
Anantara Resort & Spa, Samui 

4. ฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร ไฮ
ฟอง เวียดนาม เอ รอยัลการเดน รี
ซอรท Harbour View, Haiphong 

5. อนันตรา รีสอรท มัลดีฟส  
Anantara resorts in the Maldives,  

 

รอยละคงท่ีของรายไดรวมและ
รอยละคงท่ีของกําไรข้ันตนจาก
การดําเนินงานโดยแตละโรงแรม
ชําระใหแกบริษัท หรือ RGHM 
การบ ริหารงานโรงแรมของ
บริษัทท่ีบริหารเองดังท่ีกลาวมา
ข า ง ต น น้ั นอ ยู ภ า ย ใ ต สั ญญ า
บริหารงานโรงแรม 
 

บริหารงานดวยตนเองภายใต
เคร่ืองหมายการคา“แมริออท” 
(Franchise) 
(ทําใหโรงแรมเปนสากลข้ึนและ
สามารถใช ศูนย ก า ร รับจอง
หองพักของกลุมแมริออทได) 
 

1. พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา  
เอ รอยัลการเดน รีซอรท   PMRS 

2. หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา   เอ  รอยัลการ เดนรีซอรท   
HMRS 

3. กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา  เอ  รอยัลการ เดน  รีซอรท   
BMRS 

รอยละคงท่ีของรายไดรวมและ
รอยละคงท่ีของกําไรข้ันตนจาก
การดําเนินงานโดยแตละโรงแรม
ชําระใหแกบริษัท หรือ RGHM 
การบ ริหารงานโรงแรมของ
บริษัทท่ีบริหารเองดังท่ีกลาวมา
ข า ง ต น น้ั นอ ยู ภ า ย ใ ต สั ญญ า
บริหารงานโรงแรม 
 

บ ริหารง านโดยโฟร ซี ซั่ นส 
ภายใตเคร่ืองหมายการคา “โฟรซี
ซั่นส” และบริหารงานโดย
กลุ มแมริออทโฮเทล  ภายใต
เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย ก า ร ค า  “เ จ

1. โฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม Four 
Seasons, Chiang Mai 
2. โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ  Four 
Seasons, Bangkok  
3.  โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย 

รอยละคงท่ีของรายไดรวมและ
รอยละคงท่ีหลังหักคาใชจายจาก
การดําเนินงานโดยแตละโรงแรม
จายใหแกกลุมโฟรซีซั่นส หรือแม
ริออท อินเตอรเนช่ันแนล  การ
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ดับบลิวแมริออท”  
 

Four Seasons Tentcamp, Chiang Rai 
4. เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท 

แอนด สปา JW Marriott Phuket 
Resort & Spa  

บริหารงานโรงแรมดังท่ีกลาวมา
ข า ง ต น น้ั นอ ยู ภ า ย ใ ต สั ญญ า
บริหารงานโรงแรม 
 

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

ธุรกิจโรงแรมไดรับผลกระทบจากฤดูกาลคอนขางสูง จํานวนลูกคาจะเขาพักนอยในชวงฤดูฝน     ต้ังแตเดือน
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ลูกคาในประเทศจะเขาพักในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวนลูกคาจากตางประเทศ
จะมาใชบริการระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม การกําหนดราคานอกจากจะพิจารณาถึงผลกระทบของ
ฤดูกาลแลว ยังตองพิจารณาถึงตนทุนการดําเนินงานของโรงแรมเปนพื้นฐาน และการปรับราคายังตองพิจารณาถึงราคา
ตลาดของคูแขงขันในระหวางโรงแรมระดับเดียวกันดวย อยางไรก็ตามในชวงท่ีมิใชฤดูการทองเท่ียวหรือมี
นักทองเท่ียวไมมากโรงแรมไดใชกลยุทธในการสงเสริมการขาย เชนการลดราคาในชวงพิเศษ เสนอ โปรแกรมขาย
รวมกับโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ การใหบริการพิเศษโดยไมคิดมูลคาเพิ่ม รวมสงเสริมการขายกับบริษัทบัตรเครดิต 
และบัตรเครดิตธนาคาร เปนตน 

บริษัท มีความสามารถในการแขงขันท่ีสําคัญคือ 
1. มีประสบการณในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน  
2. มีการใหบริการท่ีดีและมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม 
 3. มีโรงแรมในเครือ ซึ่งต้ังอยูในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ และมีระบบสํารองหองพักท่ีทันสมัยและ

รวดเร็ว. 
4. มีหุนสวนทางธุรกิจระดับนานาชาติท่ีมีประสบการณในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุมแมริออท และโฟรซี

ซันส   
 
การจําหนายและชองทางการจําหนาย  

ชองทางการจัดจําหนายแบงได 3 ทางคือ  
1.  การขายโดยเจาหนาที่ฝายขายของบริษัทคิดเปนรอยละ 43 ของรายไดที่มาจากชองทางจําหนายทั้งหมด เจาหนาท่ีฝาย

ขายของบริษัทจะเสนอสินคาใหลูกคาโดยตรงหรือตัวแทนขายและกลุมลูกคาจัดประชุมและสัมมนาท้ังภายในและ
ตางประเทศ  
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2.   ขายผานตัวแทนจําหนายหรือบริษัททองเท่ียว (Tour/Travel Agent) ในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 47 ของรายไดที่มา
จากชองทางจําหนายทั้งหมด Tour/Travel Agent จะทําหนาท่ีลักษณะเดียวกับคนกลางในการจัดจําหนายหองพักใหกับ
บริษัท โดย Tour/Travel Agent ของบริษัท จะมีอยูทั้งในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และทําธุรกิจ
ประเภทรับจองหองพักและขายต๋ัวเคร่ืองบินและอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับผูใชบริการโดยอาจเสนอ
ขายตั๋วเครื่องบินพรอมหองพักในลักษณะ Package ดวย  
คุณสมบัติของตัวแทนจําหนายหรือบริษัททองเท่ียว ท่ีโรงแรมเสนอราคาหองพักพิเศษเพื่อจําหนาย ไดแก  
1. มีเครือขายท่ีกวางขวาง   
2. มีประวัติและช่ือเสียงท่ีดี และมีประสบการณในการดําเนินงานมานาน  
3. สามารถทํายอดขายไดสูง  

3. อื่นๆ คิดเปนรอยละ 10 ของรายไดที่มาจากชองทางจําหนายท้ังหมด ไดแก (1)  การ Walk In ของกลุม
นักทองเท่ียวทั่วไป และ (2) พนักงานรับจองหองพักจากกลุมนักทองเท่ียวท่ัวไปซึ่งรูจักโรงแรมผานส่ือมวลชน
ตางๆ เพื่อนฝูงหรือกลุมลูกคาเดิม ท้ังน้ี (1) และ (2) เปนลูกคาคนละกลุม โดยลูกคา Walk in คือลูกคาท่ีไมไดจอง
หองพักมากอน ทั้งน้ีหากลูกคาจองหองพักผาน Internet บริษัทจะไมนับลูกคานั้นเปนลูกคาประเภท Walk in 

 
ลักษณะของลูกคา  

ลูกคาของธุรกิจโรงแรม มีท้ังลูกคาท่ีเปนคนไทยและตางชาติ ซึ่งแบงได เปน 3 กลุมใหญ ๆ  
1. กลุมลูกคาท่ีจองผานบริษัททองเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศเปนท่ีรับจองหองพักจากลูกคา แลวบริษัท

ทองเท่ียวนี้จะสงลูกคาใหโรงแรม โดยจํานวนหองพักท่ีขายผานบริษัททองเท่ียวจะมีปริมาณสูงและถือเปนลูกคา
กลุมใหญของบริษัท. 

2. กลุมนักทองเที่ยวท่ัวไป เปนลูกคาที่ติดตอเขาพักท่ีโรงแรมดวยตนเอง  
3.  กลุมลูกคาท่ีมาจัดประชุมและสัมมนาเปนกลุมลูกคาท่ีเขาพักโรงแรมเพ่ือวัตถุประสงคของการประชุมสัมมนา 

ลูกคาประเภทน้ีจะกอใหเกิดรายไดอื่น ๆ นอกเหนือจากหองพัก  
ลูกคาสวนใหญของบริษัท เปนลูกคาท่ีติดตอผานมาทางบริษัททองเท่ียวทั้งในประเทศและตางประเทศ จึงมี

ความหลากหลาย และเปนการยากที่จะใหรายช่ือลูกคารายใหญที่แนนอนได สําหรับลูกคาภายในประเทศท่ีเปน
บริษัทเอกชน องคกรภาครัฐตางๆ ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัท มีการมาใชบริการอยางสม่ําเสมอ และจากโครงการ
ไทยเท่ียวไทยของรัฐบาลสงผลใหกลุมลูกคาภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน   
 
สัดสวนของลูกคาที่เขาพักแบงตามทวีป  มีรายละเอียด ดังนี้   
หนวย: รอยละ อเมริกา เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย ไทย อ่ืนๆ รวม 
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา   12 27 47 4 6 6 100 
พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา   22 30 24 4 11 9 100 
หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา   4 6 67 3 12 8 100 
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา  20 29 31 6 6 8 100 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน  1 7 66 1 19 6 100 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแอง
เกิ้ล 

17 6 56 3 17 0 100 

อนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย 4 17 56 7 7 8 100 

Formatted: Not Highlight
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หนวย: รอยละ อเมริกา เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย ไทย อ่ืนๆ รวม 
โฟรซีซ่ันส รีซอรท เชียงใหม 32 19 28 3 9 9 100 
โฟรซีซ่ันส กรุงเทพฯ 18 53 10 4 4 11 100 
โฟรซีซ่ันส เต็นทแคมป เชียงราย 50 10 23 3 4 9 100 
โฟรซีซ่ันสรีสอรทเกาะสมุย  21 25 37 1 4 12 100 
ฮาร เบอร วิวและออฟฟศทาวเวอร-ไฮฟอง 
เวียดนาม  

3 47 45 2 1 2 100 

โบดูฮูรา มัลดีฟส  0 0 100 0 0 0 100 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส 0 20 75 0 0 5 100 
นาลาดู มัลดีฟส        

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 
2. ธุรกิจใหเชาศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 

จากภาวะการขยายตัวของตลาดคาปลีกในปที่ผานมา มีการพัฒนาและสรางศูนยการคาใหม ทําให
พื้นท่ีคาปลีกในกรุงเทพฯ มีเพิ่มข้ึน การขยายตัวของตลาดคาปลีกสูตลาดนักทองเท่ียวจึงยังคงเปนชองทาง
ในการขยายตัวที่ผูประกอบการนํามาใชตลอด 2 – 3 ปท่ีผานมา ซึ่งแหลงทองเที่ยวท่ีใกลกรุงเทพฯและมี
ศักยภาพมากท่ีสุดคือพัทยา  อีกท้ังสนามบินสุวรรณภูมิที่เปดดําเนินการในปลายป 2549  ทําใหทิศทางการ
เจริญเติบโตของเมืองพัทยา ยังคงเปนไปอยางตอเน่ือง ในเมืองพัทยาจะมีผูประกอบการท่ีจัดอยูในระดับ
เดียวกันประมาณ 4-5 รายแตจะมีกลุมลูกคาเปาหมายท่ีแตกตางกันไป เชนธุรกิจ Factory Outlet และ 
Discount Store เชน บ๊ิกซี โลตัส และ คารฟูร และศูนยการคาประเภท IT Mall จะมีเปาหมายกลุมลูกคา
ทองถิ่นและนักทองเที่ยวในอัตราสวนท่ีใกลเคียงกัน ในขณะที่ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา จะมี
กลุมลูกคาเปาหมายหลัก คือนักทองเท่ียวและลูกคาท่ีเขาพักโรงแรม นอกจากนี้ทําเลท่ีต้ังก็เปนปจจัยสําคัญ
ในการแขงขัน 

ภาวะการแขงขันของศูนยการคาในพัทยามีการแขงขันกันรุนแรงตลอดปที่ผานมาและในปนี้มีการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อสรางศูนยการคาใหม รวมถึงแขงขันทางดานการจัดการสงเสริมการขายมากขึ้น ท้ังน้ีการ
แขงขันดังกลาวมีผลกระทบตอศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยานอย เนื่องจากศูนยการคารอยัลการ
เดน พลาซา พัทยา ต้ังอยูในทําเลท่ีดี โดยเม่ือเปรียบเทียบคาเชาพื้นท่ีของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา 
พัทยาแลวยังคงเปนท่ีนาสนใจสําหรับผูเชามากสังเกตไดจากอัตราการเชาพื้นท่ีที่มีอยูสูงถึงอัตรารอยละ 96 

ตลอดปที่ผานมา ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ไดมีการปรับตัวเพื่อใหมีความแตกตาง 
(Differentiate) จากคูแขง โดยปรับเปล่ียนรานคาเพิ่มรานคาแฟช่ันแบรนดช้ันนําตางๆ พรอมท้ังรูปแบบของ
การนําเสนอสินคาและบริการในสวนของการใหบริการดานอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food and Beverage) 
สินคาประเภทไลฟสไตล (live style) เพื่อใหทางศูนยรองรับความตองการของนักทองเที่ยวไดอยางแทจริง 

 
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
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เสริมความงาม รานหนังสือ รานขายเทป ซีดีและวีดีโอ โรงเรียนเสริมทักษะ รานคาแฟช่ัน และรานคาอื่น ๆ อีก
หลากหลาย ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย 

เน่ืองจากป 2548 มีการแขงขันของศูนยการคาในบริเวณศูนยกลางทางธุรกิจ อยางรุนแรง ทําใหธุรกิจคาปลีก
ตองปรับตัวกันอยางมาก ถึงแม รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ จะไมไดอยูในเขตท่ีตองแขงขันอยางรุนแรงน้ัน แต
เนื่องจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป ความตองการของผูบริโภคเปลี่ยนไป ศูนยการคาตางๆ ในเขตรอบนอก จึงหนี
ไมพนท่ีจะตองแขงขันกันมากข้ึน ดังน้ัน รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ  ซึ่งเปน Community Mall นั้น จะตองตอกยํ้า
ความเปนศูนยการคาใกลบานใหชัดเจนและทําการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง 

นอกจากนี้ในป 2548-2549 ไดปรับปรุงศูนยการคา รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ท้ังในสวนของ
สถาปตยกรรมสิ่งอํานวยความสะดวกและการเพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีรานคาจนเสร็จสมบูรณ ซึ่งทําใหมีรานคาเปดใหม
หลากหลาย ทําใหมีสินคาและบริการตอบสนองความตองการใหลูกคาเขามาซ้ือสินคาและใชบริการเพิ่มข้ึนมาก 

 
4   ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ 

บริษัทเอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (เดิมชื่อบริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด) และบริษัทเอ็ม สปา 
เวนเจอร จํากัด (เดิมช่ือบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด) ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพื่อสุขภาพ 
ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยมีกลุมเปาหมายคือ
ลูกคาที่เขาพักในโรงแรมและกลุมลูกคาที่เห็นความสําคัญในเร่ืองสุขภาพ ธุรกิจการใหบริการเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
ธุรกิจสปา ไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน จํานวนผูประกอบการไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว แตอยางไรก็ตาม
บริษัท ไดเปดดําเนินการเปนรายแรกๆ และปจจุบันมีสาขาท้ังหมด 12 แหงท่ัวประเทศ และอีก 9 แหงในตางประเทศ 
คูแขงท่ีอาจจัดระดับเพ่ือการเปรียบเทียบคือ (1) บันยันทรี สปา และ อังสนา สปา ซึ่งดําเนินการภายใตกลุมเจาของ
เดียวกัน มีสาขาท้ังหมด 31 แหง (2) ดุสิต เทวารันย สปา ซึ่งมีทั้งหมด 4 สาขา (3)  Centara Spa ซึ่งมีสาขา 14 แหง 
โดยจะต้ังอยูตามโรงแรมของกลุมธุรกิจ Central Hotels and Resort และ (4) Six Senses ซึ่งมีสาขา 4 แหงในประเทศ
ไทย และ 9 แหงในตางประเทศ โดยจะตั้งอยูตามโรงแรมของกลุมธุรกิจ Evason และ Soneva 
 
5. ธุรกิจรานอาหารท่ีมีสาขาในประเทศไทย  

ในป 2550 บริษัท คาดวาตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริการดวนจะยังคงมีการเติบโตอยางตอเน่ืองและคาด
วาจะมีอัตราการเติบโตท่ีชาลง เน่ืองจากสภาวะความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองและความเช่ือมั่นของผูบริโภค
ของประเทศไทยในปจจุบัน ผูผลิตและจําหนายอาหารขนาดใหญจะเผชิญกับความทาทายจากความตองการของ
ผูบริโภคท่ีระมัดระวังในการใชจายมากข้ึน โดยคาดวาไอศครีมพรีเมี่ยม ตลอดจน พิซซาพรีเมี่ยมจะประสบ
ความสําเร็จในกลุมผูบริโภคเฉพาะกลุมเทาน้ัน อยางไรก็ตาม กลุมผูบริโภคดังกลาวก็เปนกลุมที่กําลังขยายตัว
เนื่องจากการมีรายไดมากข้ึนและแนวคิดการใชชีวิตท่ีหรูหราขึ้น  
 

ตารางเปรียบเทียบสวนแบงตลาดของธุรกิจรานอาหารบริการดวนสไตลตะวันตกในประเทศไทย 
รายได : พันบาท 2548 2549  2550F 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

พิซซา 3,704,771 19.6 4,150,187 19.4 4,428,250 19.5 

ไก 6,187,660 32.7 6,816,792 31.9 7,153,326 31.5 
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รายได : พันบาท 2548 2549  2550F 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

แฮมเบอรเกอร 2,692,022 14.2 2,775,192 13.0 2,952,166 13.0 

ไอศครีม 2,369,834 12.5 2,824,534 13.2 3,065,711 13.5 
อื่นๆ(รวมซิซซเลอร) 3,945,822 20.9 4,809,665 22.5 5,109,519 22.5 

ตลาดรวม 18,900,108 100.0 18,900,108 100.0 22,708,973 100.0 

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 5,842,977 30.9 6,727,532 31.5 7,257,857 32.0 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชยและประมาณธุรกิจ 
หมายเหตุ:  รายไดของบริษัทเดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) รวมรายไดของแฟรนไชส 
 
สภาพการแขงขันและคูแขง 
สภาพการแขงขันและคูแขงในอุตสาหกรรมอาหารบริการดวนแยกตามประเภทอาหาร มีดังนี้ 
1. พิซซา  

• ตลาดรวมของพิซซา มีมูลคากวา 4,204 ลานบาท โดย เดอะ พิซซา คอมปะนี มีสวนแบงตลาดรอยละ 70  
และมีอัตราการเติบโตรอยละ 11 ในป 2550  

• ปจจุบันผูบริโภครับประทานพิซซาโดยเฉลี่ย 1.5 เดือนตอคร้ัง ซึ่งเปนกลุมครอบครัว และกลุมวัยรุน 

• แนวโนมตลาดในอนาคตจะเนนเร่ืองนวัตกรรมใหม และการคนควาวิจัยเมนูใหมๆ ควบคูกับการทํา
โปรโมช่ันอยางตอเน่ือง เพือ่เพ่ิมความถ่ีในการรับประทานพิซซาของผูบริโภค และทําใหผูที่ไมทานพิซซา
หันมารับประทานพิซซามากข้ึน โดยคาใชจายสวนใหญ จะใชในเร่ืองของโฆษณาทางโทรทัศน 

• ในสวนของแฟรนไชส อัตราการเติบโตของจํานวนสาขาแฟรนไชสอาหารสูงถึง 3 เทาตัวเมือ่เทียบกับป 
2544 มาถึงป 2549  

• ปจจุบัน เดอะ พิซซา คอมปะนี มีจํานวนสาขาท้ังส้ิน 201 สาขา (เปนเจาของเองจาํนวน 150 สาขา และ
ขายแฟรนไชสจํานวน 51 สาขา) และพิซซา ฮัท มีจํานวน 111 สาขา  

 

2. แฮมเบอรเกอร 
• ปจจุบัน ธุรกิจอาหารจานดวนมีมูลคารวมมากกวา 20,000 ลานบาท อาหารจานดวนประเภทเบอรเกอรมีสวน

แบงตลาดอยูท่ีประมาณ 2,800 ลานบาท โดยแมคโดนัลดมีสวนแบงตลาดรอยละ 70 รองลงมาคือเคเอฟซี 
โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 24  เบอรเกอรคิงมีสวนแบงตลาดรอยละ 5 ป 2550 ยอดขายเติบโตรอยละ 27  

• ปจจุบัน เบอรเกอร คิง มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 20 สาขา และวางแผนขยายสาขาปละ 3-4 สาขา เพื่อครอบคลุม
ลูกคาเปาหมายหลักท่ีเคยอาศัยอยูในตางประเทศ สวน เค เอฟ ซี มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 306 สาขา และ แมค
โดนัลด มีสาขาจํานวน 96 สาขา  

 
 
 

3. ไอศครีมพรีเมี่ยม 
• ปจจุบันตลาดไอศครีมพรีเมี่ยมมีมูลคาเกือบ 2,800 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16 ของตลาดไอศครีมโดยรวมซึ่ง

มีมูลคาประมาณ 13,000 ลานบาท สเวนเซนสยังคงรักษาตําแหนงผูนาํตลาดไอศครีมพรีเมี่ยมไวไดอยาง
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ตอเนื่องโดยมีสวนแบงตลาดเชงิมูลคาประมาณรอยละ 80 โดยในป 2550  สเวนเซนสมีอตัราการเติบโตจาก
ป 2549  ถึงกวารอยละ 10  

• ปจจุบัน สเวนเซนส มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 183 สาขา (เปนเจาของเอง 113 สาขา และขายแฟรนไชสใน
ประเทศ 64 สาขา และตางประเทศอีก 6 สาขา) บาสกิ้น รอบบิ้น มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 69 สาขา ฮาเกน ดาส 
มีสาขาท้ังส้ินจาํนวน 17 สาขา  ไอ เบอร่ี มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 17 สาขา และ เอเต มีสาขาท้ังส้ินจาํนวน 9 
สาขา 

 

4. ซอฟทไอศครีม 
• ภาพรวมสินคาประเภทไลทฟาสฟูดส อาทิ เบเกอร่ี ขนมปง ไอศครีม โดนัท ซึ่งมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกป 

เนื่องจากเปนอาหารท่ีคนสวนใหญนิยมรับประทาน ไมวาเด็กหรือผูใหญ โดยในปนี้สินคาประเภทโดนัทมี
การเติบโตตอเน่ือง ผูบริโภคนิยมรับประทานมากขึ้น โดยตลาดไลทฟาสฟูดส มีอัตราเติบโตประมาณรอยละ 
4 – 5 ตอป จากมูลคาตลาดรวมเกือบ 2 หมื่นลานบาท 

• ปจจุบัน แดร่ีควีนมีสาขาท้ังส้ินจํานวน 207 สาขา เค เอฟ ซ ีซอฟทไอศครีม มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 131 สาขา 
และ แมคโดนัลด  ซอฟทไอศครีมมีสาขาท่ัวประเทศท้ังส้ินจํานวน 87 สาขา   
 

5. สเต็ก 
• ใชกลยุทธใหความสําคัญกับกระแสสุขภาพตามพฤติกรรมของผูบริโภคอยางตอเน่ือง และคิดคนพัฒนา

เมนูอาหารใหมๆ ตามฤดูกาลวัตถุดิบ ผัก-ผลไม 
• ในแงการแขงขัน ซิซซเลอร ไมมีคูแขงตรงในรานอาหารประเภทเดียวกัน แตจะเปนในรูปแบบของการของ

สวนแบงการทานอาหารของผูบริโภคจากพฤติกรรมการทานอาหารนอกบาน ทั้งจากรานอาหารสุก้ี 
รานอาหารสากล อิตาลี ญ่ีปุน จีน หรือรานอาหารไทยท่ัวไป  

 

กลยุทธทางการตลาด 
บริษัท มีกลยุทธทางตลาดและการขาย ดังนี้ 

1. เนนการบริการลูกคาใหลูกคาไดรับความพึงพอใจอยางเต็มท่ี (100% customer satisfaction) ใชกลยุทธ        
ยกมาตรฐานการบริการ หาทําเลท่ีต้ังราน คุณภาพผลิตภัณฑ  

2. เนนในการใหบริการดวยสินคาท่ีมีคุณภาพ พรอมท้ังการพัฒนาสินคาใหมและเมนูอาหารใหมๆ อยาง
ตอเนื่อง 

3. เนนการเปดสาขาในศูนยการคา แหลงธุรกิจ และยานชุมชน 
4. ในสวนของการบริการจัดสงถึงบาน ไดกําหนดใหจัดสงภายในเวลา 30 นาที 
5. จัดกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรและบัตรเครดิตตาง ๆ 
6. เนนการขยายสาขาดวยระบบแฟรนไชสสําหรับ “The Pizza Company” และ “Swensen’s” ทั้งน้ีรวมถึงการ

ขยายธุรกิจแฟรนไชสในตลาดประเทศไทย และตางประเทศ 
7. มีการจัดเซ็ตเมนูหรือการปรับราคาเพื่อใหเกิดความคุมคาแกลูกคา ( Price Value) 
 

นโยบายราคา 
 เนื่องจากธุรกิจอาหารบริการดวนเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง การต้ังราคาสินคาของบริษัท ไดคํานึงถึงตนทุน
ของสินคาและการบริการรวมถึงราคาของคูแขงในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 หนา 53 

 

การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
 ชองทางการจําหนายแบงได  4 ชองทาง คือ 

1. การรับประทานในราน ไดแก The Pizza Company, Swensen’s, Sizzler, Burger King 
2. การบริการจัดสงถึงบาน(Delivery) ไดแก The Pizza Company, Swensen’s  และ Burger King ทั้งน้ีในสวน

ของ “The Pizza Company” บริษัท ไดจัดต้ังสาขาเพื่อใชในการบริการจัดสงถึงบานเพื่อใหครอบคลุมพื้นท่ี
ทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล รวมทั้งตามตางจังหวัดท่ีบริษัทมีสาขาต้ังอยู โดยกําหนดใหมีเวลาต้ังแตการสั่ง
สินคาจนถึงการรับสินคาภายใน 30 นาที 

3. การซื้อกลับบาน (Take away) ไดแก The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, Burger King ,Sizzler 
(เฉพาะสลัด) 

4. การซื้อจาก Modern Trade Channel อาทิเชน ซูเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ตหรือตามรานสะดวกซื้อ เฉพาะ
สําหรับ Swensen’s เทานั้น 

ท้ังน้ี ชองทางการจําหนายสวนใหญจะเปนการรับประทานในรานและการจัดสงถึงบาน โดย สาขาสวนใหญจะต้ังอยู
ในยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ และยานชุมชน  
 
กลุมเปาหมาย 
 กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนลูกคาระดับกลางข้ึนไป ยกเวนสําหรับไอศครีม Dairy Queen ซึ่งเจาะกลุมลูกคา
ต้ังแตระดับลางข้ึนไป โดยลูกคาสวนใหญจะเปนท้ัง เด็ก วัยรุน และวัยกลางคน หรือกลุมครอบครัว 
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4. การวิจัยและพัฒนา   

 
ธุรกิจโรงแรม  

ในป 2550 บริษัท ไดลงทุนกอสรางโรงแรมแหงใหม รวมท้ังการขยายจํานวนหองพักท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ท้ังท่ีเปนกิจการท่ีดําเนินการดวยตนเองและการรวมทุนตามแผนการขยายงานและเพ่ือรองรับความ
ตองการท่ีมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตามรายละเอียดท่ีจะกลาวตอไปในขอ 6  หัวขอโครงการในอนาคต การ
ขยายการใหบริการหองพักโรงแรมจะเนนกลยุทธการกระจายการใหบริการในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของไทย ภายใต
เครื่องหมายการคาช้ันนําระดับสากล ซึ่งเครื่องหมายการคาหลัก ๆ คือ กลุมโรงแรมภายใตการบริหารของโฟรซีซั่น 
และโรงแรมภายใตการบริหารของบริษัทเอง เชน กลุมโรงแรมในเครืออนันตรา  การมีประสบการณบริหารโรงแรม
ของตนเองมากวา 30 ป รวมกับการเรียนรูการบริหารกลุมโรงแรมช้ันนําระดับโลกทําใหบริษัท ฯ สามารถพัฒนา
เครื่องหมายการคาสูระดับสากล จะเห็นไดวานอกจากการกอสรางโรงแรมและเพ่ิมจํานวนหองพักแลว บริษัท ยัง
แสวงหาโอกาสการลงทุนใหมๆ เพ่ือใหสามารถเพิ่มพูนมูลคาสูงสุดท้ังในแงรายไดและช่ือเสียงใหกับเครื่องหมาย
การคา  บริษัท ฯ ไดรับคัดเลือกและทําสัญญาใหเปนผูบริหาร (Hotel Contract Management) กลุมโรงแรมจํานวน 3 
โรงแรม ภายใตการบริหารจัดการของกลุม “อนันตรา” ในประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส ซึ่งเปนโรงแรมขนาด 180 หอง
ต้ังอยูแถบเซาท มาเลย อะทอล  ซึ่งแลวเสร็จและไดเปดบริการอยางเปนทางการแลวท้ังหมดในปท่ีผานมา  นอกจากนี้ 
บริษัท ยังมีสัญญาการบริหารโรงแรม อนันตรา เซมินยัค ซึ่งเปนโรงแรมขนาด 59 หอง ต้ังอยูบนเกาะบาหลี ประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกําหนดแลวเสร็จและเริ่มเปดบริการตนป 2551  และสัญญาการบริหารโรงแรมอนันตรา ฮอย
อัน จํานวน 159 หอง ท่ีประเทศเวียดนาม กําหนดใหบริการป 2552 และทําสัญญาเปนผูบริหารโรงแรมและเซอรวิส 
อพารทเมนต อนันตรา ท่ีประเทศดูไบ 2 แหง ซึ่งต้ังอยูท่ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส มีขนาดหองพักจํานวน 473 
หอง และ 375 หอง โดยมีกําหนดเปดบริการพรอมกันในปลายป 2551 นอกจากน้ียังมีสัญญาการบริหารสําหรับ
โรงแรมอีกจํานวน 5 แหง ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส โดยจะเปนการพัฒนาแบรนดควบคูไปกับการบริหารโดย
มีจํานวนหองรวมท้ังส้ิน 578 หอง และคาดวาจะสามารถเปดบริการไดในป 2552 - 2553 
 
ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดืม่ 

ในดานการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายสินคา บริษัท ยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องและเขมขนใน
ทุกแบรนด ท้ังท่ีเปนการลงทุนดวยตนเองและการขายแฟรนไชส โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัท มีจํานวนราน
สาขาท้ังท่ีเปนของตนเองและท่ีเปนแฟรนไชสจํานวนรวม 676  ราน เพิ่มข้ึน 45 ราน เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2549 มีจํานวนรานสาขาท่ีเปนของตนเองและท่ีเปนแฟรนไชสรวม 631 ราน และยังคงมีเปาหมายท่ีจะเพ่ิม
จํานวนรานสาขาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายสาขาออกไปยังตางประเทศ สําหรับแผนการขยายสาขาของ
ธุรกิจอาหารในป 2551 บริษัท มีแผนการขยายท้ังในประเทศและตางประเทศผานการลงทุนท้ังในสวนท่ีเปนเจาของ
และรานสาขาท่ีเปนแฟรนไชสจํานวน 94 ราน 

การขยายตัวในรูปแบบแฟรนไชสไดเริ่มมามากกวา 5 ปในกลุมประเทศตะวันออกกลางและบริษัท ไดเริ่มการ
ขยายแฟรนไชสในประเทศจีนในป 2550    ซึ่งในป 2548 เปนปแรกที่บริษัท ไดเริ่มการลงทุนเพื่อเปดสาขาของ
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ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย  

การเติบโตของกลุมธุรกิจใหเชาศูนยการคาจะเปนการเนนการพัฒนาพื้นท่ีใหเชาท่ีมีอยูเดิมเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในพื้นท่ีและแขกท่ีมาพักในโรงแรมใหมากข้ึน โดยการพัฒนาดังกลาว ทําใหบริษัท สามารถสราง
มูลคาเพ่ิมจากพ้ืนท่ีใหเชาและดึงดูดลูกคาในพื้นท่ีใหมาบริโภคและใชจายในธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมของบริษัท อีก
ดวย ในป 2551 บริษัทคาดวาจะเปดใหบริการศูนยการคาแหงใหม ต้ังอยูใกลกับโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต และ
อนันตรา พูวิลลา ภูเก็ต โดยจะเริ่มเปดใหบริการปลายปนี้    
 
ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ 

บริษัท ดําเนินธุรกิจบริการเพ่ือสุขภาพโดยการใหบริการสปา ซึ่งเปนการใหบริการดานการเสริมความงาม ออก
กําลังกาย บําบัดความเครียดอยางครบวงจร ภายใตการบริหารงานของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด   
บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด  บริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด และ Arabian Spas 
(Dubai) Limited ปจจุบันเปดดําเนินการในประเทศจํานวน 13 แหงและในตางประเทศ จํานวน 11 แหง และมีเปาหมาย
ท่ีจะเปดดําเนินการเพิ่ม 5 - 8 แหงภายในป 2551 โดยการขยายธุรกิจในสวนใหญเปนการใหบริการในรูแบบสัญญา
รับจางบริหารในธุรกิจสปาของโรงแรมในตางประเทศ และเพื่อเปนการรองรับการขยายตัว บริษัท ไดมีการกอต้ัง
โรงเรียนสําหรับนักบําบัดสปาในป 2549  และคาดวาจะสามารถขยายจํานวนบุคลากรดานสปาไดเพียงพอกับการ
ขยายตัวของบริษัท ใน 3 – 5 ป  ขางหนา 
 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  
         ในสวนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในอนาคต ธุรกิจในกลุมนี้จะเริ่มมีบทบาทมากข้ึน เนื่องจากกลยุทธ
การลงทุนแบบ Mixed Use Development โดยการลงทุนดานโรงแรมและธุรกิจคอนโด และเซอรวิสอพารทเมนต ใน
เนื้อท่ีเดียวกัน เพื่อสามารถใชประโยชนในพ้ืนท่ีและเพ่ือผลตอบแทนเงินลงทุนท่ีสูงสุด ปจจุบันบริษัท ไดมีการเริ่ม
จําหนายโครงการบานพักตากอากาศแบบพูลวิลลา จํานวน 14 หลัง ซึ่งมีพื้นท่ีใกลกับโรงแรมโฟรซีซั่นส ท่ีเกาะสมุย 
โครงการบานพักแบบปนสวนเวลา (Time Sharing) ท่ีจัดหวดัภูเก็ต และกําลังดําเนินการกอสรางโครงการราชดําริ เรส
ซิเดนท ซึ่งประกอบไปดวยโรงแรมและคอนโดมิเนียมในอาคารเดียวกัน 
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ธุรกิจบันเทิง  
ธุรกิจบันเทิงของบริษัท เปนการใหบริการเสริมเน่ืองจากบริษัทไดเล็งเห็นวาคาเชาพ้ืนท่ีในปนี้ของศูนยการคา 

รอยัลการเดนท พลาซา พัทยา โดยเฉพาะพ้ืนท่ีช้ัน 3 – 4 จะสามารถใหผลตอบแทนท่ีดีกวาถาเปนการใหเชากับธุรกิจ
บันเทิง ท้ังน้ี บริษัท ยังเล็งเห็นผลดีท่ีเกิดกับธุรกิจศูนยการคาและอาหารท่ีเพิ่มข้ึน เนื่องจากสามารถดึงดูดนักทองเท่ียว
ท่ีนอกเหนือจากกลุมรานคาและอาหารใหเขามาใชบริการ 

 7บริษัท ไดใหบริการเครื่องเลนใหมๆ ท่ีนาสนใจ อาทิ โกดังผีสิง (Haunted Adventures) และมหัศจรรยเขาวงกต 
(Infinity Maze) โดยอุปกรณบันเทิงดังกลาวเปนการใหบริการภายใตรูปแบบการดําเนินงานของริบลี่ย สหรัฐอเมริกา   
การปรับปรุงดานวิจัยและพัฒนาในสวนนี้จะมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อใหไดรับความนิยมและไดมาตรฐาน
เดียวกับตางประเทศ 
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0B5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
  
1B5.1  ทรัพยสินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทยอย 
 
ธุรกิจโรงแรม  

 
บริษัท 

 
ขนาดที่ดิน 

(ไร) 

 
ที่ตั้ง 

 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 

8Bวัตถุประสงคการถือครอง 
มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระ

ผูกพัน 
(ลานบาท) 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2549 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2550 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล 

11 218/2-3 หมู 10 เมืองพัทยา สิทธิการเชา 30 ป 
(สิ้นสุดป 2561) 

อาคารโรงแรม 2 หลัง 4 ชั้นและ 
10 ชั้น  

340.77 329.59 -ไมมี- 

Uบริษัทยอย        
 บจก. หัวหิน วลิเลจ  36 43/1 ถนนเพชรเกษม หัวหิน สิทธิการเชา 30 ป 

(สิ้นสุดป 2573) * 
อาคารโรงแรม 2 ชั้น 12 หลัง * 217.55 204.96 -ไมมี- 

 บจก. บานโบราณ  เชียงราย 800 229 หมู 1 ต.เวียง  
อ.เชียงแสน เชียงราย 
 
499 หมู 1 ต.เวยีง 
อ.เชียงแสน เชียงราย 

สิทธิการเขาทํา
ประโยชน 30 ป  
(สิ้นสุดป 2561) 
 
 

-อาคารโรงแรม 2 ชั้น 2 หลัง มี 
หองพัก 90 หอง 
 
-เตนทแคมป 15 หลัง 

326.91 
 
 

164.49 

304.81 
 
 

150.60 

-ไมมี- 

 บจก. สมุย รซีอรท แอนด 
สปา 

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

434.62 424.04 -ไมมี- 
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บริษัท 

 
ขนาดที่ดิน 

(ไร) 

 
ที่ตั้ง 

 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 

8Bวัตถุประสงคการถือครอง 
มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระ

ผูกพัน 
(ลานบาท) 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2549 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2550 

 บจก. หัวหิน รซีอรท  21 107/1 ถนนเพชรเกษม  
หัวหิน 

สิทธิการเชา 30 ป 
(สิ้นสุดป 2555) 

อาคารโรงแรม 1 หลัง 7 ชั้น 83.44 70.19 -ไมมี- 

 บจก. เจาพระยา รีซอรท 
(เฉพาะสวนของโรงแรม) 

27 6Bถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ สิทธิการเชา 30 ป 
(สิ้นสุดป 2562) 

อาคารโรงแรม 7 ชั้น 2 หลัง 
และอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น 1 
หลัง 

1,118.51 1,020.90 -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  

1,660.47 1,602.11 -ไมมี- 

 บจก. แมริม  เทอเรซ  รี
ซอรท  

37 อําเภอแมริม เชียงใหม สิทธิการเชา 30 ป  
(สิ้นสุดป 2567) 

อาคารโรงแรม 3 ชั้น 1 หลัง 
และอาคาร 2 ชั้น 17 หลัง 

465.69 440.26 -ไมมี- 

 บจก. รอยัล การเดน  
ดีเวลลอปเมนท  

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

1,362.11 1,307.11 373 
ลานบาท 

 บจก. สมุย วลิเลจ  48 219 หมู 5 ต.อางทอง อ.
เกาะสมุย สุราษฎรธานี  

สิทธิการเชา 30 ป 
(สิ้นสุดป 2555) 

อาคารวิลลา 1 ชั้น 61 หลัง - 650.98 -ไมมี- 

         
 



                  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                     สวนที่ 2 หนา 59

Uหมายเหตุ  U    
 * ขายฝากอาคารใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยเพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจพรอมกับใหกองทุนรวมบริหารสินทรพัยไทยเชาชวงสิทธิการเชาที่

เหลืออยูของของบริษัทหัวหิน วิลเลจ จํากัด ระยะเวลา 30 ป 9 เดือนซึ่งทําใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น 
 
ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดืม่  

 
บริษัท 

 
ขนาดที่ดิน 

(ไร) 

 
ที่ตั้ง 

 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 

9Bวัตถุประสงคการถือครอง 
มูลคาทางบัญชี (ลานบาท) ภาระผูกพัน 

(ลานบาท) 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2550 
 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 
กรุป  

3,188 ตร.ม. 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 15 – 17 อาคารเบอรลี่ยุค
เกอร คลองเตย กรุงเทพฯ 
 
สิทธิการเชารานอาหารหลาย
แหง จํานวน 36 สาขา 
 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน 
137 สาขา 
 

สิทธิการเชา 30 ป  
(สิ้นสุดป 2567) 
 
สิทธิการเชา 3-30 ป 

เพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงาน* 
 
 
จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม* 
“ The Pizza Company ” 

134.24 
 
 

215.35 
 
 

411.73 
 
 
 

 

129.44 
 
 

190.64 
 
 

398.24 
 
 
 
 

-ไมมี- 
 
 

-ไมมี- 
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บริษัท 

 
ขนาดที่ดิน 

(ไร) 

 
ที่ตั้ง 

 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 

9Bวัตถุประสงคการถือครอง 
มูลคาทางบัญชี (ลานบาท) ภาระผูกพัน 

(ลานบาท) 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2550 
 

 บจก. สเวนเซนส(ไทย) - สิทธิการเชารานอาหารหลาย
แหง จํานวน 17 สาขา 
 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน 
113 สาขา 

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

81.10 
 
 

123.73 

70.71 
 
 

111.02 

-ไมมี- 

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

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

60.99 
 
 

208.45 

54.40 
 
 

220.11 

-ไมมี- 

 บจก. ไมเนอร ดคีิว  - สิทธิการเชารานอาหาร
จํานวน 1 สาขา 
 

สิทธิการเชา 1-5 ป คิออสจําหนายไอศกรีม ประเภท
ซอฟทเซิรฟ 
“ Dairy Queen ” 

1.59 0.60 -ไมมี- 
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บริษัท 

 
ขนาดที่ดิน 

(ไร) 

 
ที่ตั้ง 

 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 

9Bวัตถุประสงคการถือครอง 
มูลคาทางบัญชี (ลานบาท) ภาระผูกพัน 

(ลานบาท) 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2550 
 

 บจก. เบอรเกอร ประเทศ
ไทย 

- สิทธิการเชารานอาหาร
จํานวน 6  สาขา 
 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน 
16  สาขา 

สิทธิการเชา 12-15 ป จําหนายอาหารประเภท
แฮมเบอรเกอร 
“ Burger King ” 

18.46 
 
 

39.90 

50.77 
 
 

63.68 

-ไมมี- 

 บจก. ไมเนอร ชีส  29 อําเภอปากชอง นครราชสีมา เจาของ สรางเปนโรงงานดําเนินกิจการ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเนย* 

49.82 51.44 -ไมมี- 

 บจก. ไมเนอร แดรี ่ - อําเภอปากชอง นครราชสีมา เจาของ สรางเปนโรงงานดําเนินกิจการ
ผลิตและจําหนายไอศกรีม* 

34.25 77.70 -ไมมี- 

 
Uหมายเหตุ 
* ขายฝากอาคารและใหเชาชวงสิทธิการเชาใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย ทรัพยทวีเพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจ 
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ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย  
บริษัท ขนาด 

ที่ดิน 
(ไร) 

ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ 10Bวัตถุประสงค 
การถือครอง 

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระผูกพัน 
(ลานบาท) ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2549 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2550 

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

อาคารศูนยการคา 1 หลัง 3 ชั้น 
* 

473.93 421.09 -ไมมี- 

 บจก. เจาพระยา รีซอรท 
(เฉพาะสวนของพลาซา) 
(บริเวณเดียวกบัโรงแรม) 

27 
 

ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ สิทธิการเชา 30 ป 
(สิ้นสุดป 2562) 

อาคารศูนยการคา 1 หลัง 2 ชั้น 99.87 94.00 -ไมมี- 

Uหมายเหตุ  U    
 * ขายฝากอาคารใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยเพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจพรอมกับใหกองทุนรวมบริหารสินทรพัยไทยเชาชวงสิทธิการเชาที่

เหลืออยูของบรษิัทรอยัลการเดน พลาซา จํากัด ระยะเวลา 9 ป 2 เดือนซึ่งทําใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น 
 ธุรกิจอื่น  

บริษัท ขนาด
ที่ดิน 
(ไร) 

ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ 11Bวัตถุประสงค 
การถือครอง 

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระผูกพัน 
(ลานบาท) ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2549 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2550 

 กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท 
พร็อพเพอรตี้ ฟนส 

72 หาดแหลมใหญ สมุย เปนเจาของ ใหเชาที่ดินเพื่อสรางโรงแรม 62.47 62.47 -ไมมี- 
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มูลคาสุทธิทางบัญชี มีดังน้ี 
หนวย   ลานบาท 

ทรัพยสินของบริษัท 
และบริษัทยอย 

ราคาทุน ณ วันที่ อายุการใช
งาน (ป) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 

31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 50 
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน 613.00 633.11 10,26,30,40 525.19 536.31 
สิทธิการเชา 3,065.10 3,480.35 30 1,815.77 2,126.03 
อาคารและอุปกรณประกอบ 7,703.89 8,430.09 15,20,30 4,580.97 4,954.28 
สิ่งปรับปรุงอาคาร 2,773.61 2,937.00 10,15,30 1,472.71 1,444.16 
เครื่องตกแตงติดต้ังและ
อุปกรณสํานักงาน 

3,658.18 3,897.61 5,15 1,140.12 1,096.31 

อุปกรณอื่น 1,458.97 1,671.92 5,10,15 534.75 589.91 
ยานพาหนะ 183.83 179.56 5 49.45 55.17 
เครื่องใชในการดําเนินงาน 325.42 368.07  194.94 216.98 
งานระหวางกอสราง 97.58 182.25  97.58 182.25 

4Bรวม 19,879.58 21,779.96  10,411.48 11,201.40 

บริษัทใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับคาความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 เรื่องการ
รวมธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบตนทุนการซ้ือเงินลงทุนกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย และหน้ีสินท่ีกําหนดได ณ 
วันท่ีเกิดรายการ อันมีผลทําให ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมี
มูลคาสุทธิของทรัพยสินถาวรรวมการปรับมลูคายุติธรรมสุทธิ 1,835.83 ลานบาท และ 1,707.49 ตามลําดับ  
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2B5.2  ทรัพยสินที่ไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย 

ทรัพยสินท่ีไมมีตัวตนท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย มีดังน้ี 
หนวย   ลานบาท 

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน 
ราคาทุน ณ วันที่ อายุการใช

งาน (ป) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 

31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 50 
7Bตนทุนการพัฒนาแฟรนไชส 155.24 158.40 1-3 ป 4.86 5.84 
คาลิขสิทธิ์ 94.72 124.40 3-20 ป 18.24 40.81 
คาความนิยม 1,993.85 1,998.69 20-40 ป 1,673.14 1,606.88 
คาความนิยมติดลบ (624.68) (628.94)  (415.64) (351.80) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร - 11.11  - 9.97 

5Bรวม 1,619.13 1,663.66  1,280.60 1,311.70 

 

3B5.3  นโยบายการลงทุน 

 
จากงบเงินเฉพาะของบริษัทส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม

ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่องด่ืม และธุรกิจท่ีเกี่ยวของ เปนจํานวนรวม 6,280.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
44.12   ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายลงทุนผานบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทรวมทุน โดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนใน
ธุรกิจท่ีสนับสนุนใหบริษัทสามารถพัฒนารูปแบบสินคา และบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาให
ไดรับสินคาและบริการในระดับท่ีสมบูรณเหนือความพึงพอใจของลูกคา 

สําหรับการกํากับดูแลบริษัทยอย และบริษัทรวม บริษัทไดแตงต้ังผูบริหารของบริษัท เขาดํารงตําแหนง
กรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย และบริษัทรวม เพื่อรวมดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม  
นอกจากน้ี บริษัทยังมอบหมายใหตัวแทนของบริษัทในฐานะผูถือหุน เขารวมประชุมผูถือหุนเพือ่พิจารณาออก
เสียงในท่ีประชุมผูถือหุนตามนโยบาย และหลักการของบริษัท  
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6. โครงการในอนาคต (Future Plan)   

ธุรกิจโรงแรม 
 โครงการในอนาคตของบริษัท ในธุรกิจโรงแรมจะแบงเปนโครงการท่ีบริษัท ไดลงทุนเอง จํานวน 6 
โครงการ และเปนโครงการท่ีรับจางบริหารอีกจํานวน 7 โครงการ ประกอบไปดวย โรงแรม, คอนโดมิเนียม และ
เซอรวิส อพารทเมนต ทั้งนี้ บริษัท คาดวาจะใชเงินลงทุนในป 2551 ประมาณ 5,200 ลานบาท (รวมการลงทุนใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย บันเทิงและสปา)  
6.1 โครงการท่ีบริษัทเปนเจาของ 

6.1.1. โรงแรมอนันตราพูล วิลลา ภูเก็ต ซึ่งจะเปนโรงแรมระดับหาดาว และอยูในบริเวณใกลกับโรงแรม
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต และโครงการไทมแชรโครงการ 1 และโครงการ 2  โรงแรมอนันตรา 
ภูเก็ต จะเปนหองพักแบบพูล วิลลา จํานวน 83 หอง คาดวาจะสามารถเปดดําเนินการไดในเดือน
กันยายน ป 2551 

6.1.2. โรงแรมอนันตรา เขาหลัก ซึ่งสรางขึ้นใหมบนเนื้อท่ีของโรงแรมอนันตรา โคโค ปาลม ท่ีไดรับ
ความเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิเม่ือเดือนธันวาคมป 2547 จํานวน 77 หอง คาดวาจะสามารถเปด
ดําเนินการไดในป 2552 

6.1.3. โครงการราชดําริเรสซิเดนท ซึ่งจะเปนโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ตั้งอยูบนถนนราชดําริ โดยมี
แผนการกอสราง 3 ป ประกอบไปดวยจํานวนหองพักในรูปแบบโรงแรม 148 หอง และจํานวน
หองพักแบบคอนโดมิเนียมและเซอรวิสอพารทเมนตจํานวน 93 ยูนิต คาดวาจะสามารถเปด
ใหบริการไดปลายป 2552 

6.1.4. โรงแรมโฟรซีซั่นส เชียงใหม บริษัท มีโครงการสวนตอขยายหองพัก จํานวน 10 หอง ซึ่งเปน
หองพักแบบพูล วิลลา ทั้งหมด คาดวาจะแลวเสร็จประมาณกลางป 2551 

6.1.5. โรงแรมอนันตรา เกาะสมุย ซึ่งบรัทมีโครงการสวนตอขยายหองพักจํานวน 16 หอง คาดวาจะแลว
เสร็จภายในป 2552 

6.1.6. โรงแรมอนันตราคีฮาวา ฮูลาฮู ประเทศมัลดิฟส จํานวน 80 หอง คาดวาจะแลวเสร็จในป 2552 
6.2 นอกจากโครงการท่ีบริษัทเปนเจาของแลว บริษัท เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจโดยการเพิ่มมูลคาสูงสุด

ใหกับทรัพยากรท่ีมีอยู โดยการใชแบรนดหลักในการขยายธุรกิจในดานน้ี โดยในปที่ผานมา บริษัทไดรับเลือก
ใหเขาบริหารโรงแรมที่บริษัทไดรวมลงทุนซึ่งประกอบไปดวย โรงแรมฮาเบอรวิว ในประเทศเวียดนาม 
โรงแรมโบดูฮูรา  โรงแรมอนันตรา และโรงแรมนาราดู ในประเทศมัลดีฟส ซึ่งนับวาเปนจุดเริ่มตนท่ีดี ที่ทําให
บริษัทไดรับความไววางใจในการทําสัญญาเพ่ือเขาบริหารโรงแรมในตางประเทศอีกวา 7 สัญญา ดังน้ี 

6.2.1. โรงแรมอนันตรา เซมินยัค บาหลี ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบไปดวยหองพักแบบสวีท 
จํานวน 59 หอง โดยไดเร่ิมใหบริการแลวในเดอืนกุมภาพันธ 2551 

6.2.2. โรงแรมอนันตรา ฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ประกอบดวยหองพัก จํานวน 159 หอง คาดวาจะแลว
เสร็จในป 2552 

6.2.3. โครงการอนันตรา ดูไบ ต้ังอยูท่ีอาคารจูเมยรา เลค และอาคารปาลม จู เมยรา ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ซึ่งโครงการแรกจะประกอบไปดวย โรงแรมจํานวน 265 หองและเซอรวิส อพาร
ทเมนต จํานวน 208 หอง รวม 473 หอง และโครงการท่ี 2 ประกอบไปดวยหองพักโรงแรมจํานวน 
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243 หอง และเซอรวิสอาพรทเมนตจํานวน 132 หอง รวม 375 หอง คาดวาการกอสรางจะแลว
เสร็จ ภายในป 2551 

6.2.4. โครงการพัฒนาโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวอีก 5 โรงแรมท่ีดูไบ บริษัท ไดทําสัญญาเพื่อท่ีจะเขา
บริหารโรงแรมอีกจํานวน 5 แหง ท่ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยจะประกอบไปดวยหองพัก
โรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนตรวมทั้งส้ินจํานวน 578 หอง คาดวาสามารถเปดใหบริการไดใน
ป 2552 – 2553 

6.2.5. โครงการพัฒนาโรงแรมอนันตรา  ดีเสริธไอรแลนด อาบูดาบี จํานวน 66 หองในป 2551 และ
โรงแรมอนันตราอัลซารับ อาบูดาบี จํานวน 182 หองในป 2552 

 
ธุรกิจขายอาหารและเครื่องด่ืม 

ในธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท มีความไดเปรียบคูแขงขันอยางมีนัยสําคัญโดยการมีสินคาหลาย
ประเภท (Multi Brands) และเปนสินคาท่ีสนับสนุนซ่ึงกันและกัน อาทิ พิซซาและไอศครีม ทําใหมีสวนแบงตลาด
ขนาดใหญในประเทศ ซึ่งบริษัท ใชเปนจุดแขง็และสรางโอกาสทางธุรกิจตอไปในอนาคต 

ในดานการขยายสาขาเพื่อเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายสินคา บริษัท ยังคงดําเนินการอยางตอเน่ืองและเขมขน
ในทุกแบรนด ทั้งท่ีเปนการลงทุนดวยตนเองและการขายแฟรนไชส โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัท มีจํานวน
รานสาขาทั้งท่ีเปนของตนเองและรานสาขาท่ีเปนแฟรนไชสจํานวนรวม 676 ราน เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2549 มีจํานวนรานสาขาท่ีเปนของตนเองและรานสาขาท่ีเปนแฟรนไชสรวม 631 ราน และยังคงมีเปาหมาย
ที่จะเพ่ิมจํานวนรานสาขาอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะอยางย่ิงการขยายสาขาออกไปยังตางประเทศ โดยแผนการขยาย
สาขาของธุรกิจอาหารในป 2551 บริษัท มีแผนการขยายทั้งในประเทศและตางประเทศผานการลงทุนท้ังในสวนที่
เปนเจาของและรานสาขาท่ีเปนแฟรนไชสจํานวน 94 ราน โดยแบงเปนรานท่ีลงทุนโดยตนเองจํานวน 44 สาขา และ
การขายแฟรนไชสจํานวน 50 สาขา 

นอกจากการขยายสาขาของรานอาหารแลว บริษัท ยังใหความสําคัญกับการคิดคนและพัฒนาสูตรอาหารและ
ผลิตภัณฑใหมๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงผลิตภัณฑพิซซา และไอศกรีม ในปน้ี บริษัท ยังจะนําเสนอผลิตภัณฑไอศครีม
ชนิดใหมภายใตแบรนดสเวนเซนสและแดรี่ควีน เพื่อสรางความโดดเดนและแตกตางใหกับตัวสินคาและการเปนแบ
รนดผูนํา รวมท้ังเพื่อใหตรงกับความตองการของตลาดมากท่ีสุด  การเติบโตของธุรกิจอาหารของบริษัทในป 2551 
จะมีการเริ่มนําแบรด The Coffee Club ซึ่งปจจุบันบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 The Coffee Club มีสาขากวา 
180 สาขาในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด บริษัทคาดวาจะเร่ิมเปดใหบริการ The Coffee Club ในประเทศ
ไทยจํานวน 2 – 4 สาขาภายในป 2551  

   ทั้งน้ี บริษัท คาดวาจะใชเงินลงทุนในป 2551 รวมท้ังส้ินประมาณ 1,200 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการ
ชําระเงินลงทุนใน The Coffee Club 
 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

บริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย เน่ืองจากเล็งเห็นผลตอบแทนจาก
การลงทุนซ่ึงเปนมูลคาเพิ่มจากการลงทุนของธุรกิจโรงแรม การดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยของบริษัท ได
ดําเนินในรูปแบบของการทํา Mixed Use development โดยโครงการท่ีกําลังกอสรางในปจจุบัน คือโครงการราชดําริ
เรสซิเดนท โดยจะแลวเสร็จใน 2553  
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ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย  
การเติบโตของกลุมธุรกิจใหเชาศูนยการคาจะเปนการเนนการพัฒนาพื้นท่ีใหเชาท่ีมีอยูเดิมเพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคในพื้นท่ีใหมากขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัท ก็ยังมองหาพื้นท่ีใหมๆท่ีตรงกับรูปแบบการ
ใหบริการพื้นท่ีศูนยการคาของบริษัท ปจจุบันบริษัท ไดมีการพัฒนาท่ีดินในบริเวณท่ีตั้งโรงแรมเจดับบลิว แมริออท 
ภูเก็ต และโครงการไทมแชร  1 และ 2  สําหรับธุรกิจศูนยการคาแหงใหม ซึ่งจะสามารถรองรับรานคาจํานวน 20 ราน 
ประกอบไปดวยรานอาหาร รานขายของที่ระลึกตาง ๆ คาดวาจะแลวเสร็จในปลายปน้ี 
 
ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ 

นับต้ังแตป 2542 ท่ีบริษัท ไดเริ่มทําธุรกิจรวมกับมันดาราสปา ปจจุบันธุรกิจศูนยบริการเพื่อสุขภาพได
ขยายตัวจนกลายเปนผูนําภาคธุรกิจ ในปจจุบัน บริษัท ไดประสบความสําเร็จในการขยายจํานวนสาขาในประเทศ
ไทย 13 สาขา และตางประเทศจํานวน 11 สาขา  คาดวาภายในป 2552  บริษัท จะสามารถขยายธุรกิจสปา เพ่ิมข้ึนอีก
ไมต่ํากวา 5 สาขาซ่ึงจะเปนสาขาในโรงแรมตางประเทศ อาทิ จีน ตะวันออกกลาง มัลดีฟส และแอฟริกา การเติบโต
ของธุรกิจสปา โดยเฉพาะการใหบริการภายใตชื่อมันดาราสปา ซึ่งเปนท่ีรูจักดีท่ัวโลก นอกจากน้ี บริษัท ยังจะได
ขยายการใหบริการสปาภายใตเคร่ืองหมายการคาอนันตรา และเดอะ สปา ซึ่งคาดวาจะสามารถขยายตัวไดอยาง
รวดเร็วในแถบภูมิภาคดังกลาวเน่ืองจากมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ประกอบกับกระแสนิยมในเรื่องของ
สุขภาพเปนปจจัยเสริม  
 
ธุรกิจบันเทิง  

บริษัท ไมไดมีการขยายพื้นท่ีและการใหบริการในสวนของธุรกิจบันเทิงในป 2550 แตจะมีการปรับปรุงในสวน
ของเคร่ืองเลนบางสวน นอกจากน้ีจะเปนการจัดกิจกรรมเสริมรวมกับพิพิธภัณฑริบลี่ส ยกตัวอยางเชน การจัดอันดับ
กินเนสบุคส โดยการจับเวลาผูทาชิงในการจูบงูจงอางในปท่ีผานมา เปนตน การขยายตัวของธุรกิจในกลุมน้ีใน
อนาคตก็ขึ้นอยูกับการตอบรับของผูบริโภค คุณภาพ และมาตรฐานของเครื่องเลนภายใตรูปแบบของการดําเนินงาน
ของริบลี่ย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย  

 
 บริษัท ไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัท ท่ีมีจํานวนสูงกวา 
รอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท อยางมีนัยสําคัญ 
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8. โครงสรางเงินทุน  

(1) หลักทรัพยของบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,338.82    ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 3,275.30 ลานหุน และหุน
บุริมสิทธิ 63.52 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 3,021.74 บาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 2,958.22  ลานหุน และหุนบุริมสิทธิ 63.52 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
  หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ  
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ ใหมีบุริมสิทธิดังน้ี 
1.  บุริมสิทธิในการแบงผลกําไรในรูปของเงินปนผลเปนดังน้ี 

(ก) ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผล อันเปนสวนแบงผลกําไรของบริษัทกอนผูถือหุนสามัญในอัตราคงท่ี
ตลอดอายุของหุนบุริมสิทธิรอยละ 3.75 ของราคาเสนอขายตอหุน ท่ีกําหนดโดยบริษัทในการเสนอขายหุน
บุริมสิทธิดังกลาวใหแกผูลงทุนในแตละคราว 

(ข) ผูถือหุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลเฉพาะในปท่ีบริษัทไดมีการประกาศจายเงินปนผลเทาน้ันและใหมี
สิทธิไดรับเงินปนผลสะสมสําหรับปท่ีบริษัทไมไดประกาศจายเงินปนผลและ/หรือในสวนของเงินปนผลท่ี
ไมสามารถจายไดเต็มตามอัตราท่ีกําหนดใน (ก) 

(ค)  เงินปนผลท่ีจายใหแกผูถือหุนบุริมสิทธินั้นจะจายในอัตราท่ีกําหนดไวใน (ก) เทาน้ัน และจะไมมีการจายเงิน
ปนผลเพิ่มเติมอีกสําหรับผูถือหุนบุริมสิทธินั้นๆ 

2.  บุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ีออกหุนบุริมสิทธิ โดยหุนบุริมสิทธิจะเริ่มแปลง
เปนหุนสามัญไดภายหลังจากวันครบกําหนดระยะเวลา 4 ป นับจากวันท่ีออกหุนบุริมสิทธิ เมื่อครบกําหนดเวลา
แปลงสภาพเปนหุนสามัญดังกลาวแลว ใหบุริมสิทธิดังกลาวเปนอันสิ้นสุดลงทันที โดยใหมีสิทธิอยางเดียวกับหุน
สามัญ และใหแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ ใหกระทําไดโดยผูถือหุน
บุริมสิทธิยื่นคําขอแปลงหุนตอบริษัท หรือนายทะเบียนหุนของบริษัท พรอมกับการสงมอบใบหุนคืนใหแกบริษัท
ตามเวลาท่ีบริษัทกําหนด โดยหุนบุริมสิทธิ 1 หุนมีสิทธิแปลงเปนหุนสามัญได 1 หุน การแปลงหุนบุริมสิทธิเปน
หุนสามัญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
ปจจุบันมีผูถือหุนบุริมสิทธิ 2 ราย ไดแก บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด ออกหุนเมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2546 แปลงสภาพ
เปนหุนสามัญไดต้ังแตวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2550 สิ้นสุดวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2551 และบมจ. ธนาคารไทยพาณิชยออก
หุนเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2547 แปลงสภาพเปนหุนสามัญไดต้ังแตวันท่ี 21 เมษายน 2551 สิ้นสุดวันท่ี 20 เมษายน 2552 
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     หลักทรัพยอื่น 

-หุนกู  
 1.    หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 1,000 ลานบาท อายุ 6 ป 11 เดือน 
ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 8 ธันวาคม 2553 อัตราดอกเบ้ีย 5.25 ตอป ตลอดอายุหุนกู ผูออกหุนกู/ผูถือหุนกูไมมี
สิทธิในการไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด ณ 31 ธันวาคม  2550  มียอดคงเหลอื 1,000  ลานบาท    

2.     หุนกูระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินตนและไมมีผูแทนผูถือ
หุนกู มูลคา 1,100 ลานบาท อายุ 5 ป ออกในเดือนพฤษภาคม 2548 ครบกําหนดไถถอน วันท่ี  6 พฤษภาคม 
2553 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.73 ตอป ณ  31 ธันวาคม  2550  มียอดคงเหลือ 1,100 ลานบาท   

             3.     หุนกูระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 1,840 ลานบาท 
อายุ 5 ป ออกในเดือนกันยายน 2550 ครบกําหนดไถถอน วันท่ี  19 กันยายน 2555 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.81 ตอป 
ณ  31 ธันวาคม  2550  มียอดคงเหลือ 1,840 ลานบาท 

            4.     หุนกูระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 2,060 ลานบาท 
อายุ 7 ป ออกในเดือนกันยายน 2550 ครบกําหนดไถถอน วันท่ี  19 กันยายน 2557 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.21 ตอป 
ณ  31 ธันวาคม  2550  มียอดคงเหลือ 2,060 ลานบาท 

 
 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ   

1. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
โดยไมคิดมูลคา ตามโครงการอายุ 5 ป จํานวน 5.0 ลานหนวย จัดสรรแลว 5.0 ลานหนวย อัตราการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 14.07522 หุน ราคาการใชสิทธิเทากับราคาตลาดหลังหักสวนลดรอยละ 
5 กําหนดสิ้นสุดการใชสิทธิในเดือนกุมภาพันธ 2551 ท้ังน้ีใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมิไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน  4,441,405 
หนวย และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิจํานวน   558,595  หนวย  

2. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 
ครั้งที่ 2  ตามโครงการอายุ 5 ป กําหนดส้ินสุดการใชสิทธิในเดือนมกราคม 2554 จํานวน 123.80 ลานหนวย 
จัดสรรแลว 92.67 ลานหนวย (โดยเปนจํานวนสุทธิจากการจัดสรรท้ังส้ิน 94.51 ลานหนวยหักดวยใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีไดรับคืนจํานวน 1.84 ลานหนวยจากพนักงานท่ีลาออกภายใน 1 ปนับจากวันท่ีไดรับอนุญาตใหเสนอขาย) 
โดยบริษัทไดรับอนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2548 และไดจัดสรรใหกับกรรมการและพนักงาน 2 ครั้ง 
เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2549 จํานวน 71.5 ลานหนวย และวันท่ี 15 ธันวาคม 2549 จํานวน 23.01 ลานหนวย โดยเริ่ม
ใชสิทธิไดครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ 2549 อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน 
และราคาการใชสิทธิเทากับราคาสวนลดรอยละ 20 ของราคาเฉลี่ยหุนของบริษัท 30 วันกอนวันประชุมวิสามัญผู
ถือหุน ครั้งท่ี 1/2548 หรือเทากับ 3.03 บาทตอหุน (ซึ่งภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิจากการออก
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ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญแกผูถือหุนเดิม ณ เมษายน 2549 อัตราการใชสิทธิปจจุบันเทากับ 1 หนวย
ตอหุนสามัญ 1.02232 และราคาใชสิทธิปจจุบันเทากับ 2.915 บาทตอหุน)  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน 43,419,000 หนวย และ
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิจํานวน  49,123,000  หนวย 

3. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 
ครั้งที่ 3  ตามโครงการอายุ 5 ป กําหนดส้ินสุดการใชสิทธิในเดือนพฤศจิกายน 2555 จํานวน 20 ลานหนวย ไดรับ
อนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยเมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2550โดยไดจัดสรรครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2550 จํานวน 12,254,967 หนวย
และเริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกวันท่ี 31 มกราคม 2551 อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 
หุน และราคาการใชสิทธิเทากับราคาสวนลดรอยละ 10 ของราคาเฉลี่ยหุนของบริษัท 30 วันกอนวันประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งท่ี 14/2550 หรือเทากับ 9.81 บาทตอหุน   

4. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตราสวน 10 หุนสามัญตอ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา จํานวน 292,403,987 หนวย อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 
หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน ในราคา 6 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 24 เดือนนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
โดยบริษัทไดรับอนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2549 และไดจัดสรรใหกับผูถือหุนเมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2549 
โดยจะเริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2549  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน 53,263,695 หนวย และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิจํานวน  
239,140,292  หนวย 
   
(2) ผูถือหุน 
รายช่ือผูถือหุน 10 อันดับแรก ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 (วันปดสมุดทะเบียนลาสุด) 

รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ รอยละ 
1. กลุมไมเนอร 1,528,180,253 51.03 
       - บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 503,478,032 16.82 
       - บริษัท มารเวลลัส เวลธ จาํกัด 50,385,344 1.68 
       - บริษัท ไมเนอร โฮลด้ิง (ไทย) จํากัด 498,159,921 16.64 
       - นายวิลเลยีม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 211,735,999 7.07 
       - บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 177,917,649 5.94 
       - นายจอหน สกอต ไฮเน็ค 86,238,642 2.88 
       - นายเดวิด ไฮเน็ค 261,435 0.00 
       - นางแค็ทลีน แอนน ไฮเน็ค 3,231 0.00 
2. นายนิติ โอสถานุเคราะห          182,610,125  6.10 
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รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ รอยละ 
3. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd.  134,003,956   4.48 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร จํากัด1            82,786,120  2.77 
5. Somers (U.K.) Limited          80,355,454  2.68 
6. Merrill Lynch, Pierce, Fenner, & Smith Inc. 68,109,619 2.28 
7. Chase C.S.Central Nominees Limited  61,669,940 2.11 
8. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            59,884,074  2.00 
9. State Street Bank and Trust Company For Australia 50,645,728 1.69 
10 Investors Bank and Trust Company 49,735,490 1.66 

 
หมายเหตุ 1. ทั้งน้ีผูลงทุนใน NVDR จะไดรับสิทธิประโยชนทางการเงินตางๆ (Financial Benefits) เชนเงินปนผลและสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน 

เสมือนการลงทุนในหุน แตจะไมมีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non-Voting Rights) (เวนแตกรณีการใช

สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกับการเพิกถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ทําให
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึ่งจะมีผลใหสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนรายอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีในการตรวจสอบ

จํานวนหุนที่ถูกออกเปน NVDR นั้น สามารถตรวจสอบไดจาก http://www.set.or.th/nvdr 
 

(3) นโยบายการถือหุนไขวของบริษัท  
 โครงสรางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยมีลักษณะเปนการถือหุนไขวระหวางบริษัท บริษัท เดอะ ไมเนอร
ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ซึ่งอาจไมเปนไปตามหลักเกณฑการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ท่ี กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ขอ 14 (2) ไมมีการถือหุนไขวระหวางผู
ขออนุญาต ผูถือหุนรายใหญ บริษัทยอย และบริษัทรวม และอยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว 
หลักเกณฑขอ 19 (2) ผูขออนุญาตอาจไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหมไดก็ตอเมื่อผูขออนุญาตไดแสดงวาการ
ถือหุนไขวดังกลาวมีเหตุจําเปนและสมควร เปนไปเพ่ือประโยชนท่ีดีท่ีสุดของกิจการ และไมกอใหเกิดความไมเปน
ธรรมตอผูถือหุน รายละเอียดโครงสรางการถือหุนในกลุมดังแสดงในแผนภาพ  
โครงสรางการถือหุน ณ 31 ธนัวาคม 2550  
 

 
 
 
 
 
 
 

        MINOR 

18.33%* 

99.67% 

 
MINOR = บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
MINT   =  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
MFG    =  บริษัท เดอะ ไมเนอรฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
หมายเหตุ *  MINOR ถือหุนทางตรงและทางออมใน MINT ในสัดสวนรอยละ 18.33 
(คํานวณจากจํานวนหุนทีอ่อกและชําระแลวของ MINT ณ 31 ธันวาคม 2550 

9.24% 

 5.89% 

          MINT 

          MFG 
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การถือหุนระหวาง บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“MINT”) กับ บริษัท  เดอะ ไมเนอรฟูด กรุป จํากดั 
(มหาชน) (“MFG”) 
   การถือหุนใน MFG โดย MINT มีท่ีมาจากการท่ี MINT ไดเล็งเห็นวาการเขาถือหุนใน MFG จะเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารและเครื่องด่ืม และเปนโอกาสในการขยายธุรกิจดานอาหารและเครื่องดื่ม 
รวมถึงเปนการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ โดย MINTไดทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย MFG ในป 2544 ป 2546 และป 2547 
จนกระทั่งมีสัดสวนการถือหุนใน MFG รอยละ 99.78 และไดขอเพิกถอนหลักทรัพยของ MFG จากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2547  ณ  31 ธันวาคม 2550  MINT มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.67 ใน 
MFG 
   สําหรับการถือหุนใน MINT โดย MFG นั้น เปนการถือหุนมาต้ังแตป 2536 หรือกวา 12 ป ต้ังแต MFG เริ่มมีสถานะ
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยท่ีมี
ศักยภาพในการเติบโตและมีความสามารถในการทํากําไร ท้ังน้ีการถือหุนใน MINT เริ่มต้ังแตป 2536 ในสัดสวนรอยละ 0.35 
และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 6.85 ในป 2538 และรอยละ  5.89  ณ  31  ธันวาคม 2550 
   สัดสวนการถือหุนใน MFG เกือบรอยละ 100  ทําให MINT มีสวนไดเสียและมีอํานาจควบคุมการจัดการใน MFG 
ดังน้ันแมจะมีโครงสรางการถือหุนไขวแตโครงสรางดังกลาวมีความชัดเจนวา  MINT เปนผูมีอํานาจในการบริหารจัดการและมี
อํานาจควบคุมใน MFG จึงม่ันใจไดวาผูถือหุนจะไดรับความเปนธรรมอยางเต็มท่ี นอกจากนี้สัดสวนการถือหุนของ MFG ใน 
MINT เพียงรอยละ  5.89  มิไดทําให MFG  มีอํานาจควบคุมหรือบริหารจัดการใด  ๆใน MINT   
   หากจะแกไขโครงสรางการถือหุนไขวดังกลาวโดยการขายหุน MINT ท่ีถืออยูโดย MFG จํานวน 177.9 ลานหุน (หรือ
รอยละ  5.89 ) จะทําให MFG  มีกําไรจากการขายหุน ซึ่งทําใหเกิดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล การขายหุน MINT ดังกลาวจะ
สงผลกระทบใหกําไรสุทธิและสวนของผูถือหุนของ MFG  และ  MINT ลดลง ซึ่งทําใหผลประโยชนผูถือหุนของ MINT ลดลง
ตามไปดวย  ดังน้ันจึงไมเปนผลดีตอผูถือหุนของ MINTโดยรวม 
  อยางไรก็ตาม บริษัทเล็งเห็นเจตนาอันดีของการจัดโครงสรางการถือหุนท่ีมิใหมีการถือหุนไขว ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 15/2548  เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2548 จึงไดพิจารณาแนวทางตาง  ๆในการจัดการโครงสรางการถือหุน 
เพื่อใหเปนประโยชนท่ีดีท่ีสุดของกิจการและไมกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูถือหุน โดยมีมติใหดําเนินการปรับโครงสราง
การถือหุนภายในกลุมบริษัท  และใหคํารับรองท่ีจะดําเนินการดังน้ี 
1.)  MFG จะไมเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน MINT และจะทยอยลดสัดสวนการถือหุนลงเรือ่ย  ๆ 
2.)  หาก MINT เสนอขายหลกัทรัพยตอ MFG  MFG สามารถดําเนินการไดเปนรายกรณีดังน้ี  

2.1)  การจายหุนปนผล :  MFG สามารถรับ หุนปนผลดังกลาวได เนื่องจากการจาย หุนปนผลดังกลาวเปนการออกใหผูถือ
หุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุนท่ีเปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มข้ึน  

 2.2)  การออกหุนเพ่ิมทุนใหกับผูถือหุนเดิม (Right Offering) อาทิ 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ท่ีราคาตํ่ากวาราคาตลาด  : MFG 
สามารถจองซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวไดเนื่องจากการออกหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนการออกใหผูถือหุนทุกรายตาม
สัดสวนการถือหุนท่ีเปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มข้ึน รวมถึงการใชสิทธิดังกลาวจะเปน
ประโยชนตอ MFG เพราะจะมีกําไรจากสวนตางราคาหุน ท้ังน้ี MFG ตองทําการจองซ้ือตามสิทธิเทาน้ันโดยไมมีการ
จองซื้อเกินสิทธิ  
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 2.3 ) การออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน( Right Warrant)  (อาทิ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
ราคาเสนอขาย 0 บาท  ราคาแปลงสภาพไมเกิน 6 บาทตอหุน อายุ 2 ป) :  กรณีนี้ MFG สามารถรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวได เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือหุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุน และสามารถใชสิทธิ
ซื้อหุนดังกลาวได  

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 มีสถานะเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2536 โดยเปนการตัดสินใจลงทุนระยะยาวและจัดเปนการลงทุน
เชิงกลยุทธเนื่องจาก MINOR เปนบริษัทท่ีมีศักยภาพในการเติบโตท่ีดี และมีอัตราการจายเงินปนผลท่ีเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเน่ือง ณ  31 ธันวาคม 2550 MFG มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 9.24 ใน MINOR ท้ังน้ี การถือหุนใน  MINOR โดย 

MFG ดังกลาวมิไดมีเจตนาท่ีจะกอใหเกิดโครงสรางการถือหุนไขว หากแตเปนการลงทุนเชิงกลยุทธท่ีจะเพ่ิมพูน
ประโยชนใหกับกิจการและผูถือหุน 

อยางไรก็ตาม บริษัทเล็งเห็นเจตนาอันดีของการจัดโครงสรางการถือหุนท่ีมิใหมีการถือหุนไขว ดังน้ัน บริษัทจึง
ใหคํารับรองท่ีจะดําเนินการดังน้ี 

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

2.1)  การจายหุนปนผล :  MFG สามารถรับ หุนปนผลดังกลาวได เนื่องจากการจาย หุนปนผลดังกลาวเปนการออกใหผูถือ
หุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุนท่ีเปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มข้ึน  

 2.2)  การออกหุนเพ่ิมทุนใหกับผูถือหุนเดิม (Right Offering) อาทิ 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ท่ีราคาตํ่ากวาราคาตลาด  : MFG 
สามารถจองซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวไดเนื่องจากการออกหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนการออกใหผูถือหุนทุกรายตาม
สัดสวนการถือหุนท่ีเปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มข้ึน รวมถึงการใชสิทธิดังกลาวจะเปน
ประโยชนกับ MFG เพราะจะมีกําไรจากสวนตางราคาหุน ท้ังน้ี MFG ตองทําการจองซ้ือตามสิทธิเทาน้ันโดยไมมีการ
จองซื้อเกินสิทธิ  

 2.3 ) การออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน( Right Warrant)  (อาทิ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
ราคาเสนอขาย 0 บาท  ราคาแปลงสภาพไมเกิน 6 บาทตอหุน อายุ 2 ป) :  กรณีนี้ MFG สามารถรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวได เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือหุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุน ท้ังน้ีเมื่อ MFG รับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมาแลวจะตองไมใชสิทธิแปลงสภาพ และจะตองขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวออก
โดยไมชักชา (ภายในป 2551) หรือหากมีการใชสิทธิซื้อหุน จะตองขายหุนดังกลาวออกไปภายใน 3 เดือนนับจาก
วันท่ีไดหุนมา 
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(4) นโยบายการจายเงินปนผล 

คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลสําหรับงวดประจําป 2550 ของบริษัท และบริษัทยอยดังน้ี 

1)  นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

บริษัท มีนโยบายในการจายเงินปนผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การ
ขยายงาน ขอกําหนดตามสัญญาเงินกูหรือหุนกูของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมใน
อนาคต เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนในอนาคต โดยมีนโยบายจายเงินปนผลในจํานวนไมนอยกวาเงินปนผลท่ีจาย
สําหรับงวดประจําปกอนหนา หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลน้ันไมมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ปกติของบริษัท  

ในป 2550  บริษัท จายเงินปนผลสําหรับงวดป 2549 จํานวนรวมท้ังส้ิน 491.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.4 ของกําไร
สุทธิ เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลในป 2549  สําหรับงวดป 2548 จํานวนรวมท้ังส้ิน 367.4 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 34.6 ของกําไรสุทธิ 

2)  นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

• สําหรับบริษัทยอยท่ีบริษัท ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 มีนโยบายในการจายเงินปนผลโดย
พิจารณาจาก ศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ขอกําหนด
ตามสัญญาเงินกูหรือหุนกูของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมใน
อนาคต  โดยมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 65 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี หากไมมีเหตุ
จําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลน้ันไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทยอยดังกลาว 

• สําหรับบริษัทยอยท่ีบริษัท ถือหุนในสัดสวนนอยกวารอยละ 100 มีนโยบายในการจายเงินปนผล
โดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ขอกําหนด
ตามสัญญาเงินกูหรือหุนกูของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมใน
อนาคต เพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนในอนาคต โดยมีนโยบายจายเงินปนผลในจํานวนไมนอย
กวาเงินปนผลท่ีจายสําหรับงวดประจําปกอนหนา หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผล
นั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทยอยดังกลาว 

สําหรับการจายเงินปนผลในปอื่นๆ คณะกรรมการจะไดพิจารณากําหนดนโยบายตอไป 
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9. การจัดการ 

 

9.1 โครงสรางการจัดการ 
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โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมด 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

  
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 9 ทานดังนี้ 

รายช่ือ        ตําแหนง 

1. นายวิลเลี่ยม เอล็ลวูด ไฮเน็ค  ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นายพอล ชาลีส เคนน่ี  กรรมการ 
3. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย  กรรมการและประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
4. นายไมเคิล ซากิลด  กรรมการและประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 

5. นายเคนเนธ ลี ไวท  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

สตีเฟน ฮอนนาวสก้ี 
General Counsel 

  

     คณะกรรมการ 

      ฝายตรวจสอบภายใน 

   วิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
     ประธานกรรมการ 

        วิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร-โรงแรม 

    ปรารถนา มโนมัยพิบูลย 
  รักษาการณประธานเจาหนาท่ี 

ปฏิบัติการ -ศูนยการคา 

   วิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
รักษาการณประธานเจาหนาท่ี  
ปฏิบัติการ -ฝายพัฒนาธุรกิจ  

ปรารถนา มโนมัยพิบูลย
ประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
และบริหารสวนกลาง

นีล แฮมเชียร 
ประธานเจาหนาท่ีฝาย
ระบบสารสนเทศ 

จอหน กริฟฟน 
รองประธานฝายการตลาด 
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 รายช่ือ       ตําแหนง 

7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการ 
9. นายยศ เอื้อชูเกียรติ       กรรมการ 

 
 เลขานุการบริษัทไดแก นางสาวอังคณา  เทพประเสริฐวังศา  
 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 
 บริษัทกําหนดใหกรรมการ 2 ทานจากกรรมการท่ีมิไดดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
  สําหรับบริษัทยอย กําหนดใหกรรมการ 2 ทานจากกรรมการท้ังหมดมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท และในกรณี
ท่ีกรรมการซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทเขาไปเปนกรรมการในบริษัทยอย ก็เปนการเขาไปทําหนาท่ีในการ
ตรวจสอบ เพื่อใหเกิดการถวงดุล โดยมิไดเกี่ยวของกับการบริหารงานท่ีเปนธุรกิจปกติประจําวันของบริษัทยอยนั้นๆ  
 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท  
1. คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยาง

หนึ่งแทนกรรมการภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมี
อํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจน้ันๆได คณะกรรมการอาจแตงต้ังกรรมการคนหน่ึงเปน
ประธานเจาหนาท่ีบริหารเพื่อปฏิบัติกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการก็ได ให
คณะกรรมการมอบอํานาจแกประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการเห็นเปนการจําเปนและ
สมควร ตองรับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการ 

2. กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท โดยใหคณะกรรมการ
มีอํานาจกําหนดรายช่ือกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได 

3. คณะกรรมการมีหนาท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท 
รวมท้ังการลงทุนในธุรกิจใหม เวนแตเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน 

4. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทํากับบริษัทหรือถือหุน
หรือหุนกูเพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

5. กรรมการตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวและเปนการแขงขันกับกิจการของ บริษัทหรือเขา
เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปน
กรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขัน
กับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพ่ือประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือ
หุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงต้ัง 

6. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง  
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9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ ท้ังหมดจํานวน 3 ทานดังนี้  
1. นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการตรวจสอบ 
4. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 12/2541 เมื่อ
วันท่ี 23 มิถุนายน 2541) 

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ และเช่ือถือได 
2. ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท 
4. ดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
7. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

9.1.3 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

 รายช่ือ  ตําแหนง 

1.  นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
2.  นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
3. นายไมเคิล  เดวิด เซลบีย  กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 

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

 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท กรรมการ และกรรมการบริหารทุกทาน 
 

9.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550   คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

 รายช่ือ  ตําแหนง 

1.  นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 
2.  นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 
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 รายช่ือ  ตําแหนง 

3.    นายไมเคิล  เดวิด เซลบีย  กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 
 

 
 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 25/2547 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2547 และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 6/2550 เมื่อวันท่ี 22 
พฤศจิกายน 2550) 

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แทนตําแหนงที่วางลง  
2. ทบทวน และนําเสนอคําแนะนําเก่ียวกับหลักกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับ

แนวทางปฏิบัติที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย และมาตรฐานสากล 

3. ดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหสอดคลองกับหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  
4. รายงานการกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการ 

 

9.1.5 คณะผูบริหาร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550   ผูบริหารของบริษัทมีจํานวน 5 ทาน ดังน้ี 

 รายช่ือ         ตําแหนง 

1. นายวิลเลี่ยม  เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย        ประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
3. นายนีล แฮมเชียร 
4. นายสตีเฟน ฮอนนาวสก้ี 

       ประธานเจาหนาท่ีฝายระบบสารสนเทศ 
       General Counsel 

5. นายจอหน กริฟฟน       รองประธานฝายการตลาด 
 

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 16/2541 เมื่อ
วันท่ี 13 สิงหาคม 2541 และครั้งท่ี 10/2548 เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2548) 
             ประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัทมีอํานาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทยกเวนกิจการในเรื่อง
ดังตอไปนี้ ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

1. การกําหนดอํานาจหนาท่ีตามหนังสือมอบอํานาจภายใน 
2. การแกไขขอบังคับของบริษัท 
3. การควบกิจการ การแบงแยกกิจการหรือเปลี่ยนแปลงแกไขรูปแบบกิจการของบริษัท 
4. การเลิกกิจการ 
5. การเพ่ิมทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท 
6. การเริ่มดําเนินธุรกิจใหม หรือยกเลิกการดําเนินธุรกิจท่ีมีอยูเดิม 
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7. การถอดถอนกรรมการบริษัทและแตงต้ังผูดํารงตําแหนงแทน 
8. การอนุมัติงบประมาณประจําป 

 
 ท้ังน้ีในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการทํารายการท่ี
ประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 ในสวนของการอนุมัติการทํารายการท่ัวไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งท่ี 16/2541 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี และการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือบุคคลอื่นทําหนาท่ีแทน โดยมี
ขอบเขตอํานาจหนาท่ี ท่ีไดรับมอบอํานาจในการอนุมัติตามสายงานและมูลคาของรายการซ่ึงไดกําหนดไวอยางชัดเจน  
 นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี10/2548 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมัติ
นโยบายในการมอบอํานาจของคณะกรรมการ และนโยบายเกี่ยวการการอนุมัติรายการท่ีมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนดังน้ี 
 คณะกรรมการจะไมอนุมัติการมอบอํานาจใหกับประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือบุคคลใด ๆ ท่ีมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท หรือบริษัทยอย (1) เขาทํารายการ อนุมัติ หรือตัดสินใจในการเขาทํารายการ ซึ่งรวมถึงการ
แตงต้ังผูรับมอบอํานาจชวง ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน ตอรายการดังกลาว หรือ (2) มีความ
ขัดแยงสวนตัว ตอรายการดังกลาว หรือ (3) เขาทํารายการซ่ึงไมใชรายการท่ีมีลักษณะธุรกรรมปกติกับบุคคลใด ๆ เวน
แตรายการดังกลาวมีเงื่อนไขท่ีเปนประโยชนตอบริษัท  
 

9.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

บุคคลท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 
68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยการคัดเลือกจะดําเนินการดังน้ี 
การแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทตองมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกินกวา 11 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึง
ของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย ท้ังน้ีท่ีประชุมผูถือหุนจะเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้ 
(1) การเลือกต้ังกรรมการจะกําหนดใหเลือกเปนรายบุคคลหรือคราวละหลายคนก็ได 
(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก โดยใหถือวาผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับ

หนึ่งหุนตอหน่ึงเสียง (1 หุน ตอ 1 เสียง) ซึ่งเปนวิธีท่ีบริษัท ไดกําหนดไวในขอบังคับบริษัท  
(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ี

พึงจะมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีใหประธานท่ีประชุมออกเสียงไดเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงช้ีขาด 
เม่ือมีการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการในขณะน้ันพนจาก

ตําแหนง ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดใหใชจํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม 
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ท้ังน้ี บริษัทจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาข้ึนตามท่ีกลาวมาแลวในหัวขอ 9.1.4 โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับ
ดูแลกิจการจะเปนผูพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแทน
ตําแหนงท่ีวางลง 
 
การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 3 ทาน และมีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 3 ป ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะตองไมเปนกรรมการบริหารและจะตองมีความรูและประสบการณดานธุรกิจการเงินการบัญชีและการ
ตรวจสอบบัญชี 

 

การแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ท้ังน้ีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน   
 

การแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา ท้ังน้ีคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย
กรรมการจํานวน 3 ทาน  
 

คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 
 บุคคลท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของบริษัทตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ีนับ
รวมถึงหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

2. เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจาก บริษัท 
บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

3. เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมท้ังในดานการเงินและบริหารงาน
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนได
เสียในลักษณะดังกลาวในเวลา 1 ป กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ ยกเวนคณะกรรมการบริษัท
ไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติ
หนาท่ีและการใหความเห็นท่ีเปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ 

4. เปนกรรมการท่ีไมใชผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
5. เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
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6. เปนกรรมการท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุน
รายใหญของบริษัท รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

7. เปนกรรมการท่ีมีความรูความสามารถและมีความชํานาญท่ีเหมาะสม 
8. กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานบัญชีและการเงินและมี

ความรูตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน 
9. เปนกรรมการท่ีสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
1.1 ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ี      

เกี่ยวของ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 
1.2  - เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมบริษัทท่ี

เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
 - เปนกรรมการท่ีไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัท

ในเครือ บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท  
1.3     - เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมท้ังในดานการเงิน

และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
    - เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะขางตนมากอนในระยะเวลา 1 ป    

กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ เวนแตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวา การ
เคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียน้ันจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นท่ีเปนอิสระ 

1.4 เปนกรรมการท่ีไมใชเปนผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
1.5 เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท         

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
1.6 สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวข
องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 
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9.3 หลักการกํากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอรอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ 
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหบริษัทบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจและสรางการเติบโตใหบริษัทอยางยั่งยืนใน
ระยะยาว  
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับ
กรรมการ ผูบรหิาร และพนักงานของบริษัท  ท้ังน้ี คณะกรรมการจะทบทวน และปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดีทุกป เพื่อใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดําเนินธุรกจิ สภาพแวดลอม สถานการณ หรือกฎหมาย 
1. สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน และกําหนดในหลักกํากับดูแลกิจการของบริษัท ให
บริษัทดูแลผูถือหุนทุกรายใหไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเทาเทียมกันดังน้ี 

1.1. สิทธิข้ันพื้นฐานตามท่ีผูถือหุนพึงจะไดรับ ท้ังสิทธิในการออกเสียง สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการซ้ือ
ขายหรือโอนหุน สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และสิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ เทา
เทียมกันและในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอการพิจารณาตามเวลาท่ีเหมาะสม  

1.2. สิทธิในการเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการ รวมถึงการแตงต้ังผูสอบบัญชีอิสระ 
1.3. สิทธิในการจัดสรรเงินปนผล 
1.4. สิทธิในการไดรับทราบมติคณะกรรมการท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผูถือหุน

ลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนวันประชุมผูถือหุน โดยเปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท  
1.5. สิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและขอมูลท่ีเกี่ยวกับสถานท่ีจัดประชุม เวลา วาระการประชุม 

กฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม และประเด็นท่ีใชในการพิจารณา  โดยบริษัทจะสงหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม  ท้ังน้ี บริษัท จะจัดวัน เวลาและสถานท่ีเพื่อ
อํานวยความสะดวกสูงสุดใหแกผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม 

1.6. บริษัท ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนาสําหรับการประชุมผูถือหุนโดยติดตอสงคําถาม
ผานเว็บไซตของบริษัท 

2. ความเทาเทียมกันของผูถือหุน 
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน  โดยไดกําหนด
นโยบายใหดูแล และปกปองสิทธิของผูถือหุน และสนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยาง
เปนธรรม และเทาเทียมกัน  นอกจากน้ี นโยบายท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูถือหุนจะตองเปนไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และตองสอดคลองกับขอปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  
นโยบายหลักของบริษัทท่ีกําหนดข้ึนเพื่อดูแลใหผูถือหุนไดรับสิทธิท่ีเสมอภาค เปนธรรมและเทาเทียมกัน ไดแก 
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2.1. การเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนา 
บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑในการเสนอวาระการประชุมและเผยแพรใหผูถือหุนไดทราบผานทางเว็บไซตของ
บริษัท    
2.2. การเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไมสามารถรวมประชุมมอบฉันทะได 

2.2.1 ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได  บริษัทไดอํานวยความสะดวกโดยการเสนอ
หนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปดโอกาสใหผูมอบฉันทะสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับความ
ตองการของผูมอบฉันทะ  ท้ังน้ี หนังสือมอบฉันทะท้ังหมด เปนหนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ี
กําหนดโดย กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย 

2.2.2 อํานวยความสะดวกใหผูมอบฉันทะ  โดยผูมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระซึ่ง
จะเปนผูปฏิบัติหนาท่ีตามเจตนารมณของผูมอบฉันทะ ท้ังน้ีบริษัทไดแนบรายละเอียดกรรมการ
อิสระดังกลาวพรอมหนังสือมอบฉันทะ 

2.3. ความเทาเทียมกันในระหวางการประชุมผูถือหุน 
2.3.1 กอนการเริ่มประชุม ประธานท่ีประชุมจะแจงใหผูถือหุนทราบถึงกฎเกณฑตางๆ ท่ีใชในการ

ประชุม และข้ันตอนการออกเสียงลงมติ 
2.3.2 ในการประชุมผูถือหุน ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการจะเขารวมประชุม

เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระการประชุม หรือบริษัท อยาง
เต็มท่ี 

2.3.3 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงมติเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล   
2.3.4 ในการประชุมผูถือหุน ตองดําเนินตามวาระตามท่ีไดแจงในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน  ท้ังน้ี 

บริษัท ไมมีนโยบายในการเพ่ิมระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลําดับวาระการ
ประชุม เวนแตการเพ่ิมหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีเหตุผลอันสมควร   

2.3.5 เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได  ในการประชุมผูถือหุนป 2551 บริษัทจะใชบัตรลงคะแนน
ในทุกวาระการประชุม  และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแมนยํา บริษัทไดนําระบบคอมพิวเตอร
มาใชในการลงทะเบียนและลงมติของผูถือหุน 

2.4. ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมตามวาระ พรอมท้ังมติท่ีประชุม และจํานวน
เสียงท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดท่ีสําคัญท่ีใชในการพิจารณา ใหแลวเสร็จ
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม  และเผยแพรไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของ
บริษัท  

2.5. นโยบายและมาตรการการดูแลขอมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน โดยกําหนดให กรรมการและผูบริหารแจงและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยผานมายัง
สํานักเลขานุการของบริษัท  กอนนําสงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย  นอกจากนี้บริษัทยังขอความรวมมือไปยังกรรมการ
และผูบริหารทุกทานใหงดการซ้ือขายหลักทรัพยในชวงท่ีไดรับขอมูลท่ีสําคัญและมีผลกระทบตอราคา
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ในการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2550 บริษัทไดจัดใหผูถือหุนไดรับสิทธิและความเทาเทียมกันดังกลาว
ท้ังหมดตามสิทธิผูถือหุนท่ีกลาวในขอ 1 และขอ 2 ขางตน และสําหรับการประชุมสามัญประจําป 2551 บริษัทจะ
ดําเนินการใหผูถือหุนไดรับสิทธิและความเทาเทียมกันดังกลาว  
 
3. บทบาทของผูมสีวนไดเสยี 

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  โดยปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมาย
อื่นๆท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลาน้ีไดรับการดูแลอยางดี 
 
ผูถือหุน บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มุงม่ันในการสรางการเจริญเติบโตและผลตอบแทนท่ี

ดีใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องในระยะยาว 
ลูกคา บริษัทมุงม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการอยางตอเนื่อง เพื่อความพอใจสูงสุดของ

ลูกคา 
คูคา บริษัทมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและต้ังอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม 

โดยคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน 
เจาหนี้ บริษัทจะปฏิบัติตอเจาหน้ีอยางเปนธรรม โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญา

และพันธะทางการเงินอยางเครงครัด 
คูแขง บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันสากล ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขง

ดวยการกลาวหาในทางรายโดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 
พนักงาน บริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและตองไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรม ท้ังใน

ดานโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พรอมใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัยในการทํางาน  

สังคมและส่ิงแวดลอม บริษัทมุงม่ันดําเนินธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม และใหความสําคัญกับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  โดยในป 2550 บริษัทไดจัดต้ังสายงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคม เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานึกใหกับทุกคนในองคกร ในอันท่ีจะ
ดูแล พัฒนา และเสริมสรางสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียโดยรวมควบคูกับการ
เติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน 

 
ผูมีสวนไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียด  แจงขอรองเรียน หรือแจงเบาะแสการกระทําผิดเก่ียวกับรายงานทาง
การเงิน  ระบบควบคุมภายใน  หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผานเว็บไซตบริษัท  โดยผูสอบบัญชีภายในจะ



บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 

สวนที่ 2 หนา 86 

 
4. การเปดเผยขอมูล 

4.1. ความสัมพันธของผูลงทุน 
คณะกรรมการไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการเปดเผยขอมูลท่ีเพียงพอ ถูกตอง แมนยํา และตรงเวลา ท้ัง
รายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลท่ัวไป โดยผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธจะจัดทําแผนนักลงทุนสัมพันธ
ประจําป ซึ่งรายงานตรงตอประธานเจาหนาท่ีการเงินเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีวิธีการ ชองทาง และขอมูล
ขาวสารท่ีมีประสิทธิภาพท้ังเพ่ือส่ือสารกับผูถือหุน นักลงทุน และผูจัดการกองทุน ท้ังในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
วิสัยทัศน กลยุทธ ขอมูลทางการเงิน การประกอบการ โดยในปท่ีผานมาบริษัท ประสบความสําเร็จในการ
สื่อสารขอมูลกับนักลงทุนโดยการใชชองทางการส่ือสารตางๆ ไดแก การสงขาว  การประชุมผานทางโทรศัพท
การประชุมช้ีแจงผลการดําเนินงานเปนประจําทุกไตรมาส การเดินทางไปพบปะนักลงทุนท้ังในและตางประเทศ 
(Road Show) การเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท รายงานประจําป ขอมูลสรุปของบริษัท (Fact Sheets) 
และส่ืออื่นๆ รวมไปถึงการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางตลาดหลักทรัพยหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ผูดูแลสวนงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทไดแก นางสาวประภารัตน ตังควัฒนา  ผูอํานวยการอาวุโสฝาย
การเงิน  

4.2. หลักการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทในการ
สรางการเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว โดยไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร และ
พิจารณาปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการทุกป หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการท่ี
สําคัญไดแก สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน วิสัยทัศน พันธกิจ คณะกรรมการและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ หลักการในการดําเนินธุรกิจ การควบคุมและการกํากับดูแล ความขัดแยงทางผลประโยชน 
นโยบายท่ีมีตอลูกคา คูแขง ชุมชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม การกําหนด “ขอพึงปฏิบัติทาง
จริยธรรม” เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส รวมถึงกําหนด
ชองทางการรายงานกรณีท่ีมีการประพฤติผิดกฎหมาย หรือนโยบายท่ีกําหนดไว  

4.3. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ขอมูลทางการเงินท่ีปรากฏใน
รายงานประจําป และจัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวางบการเงินไดถูกจัดทํา
ภายใตนโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแหงประเทศไทย และเปดเผยขอมูลท่ีเพียงพอตอ
สาธารณชน  นอกจากน้ี คณะกรรมการไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพท่ีไดการ
รับรองดานบัญชีท่ีถูกตองและเพียงพอ 
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ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเปนอิสระ ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป 

4.4. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารใหอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันได โดยอยูในระดับท่ี
สามารถเปรียบเทียบไดกับอุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษากรรมการและผูบริหารท่ีมีคุณภาพ โดยคาตอบแทน
กรรมการจะอยูในรูปเบ้ียประชุม และบําเหน็จกรรมการ สําหรับในสวนของผูบริหาร รวมถึงประธานเจาหนาท่ี
บริหาร จะไดรับในรูปคาตอบแทนและโบนัส นอกจากน้ี  บริษัทไดจัดใหมีโครงการใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับ
ผูบริหารและพนักงาน มีอายุการใชสิทธิเปนระยะเวลา 5 ป เพื่อสรางแรงจูงใจในการสรางการเติบโตในระยะยาว
ใหกับบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระและกรรมการท่ีไม
เปนผูบริหารท้ังหมด จะพิจารณาคาตอบแทนดังกลาว  ในป 2550 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร มี
รายละเอียดดังน้ี 

4.4.1. คาตอบแทนกรรมการ   
 

กรรมการ เขาประชุม
คณะกรรมการ 

(ครั้ง) 

คณะกรรม
การบริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรม 
การสรรหา 

คาตอบแทน
กรรมการอื่น
จากบริษัทยอย 

รวม 
 

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 7/7  200,000 - - - 180,000 380,000 
2. นายพอล ชาลีส เคนนี่ 6/7  200,000 - - - - 200,000 
3. นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย 6/7 200,000 - - - 180,000 380,000 
4. นายไมเคิล ซากิลด 5/7 200,000 - - - 200,000 400,000 
5. นายเคนเนธ ลี ไวท 6/7 520,000 160,000 50,000 50,000 - 780,000 
6. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย 6/7 405,000 - 50,000 50,000 220,000 725,000 
7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 7/7 530,000 80,000 - - - 610,000 
8. นายอานิล ธาดาน่ี 5/7 510,000 - 50,000 50,000 180,000 790,000 
9.นายยศ เอือ้ชูเกียรติ 6/7 520,000 - - - - 520,000 

  
4.4.2. คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท  

 
 

จํานวน (ราย)* คาตอบแทน 
และโบนัส (บาท)  

ใบสําคัญแสดงสิทธิ** 
(หนวย) 

1. ผูบริหาร 9 58,604,192 3,164,000 
*ในป 2550 ผูบริหารมีจํานวนทั้งส้ิน 9 ราย ดังนี ้1. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  2. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย     3. นายไมเคิล ซากิลด 

(โอนยายไปสังกัดบริษทัยอย) 4. นายมิเชลล แวน เดอ โฮเวน (โอนยายไปสังกัดบริษทัยอย) 5. นายธนพจน ภาคสุวรรณ (ลาออก)       
6. นายจอหน เวสโทบ้ี (ลาออก) 7. นายนีล แฮมเชียร  8.  นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้ 9. นายจอหน กริฟฟน  
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 ** ในป 2550 บริษัทไดจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแกผูบริหารของบริษัท ตามโครงการ 3  
(MINT ESOP 3) อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 5 ป อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน ราคาการใชสิทธิ
เทากับ 9.81 บาทตอหุน 

  
4.5. การปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดต้ังใหมีคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ไดแก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการซึ่งมี
บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบตามรายละเอียดในหัวขอ 9.1 เรื่องโครงสรางการจัดการ 

4.5.1. ตารางสรุปการเขารวมประชุมของคณะอนุกรรมการ 
กรรมการ จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ 
จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม
คณะกรรมการสรรหา 

1. นายเคนเนธ ลี ไวท 4/4 1/1 1/1 
2. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย 0/4 1/1 1/1 
3. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 4/4   
4. นายอานิล ธาดาน่ี  1/1 1/1 

 
4.6. นโยบายการดูแลดานสังคมและส่ิงแวดลอม  
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสังคม และสิ่งแวดลอม ในฐานะเปนสมาชิกของสังคม  
โดยสนับสนุนนโยบายท่ีจะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมควบคูกับการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท  ในป 2550 
บริษัทไดจัดต้ังสายงานดานความรับผิดชอบตอสังคมข้ึน เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานึกใหกับ
ทุกคนในองคกร ในอันท่ีจะดูแล พัฒนา และเสริมสรางสังคม สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสียโดยรวมควบคูกับ
การเติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน  ท้ังน้ี บริษัทไดรวมกับบริษัทในเครือ และบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ (รวมเรียกวา กลุมไมเนอร) ไดดําเนินการกิจกรรมดานสังคมดังนี้  
ดานการศึกษา: กลุมบริษัทไมเนอรไดรวมกับสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนโครงการเพ่ือการศึกษาลักษณะ
ตางๆ เชน การใหทุนการศึกษาและจัดหาอุปกรณเพื่อการศึกษา โดยไดรับเปนผูอุปถัมภโรงเรียนบานหนองขาม 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในโครงการโรงเรียนทดลอง (Lab school) นอกจากน้ี บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด (มหาชน) บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการไดรวมกันพัฒนา 3 
โครงการสําหรับนักเรียน ไดแก โครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษ โครงการคอมพิวเตอร และโครงการหองสมุด
ในฝน และยังใหการชวยเหลือนักเรียนท่ีเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยต้ังแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย โดยใหทุนการศึกษาผานมูลนิธิ รอย อี ไฮเน็ค 
ดานการดูแลสิ่งแวดลอม: กลุมบริษัทไมเนอรยังรวมกันสนับสนุนและอนุรักษสัตวและสัตวปาโดยรวมมือกับ
ชุมชนหรือมูลนิธิท่ีเกี่ยวของ เชน การเขารวม King’s Cup Elephant Polo Tournament ท่ีจัดข้ึนโดยอนันตรารี
สอรท จังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดจัดข้ึนติดตอกันเปนปท่ีหก และสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
ดูแลชางแลวถึง 5 ลานบาท นอกจากน้ี ยังเปนสมาชิกของ Golden Triangle Asian Elephant Foundation ท่ีจัดต้ัง
ข้ึนเพื่อชวยชีวิตชางในเมืองหลวง โดยการหาท่ีอยูท่ีเหมาะสมในเขตพ้ืนท่ีชนบท ในสภาพแวดลอมท่ีเปน
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ดานสุขภาพอนามัย: กลุมบริษัทไมเนอรยังใหการสนับสนุนการรักษาสุขภาพและการใหบริการดานสาธารณสุข
ในเขตชุมชนท่ีบริษัทต้ังอยู เชน ชวยเหลือเหยื่อผูติดเช้ือเอชไอวี/เอดส (‘HIV/AIDS’) ท่ีวัดพระบาทน้ําพุ เปนผู
ริเริ่มและสนับสนุนโครงการวิจัยโรคมะเร็งท่ีโรงแรมโฟรซีซั่น กรุงเทพ จัดหาเงินทุนใหกับสภากาชาดไทยใน
การสรางบอน้ําในถ่ินท่ีหางไกล ใหระบบสุขอนามัยท่ีดีสําหรับเด็กๆ ระดมเส้ือหนาวเพื่อบริจาคใหกับผูประสพ
ภัยหนาว จัดหาเงินทุนเพื่อชวยเหลือเด็กพิการผานมูลนิธิ Operation Smile Foundation   
การมีสวนรวมระดับชุมชน: กลุมบริษัทไมเนอรไดสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีท่ีบริษัทต้ังอยู โดย
การสรางสนามเด็กเลน โรงอาหาร โรงครัว รวมถึงการบริจาคอุปกรณ คอมพิวเตอรและหนังสือ นอกจากนี้ 
บริษัทยังมีสวนรวมในโครงการเยียวยาผูประสบภัยสึนามิ โดยการสรางโรงเรียนและศูนยชุมชนสําหรับชวยเหลือ
ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากภัยสึนามิ 
งานอาสาสมัคร: กลุมบริษัทไมเนอรยังสนับสนุนใหพนักงานของบริษัทเปนอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือองคกรการ
กุศลตางๆ และทุกวันท่ี 4 มิถุนายนของทุกป บริษัทจะจัดกิจกรรม ‘Minor Charity Day’ เพื่อสนับสนุนให
พนักงานของบริษัทไดใชเวลาไปรวมทํากิจกรรมเพื่อสนับสนุนองคกรการกุศลตางๆ  
ในป 2250 บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ไดแตงต้ังรองประธานกรรมการฝายรับผิดชอบ
งานเพื่อสังคม เพื่อสานตอความมุงม่ันดานความรับผิดชอบทางสังคมของกลุมบริษัทไมเนอรในการทําหนาท่ีเพ่ือ
ยกระดับคานิยมองคกรท่ีดี มีความเปสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการชวยเหลือชุมชนในพื้นท่ีท่ีบริษัท
ต้ังอยู อีกท้ังบริษัทจะยังคงชวยเหลือและยังคงมีสวนรวมในโครงการตางๆ ท่ีมีอยูตอไป รวมถึงสนับสนุน
โครงการใหมๆ ดวย โดยในป 2551  บริษัทจะเริ่มโครงการพัฒนาอาหารแกนักเรียนท่ียากไรเพื่อชวยเหลือเด็กให
สามารถพึ่งพาตัวเองไดโดยการปลูกผักภายในโรงเรียน จากการมุงเนนดานอาหาร ใหความขวยเหลือดาน
โภชนาการและความเชื่อมั่นในตนเอง บริษัทเช่ือวา โครงการน้ีจะสามารถชวยเหลือเด็กไดท้ังในดานกายภาพ
และการพัฒนาดานสติปญญาของเด็กๆ 
 

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ 
5.1. โครงสรางกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

5.1.1. องคประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ 
5.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 ทาน แตไมเกิน 11 ทาน  โดย 

กรรมการมากกวาก่ึงหน่ึงตองมีถิ่นฐานในประเทศไทย และตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดโดย 
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

5.1.1.2 คณะกรรมการตองประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระไมนอยกวา 3 คน และมีสัดสวนไมนอย
กวาหน่ึงในสามของคณะกรรมการท้ังคณะ  ท้ังน้ี กรรมการท่ีเปนอิสระจะตองมีคุณสมบัติท่ี
บริษัทกําหนด และตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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5.1.1.3 กรรมการตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท  โดยบุคคลท่ีไดรับการเสนอเปนกรรมการ จะผานกระบวนการสรรหา
ท่ีโปรงใสโดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะเปนผูพิจารณารายละเอียดใน
เบ้ืองตน  กอนท่ีจะนําเสนอรายละเอียดของบุคคลท่ีไดรับการเสนอเปนกรรมการตอ
คณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี บุคคลท่ีไดรับการเสนอเปนกรรมการท่ีผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจะไดรับการบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม เพื่อนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือ
หุน บริษัทจะเปดเผย ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ และการถือหุนในบริษัทของกรรมการใน
รายงานประจําป ซึ่งไดเปดเผยในเว็บไซตของบริษัท 

5.1.1.4 กรรมการของบริษัท ตองไมดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทมหาชนไทยท่ีเปนบริษัทจด
ทะเบียนเกิน 5 บริษัท 

5.1.2. การถวงดุลของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน โดยกรรมการท่ีเปนอิสระมีจํานวน 4 ทาน ซึ่งมีสัดสวนเกิน
กวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการท้ังหมด   

 องคประกอบของคณะกรรมการ 
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีเปนอิสระ 

4 
1 
4 

ทาน 
ทาน 
ทาน  

5.1.3. การรวมหรือแยกตําแหนง 
ประธานกรรมการกับประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน  นอกจากนี้ประธานกรรมการ
มิไดเปนกรรมการอิสระ ท้ังน้ี โครงสรางดังกลาวยังคงเปนโครงสรางท่ีมีการถวงดุลและการสอบ
ทานการบริหารงานท่ีเหมาะสม เนื่องจากโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย
กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารและกรรมการอิสระมากกวาก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการท้ังหมด  

5.1.4. คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการไดแตง ต้ังคณะอนุกรรมการซ่ึงประกอบดวย  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ  

5.1.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระอยางนอย 3 ทาน  โดยกรรมการท่ี
เปนอิสระท้ังหมดตองมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทกําหนด และตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

5.1.4.2 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและ  คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 
ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระอยางนอยก่ึงหน่ึงของคณะอนุกรรมการ 

5.1.4.3 ประธานและสมาชิกของคณะอนุกรรมการทุกคณะ ตองไมดํารงตําแหนงประธานกรรมการ 
5.1.5. เลขานุการบริษัท 
 บริษัท ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท มีหนาท่ีดําเนินการดังน้ี 
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5.1.5.1 จัดทําและจัดเก็บเอกสารไดแก ทะเบียนกรรมการ  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท รวมถึงงบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงินประจําป 

5.1.5.2 เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 
5.1.5.3 ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีคณะกรรมการตองทราบในการทําหนาท่ี

และความรับผิดชอบ 
5.1.5.4 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

 
5.2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.2.1. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนบุคคลท่ีมีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล และมี
ความเปนอิสระในการตัดสินใจ  นอกจากน้ี คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด หรือให
ความเห็นชอบวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับ
ดูแลใหฝายบริหารจัดการดําเนินแผนการธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ อยางเปนอิสระ  เพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน 

5.2.2. การแบงแยกบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 
คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ มีการแบงแยกหนาท่ีอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและ
สอบทานการบริหารงาน  โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบในนโยบาย
ภาพรวม เชน วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ  ในขณะท่ีฝายจัดการ จะมี
หนาท่ีในการบริหารบริษัท ตามนโยบายท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ ท้ังน้ี บทบาท หนาท่ี ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ ไดแสดงรายละเอียดในขอ 9.1 เรื่องโครงสราง
การจัดการ   

5.2.3.  การกําหนดและการดูแลหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญ สนับสนุนหลัการและปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแล
กิจการท่ีดี  โดยไดจัดใหมีนโยบายกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังกําหนด “ขอพึง
ปฏิบัติทางจริยธรรม” เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน  และมีชองทางการ
รายงานกรณีท่ีมีการประพฤติผิดกฎหมาย และ/หรือนโยบายท่ีกําหนดไว ท้ังน้ี คณะกรรมการได
มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงาน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ี
ของบริษัททุกป เพื่อปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และให
สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และองคท่ีดูแลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลท่ีดี 
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5.2.4. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ี
เกี่ยวโยงกันระหวางบริษัท หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ไวเปนลายลักษณอักษร 
ในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในวาระใดๆ กรรมการทานน้ันจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระ
ดังกลาว รวมท้ังกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของ
บริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดวย 

5.2.5. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  
บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเปนอยางยิ่ง ท้ังน้ีเพ่ือ
เปน การปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับบริษัทโดยรวม และเพื่อดูแลใหกิจการของบริษัท
สามารถดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล โดยบริษัทไดกําหนดภาระ หนาท่ี อํานาจการ
ดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการ
ใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  
บริษัทมีฝายตรวจสอบภายในท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี โดยใหข้ึนตรงและ
รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินท่ี
สําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย   

5.2.6. ระบบบริหารความเส่ียง 
ในการดําเนินธุรกิจอาจเกิดความเส่ียงข้ึนตลอดเวลา ไมวาจะเกิดจากปจจัยภายใน หรือเกิดจากปจจัย
ภายนอก  บริษัทไดเล็งเห็น และใหความสําคัญเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียง
ดังกลาวตอบริษัท โดยไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในทําหนาท่ีในการประเมินความเส่ียง  
ในการประเมินความเส่ียง ทุกหนวยงานของบริษัทจะระบุปจจัยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงานของหนวยงาน  ไมวาจะเปนความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ  ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับการ
ผลิต  ความเส่ียงดานการบริหารจัดการ และความเสี่ยงดานการเงิน  เพ่ือท่ีฝายตรวจสอบภายใน
รวมกับหนวยงานท่ีระบุความเส่ียง จะไดนําขอมูลมาเพ่ือวิเคราะห และหาแนวทางหรือมาตรการใน
การปองกัน หรือลดความเสียหายจากความเสี่ยงดังกลาว  อีกท้ังฝายตรวจสอบภายในและหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบยังรวมตองรวมกันเพื่อติดตามและประเมินความเส่ียงเปนระยะ   ท้ังน้ี บริษัทไดทําคูมือ
บริหารความเส่ียง และทบทวนคูมืออยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5.2.7. การประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือใหกรรมการสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ ฝายเลขานุการไดกําหนดตารางการประชุม
คณะกรรมการสําหรับป 2551 ลวงหนา และไดแจงใหกรรมการทุกทานรับทราบตารางการประชุม
ดังกลาว  
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กอนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเขาสูวาระประชุมตอประธาน
กรรมการ (ประธานเจาหนาท่ีบริหาร) เพื่อพิจารณาเลือกเขาเปนวาระประชุม    ฝายเลขานุการบริษัท
จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน ให
คณะกรรมการพิจารณา  
ในป 2550 ท่ีผานมา คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมรวมท้ังส้ิน 7 ครั้ง โดยฝายเลขานุการ
บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน 
ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการไดเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง  และใน
ระหวางการประชุม ประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสและจัดสรรเวลาใหกรรมการสอบถามจาก
ฝายจัดการ และพิจารณาขอมูลอยางรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ และไดมีการจดบันทึกการ
ประชุมเปนลายลักษณอักษรและ จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการ
พรอมใหกรรมการและผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได 
สําหรับในป 2551 บริษัทจะดําเนินตามระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามท่ีกลาวขางตน โดย
บริษัทจะเพ่ิมระเบียบในการรายงานสรุปผลประกอบการของบริษัทใหคณะกรรมการทราบทุก
เดือน 

5.3.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนประจําทุกป เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในปท่ีผานมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการ ในป
ตอๆ ไป 

5.4. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
5.4.1. การพัฒนาความรูของกรรมการ และผูบริหาร  

บริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการ และผูบริหาร เขารับการฝกอบรมและพัฒนา
ความรูท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมท้ังไดจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับ
กรรมการใหมเปนประจําทุกครั้งท่ีมีการแตงต้ังกรรมการใหม โดยจัดใหมีเอกสารคูมือเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ บทบาท อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ แนวทางการกํากับดูแลกิจการ หนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรอง ขอบังคับและ
ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน เปาหมาย ขอมูลการดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท  รวมท้ังจัดให
กรรมการเขารวมประชุมท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดวิสัยทัศนและแผนธุรกิจรวมกับผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัท  

5.4.2. แผนสืบทอดงาน 
คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติ และจัดใหมีแผนสืบทอดตําแหนงสําหรับตําแหนงประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร และผูบริหารระดับสูง  โดยจะพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดตําแหนงดังกลาวทุกป 
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จํานวนหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่กรรมการหรือผูบริหารถือ ณ ส้ินป 2550  

   จํานวนหลักทรัพยที่ถือ ณ สิ้นป 2550 จํานวนหลักทรัพยที่ถือเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หุนสามัญ *ใบสําคัญ 
แสดงสิทธ ิ

**ESOP หุนสามัญ *ใบสําคัญ 
แสดงสิทธ ิ

**ESOP 
       

1. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ 212,323,099 21,822,739 4,100,000 2,781,769 216,507 (1,150,000) 

2. นายพอล ชาลีส เคนนี่ กรรมการ 2,153,300 306,168 4,350,000 (1,110,592) 0 (550,000) 

3. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการและ
ประธาน 

เจาหนาที่การเงิน 

8,819,154 953,175 2,900,000 2,287,400 0 (1,110,000) 

4. นายไมเคิล ซากิลด กรรมการ 1,364,200 0 2,000,000 598,200 0 250,000 

5. นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการ 57,111 5,711 0 0 0 0 

6. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย กรรมการ 0 0 0 0 0 0 

7. นายกิตติพล ปราโมช ณ 
อยุธยา 

กรรมการ 0 0 0 0 0 0 

8. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ 37,495,609 3,749,560 0 0 0 0 

9. นายยศ เอื้อชูเกียรติ กรรมการ 0 0 0 0 0 0 

10.  นายนีล แฮมเชียร 
 

ประธานเจาหนาที่
ฝายระบบ
สารสนเทศ 

 

0 0 270,000 0 0 270,000 

11. นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้ General Counsel 0 0 750,000 0 0 750,000 

12. นายจอหน กริฟฟน รองประธานฝาย
การตลาด 

0 0 1,440,000 0 0 1,440,000 

         
*ใบสําคัญแสดงสิทธิ (MINT-W3) จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 10 หุนสามัญตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา 
 **ESOP คือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย 

 

9.4  คาตอบแทนผูบริหาร 

9.4.1  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป 2550 
มีรายละเอียดดังน้ี 

คาตอบแทนกรรมการ 
-  โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 4.4.1 คาตอบแทนกรรมการ ใน 9.3 การกํากับดูแลกิจการ - 
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คาตอบแทนผูบริหาร 
-  โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 4.4.2 คาตอบแทนกรรมการ ใน 9.3 การกํากับดูแลกิจการ - 

 

9.8 บุคลากร  
 

9.8.1  บุคลากร  
  จํานวนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

บริษัท จํานวนพนักงาน (คน) 
1. บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  476 
2. บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด  227 
3. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด  238 
4. บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด         743 
5. บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด    17 
6. บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด    47 
7. บริษัท รอยัลการเดน โฮเทลแมเน็จเมนท จํากัด    27 
8. บริษัท เอ็มสปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  241 
9. บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด     50 
10. บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด  744 
11. บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิง้ จํากัด     4 
12. บริษัท สมุย รีซอรท แอนดสปา จํากัด  176 
13. บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด  360 
14. บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด  706 
15. บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จาํกัด  290 
16. บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด  246 
17. บริษัท เดอะ ไมเนอรฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)              11,263 

รวม                            15,855  
 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2550 
ผลตอบแทนของพนักงาน ของบริษัท และบริษัทยอยรวม 2,697.13 ลานบาท ในลักษณะเงินเดือน โบนัส เงิน

สมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ และคาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน  
 นอกจากนี้ ยังมีคาตอบแทนท่ีบริษัท จัดใหกับพนักงานในรูปของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ
บริษัท โดยเดือนธันวาคมป 2550 บริษัท ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ตามโครงการ 3  (MINT ESOP 3) อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 5 ป อัตรา
การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน ราคาการใชสิทธิเทากับราคาสวนลดรอยละ 10 ของราคา
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 นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

 บริษัท มุงเนนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการฝกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรูในทุก
ระดับของพนักงานอยางตอเนือ่ง บริษัท เนนการเลื่อนตําแหนงจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพ่ือใหพนักงาน
ไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาเพ่ือความพอใจสูงสุด ซึ่งเปน
ปจจัยท่ีสําคัญสําหรับการเติบโตของธุรกิจอยางมั่นคงและแข็งแกรง 
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10.  การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 
ทาน โดยมีประธานเจาหนาท่ีการเงินและผูจัดการฝายตรวจสอบเปนสมาชิกในฐานะเลขานุการและผูประสานงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติหนาท่ีในการสอบทานขอมูลตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  พรอมกันน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบไดพยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัทมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตลอดจนใหการแนะนําในเรื่องการบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายในตอ
ผูบริหาร 

สําหรับป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) มีการประชุม 4 
ครั้ง เพื่อทบทวนและสอบทานขอมูลและรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท ซึ่งไดรับการรับรองโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต รวมท้ังไดพูดคุยถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท ท่ีเกี่ยวของกับกฎ ระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
รวมถึงระบบการควบคุมภายในท่ีดี  

ในการประชุมแตละครั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดพบปะอยางอิสระกับฝายบริหารและผูตรวจสอบภายในของ
บริษัท เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการบัญชีและ
การเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบยังไดทบทวนและรับรอง
ขอมูลและรายงานทางการเงินสําหรับทุกๆ สิ้นไตรมาสของป 2550 และไดใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในการ
จัดทําแผนการเพื่อปองกันหรือลดจุดออนในการควบคุมภายใน และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานท่ีมีความเปนอิสระ และรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยฝายตรวจสอบภายในมีหนาท่ีประเมินความเส่ียงทางธุรกิจและ
ขอบกพรองในการควบคุมภายในบริษัทโดยจัดทําการตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทและ
บริษัทในเครืออยางมีระบบและจัดทํารายงานเกี่ยวกับ การควบคุมภายในท่ีดีนําเสนอแกผูบริหารของธุรกิจน้ันๆ เพื่อ
กําหนดแผนงาน การปฏิบัติในอนาคต และรายงานตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบตอไป ผูจัดการ
ตรวจสอบภายในยังไดมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรายงานผลและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในเรื่องการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีในการทําใหมั่นใจไดวาขอบกพรองดานการ
ควบคุมภายในตางๆจะไดรับการแกไขและปองกันอยางมีประสิทธิภาพและภายในเวลาท่ีเหมาะสม     

ฝายตรวจสอบภายในยังทําหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวกและผูนําการเปล่ียนแปลงดานการจัดการความเส่ียง 
ดานการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร เพื่อการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ผานขบวนการตรวจสอบภายใน การ
ติดตามผลภายหลังจากกระบวนการตวจสอบภายใน และการเริ่มดําเนินการประเมินความเส่ียงดวยตนเอง  ท้ังน้ี ฝาย
ตรวจสอบภายในยังดําเนินงานรวมกันฝายบุคคล เพื่อใหมั่นใจวามีการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร และการจัดการความเสี่ยง
ดานจรรยาบรรณอยางมีประสิทธิผล โดยฝายการพัฒนาบุคคลากร การจัดทํามาตรฐานและขอกําหนด และการจัดทําขอ
ควรปฏิบัติ 
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นอกจากน้ี ฝายตรวจสอบภายในยังเขาตรวจสอบใน 5 สวนหลัก ไดแก (1) องคกรและสภาพแวดลอม (2) การ
บริหารความเส่ียง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการศึกษา และ (5) ระบบ
ติดตาม  ท้ังน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งท่ี 6 / 2550 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2550 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบท้ัง 3 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในสําหรับ 5 สวนหลักตามท่ี
กลาวขางตน โดยสรุปความเห็นวาบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) มีระบบควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงพอท่ีทําใหมั่นใจไดวาสินทรัพยของบริษัทมีการปองกันและรักษาเปนอยางดี การ
บันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรไดถูกใชอยางมีประสิทธิภาพ 
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11. รายการระหวางกัน  

11.1. รายละเอียดของรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 
บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 

31 ธ.ค. 2549 31 ธ.ค. 2550  
(บาท) (บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น     
  
  

รายไดคาเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ใหบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เชาพื้นที่
จํานวน 81 ตร.ม.ในศูนยการคารอยัล        
การเดนพลาซา พัทยา เพื่อวางขายสินคา
เสื้อผาสตรียี่หอ Sinequanone ซึ่ง บมจ. ไม
เนอร คอรปอเรชั่น เปนผูนําเขามาจําหนายใน
ประเทศไทย โดยคิดอัตราคาเชาเปนอัตราคา
เชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่งอัตราเชา
ดังกลาวเปนอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่กําหนดระยะเวลา
และอัตราคาเชาที่ชัดเจน 

6,910,678.36 9,935,861.56 บริษัทยอย ให บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นเชา
พื้นที่ โดยการใหเชาตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการคาตามปกติ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  

บจก. รอยัลการเดน พลาซา  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหเชา  :  บจก. รอยัลการเดน พลาซา  (ประกอบธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย) 
ผูเชา       :      บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น (ดําเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินคา

อุปโภคบริโภค เครื่องบินและอะไหล หนังสือและสื่อการศึกษาและธุรกิจบริการดานการจัดการ) 
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง

เปนผูถือหุนรอยละ  100  ในบจก. รอยัลการเดน พลาซา 
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

 

สวนที่ 2 หนาที่ 99 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 100 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหเชา  :  บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
ผูเชา       :     บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ความสัมพันธ 

1.     บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมใน บมจ. ไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล รอยละ  18.72* ซึ่ง

ถือหุนในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.67  
2.     มีกรรมการรวมกันคือ  1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย       

                     

รายไดคาเชา : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
ใหบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เชาชวงพื้นที่ 
จํานวน  1,636  ตร.ม. เพื่อใชเปนสํานักงานที่
ชั้น 16, 17, 18 อาคาร BJC  โดยคิดอัตราคา
เชาเปนอัตราคาเชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่ง
อัตราเชาดังกลาวเปนอัตราตามสัญญาเชาที่
กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน 
โดยอัตราเชาดังกลาวเปนอัตราเชาที่ บมจ.
เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จายจริงใหแก  BJC  
(เจาของอาคารซึ่งเปนบุคคลภายนอก) บวก
ดวยตนทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย) (เนื่องจาก 
MFGจายเปนสิทธิคาเชาระยะเวลา 30 ป 
ใหแก  BJC ) 

7,028,208.00 2,132,208.00 บริษัทยอย ให บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นเชา
พื้นที่ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 

 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค   2)     นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร 
อินเตอรเนชั่นแนลใหบริการดานการบริหาร
จัดการและดานการเงิน โดยคิดอัตรา
คาธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและ
ปริมาณงาน  ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดจากตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่ใชกับผูรับบริการทุก
ราย  

1,820,000.00 2,112,000.00 บริษัท ใหบริการดานการบริหารจัดการและ
ดานการเงินกับ บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 101 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง

เปนบริษัทแมของ บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (โดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 99.67)  
2.         บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 9.24 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
3. มีกรรมการรวมกันคือ 
 1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย        

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. เดอะ ไม
เนอร ฟูด กรุป ใหบริการดานการบริหารงาน
แกบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ทั้งนี้ อัตรา
คาบริการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดจาก
ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่ใชกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

6,454,447.56 1,752,669.87 บริษัทยอย ใหบริการกับ บมจ.ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง

เปนบริษัทแมของ บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่  (โดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 
100)  

2. มีกรรมการรวมกันคือ 
            1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 
บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นโดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปน
อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

0 1,267,789.13 เนื่องจากบจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยัง
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 102 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูรับเงินปนผล:  บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
ผูจายเงินปนผล: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทแมของ 

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (โดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 99.67)  
2.         บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 9.24 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
3. มีกรรมการรวมกันคือ 

1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย        

เงินปนผลรับ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 
กรุป รับเงินปนผลจากการลงทุนในบมจ. ไม
เนอร คอรปอเรชั่น ในอัตราเดียวกับที่บมจ. 
ไมเนอร คอรปอเรชั่น จายใหแกผูถือหุน
ทั่วไป 

67,509,624.00 6,296,234.40 เปนผลจากการที่บริษัทยอยถือหุนใน บมจ. ไม
เนอรคอรปอเรชั่นซึ่งถือเปนลงทุนประเภท
หนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผลแลว  
  

 

บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูขาย    :        บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูซื้อ    :         บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล (ศูนยบริการสปาเพื่อสุขภาพ)  
ความสัมพันธ  
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนโดยตรงรอยละ  

51 และรอยละ 49 ผาน RGI ในบจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล  
2. มีกรรมการรวมกันคือ    1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

ซื้อสินคา : บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่น
แนล ซื้อสินคายี่หอ Elimis ซึ่ง บมจ. ไมเนอร 
คอรปอเรชั่น เปนผูนําเขามาจําหนายใน
ประเทศไทยเพื่อใชในกิจการสปาและเพื่อ
จําหนายภายในสปา ทั้งนี้อัตราคาสินคา
ดังกลาวเปนราคาตลาดและเปนอัตราเดียว
ใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก  

8,134,551.62 6,007,290.76 เนื่องจากสินคายี่หอ Elemis  เปนผลิตภัณฑมี
ความเหมาะสมกับธุรกิจสปา และเปนการซื้อ
สินคาในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติซึ่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท  

 

บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ: บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  (โรงแรม โฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม) 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนในบจก. แมริม  
            เทอเรซ รีซอรทรอยละ 71.04** 
 2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการที่ปรึกษาและการบริหาร
จัดการอาคารชุด แกบจก. แมริม เทอเรซ รี
ซอรท โดยคิดอัตราคาบริการตามลักษณะ
และปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุก
ราย 

210,000.00 140,000.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นมี
บุคลากรซึ่งใหคําปรึกษา การบริหารจัดการ
อาคารชุดและเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหมี

ประสิทธิภาพสูงสดุ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 103 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  
ความสัมพันธ 
1.         บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  
2. มีกรรมการรวมกันคือ  
             1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค      2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย     

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บมจ. ไม
เนอร อินเตอรเนชั่นแนล โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปน
อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

0 3,570,600.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. สมุย รีซอรท แอนด สปา  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ: บจก. สมุย รีซอรท แอนด สปา (โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย)  
ความสัมพันธ 
1.         บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น   ถือหุนรอยละ  18.72*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  ซึ่งถือหุนรอยละ  100  
             ในบจก. สมุยรีซอรท แอนด สปา                                                                                                          
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แกบจก. สมุย รี
ซอรท แอนด สปา โดยคิดอัตราคาบริการราย
เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ 
อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิด
ตามตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

1,140,000.00 1,496,000.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. สมุย วิลเลจ  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ: บจก. สมุย วิลเลจ  (ธุรกิจโรงแรมที่เกาะสมุย)  
ความสัมพันธ 
1.        บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น   ถือหุนรอยละ  18.72*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  ซึ่งถือหุนรอยละ  100   
           ใน  บจก. สมุย วิลเลจ                                                                                                             

  2.         มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 
 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แกบจก. สมุย 
วิลเลจ  โดยคิดอัตราคาบริการรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
จัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง 
และเปนอัตราเดียวกันกับผูรับบริการรายอื่น
ทุกราย 

180,000.00 49,500.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 104 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บจก. บานโบราณ เชียงราย - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. บานโบราณ เชียงราย  (โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล) 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนทางออมรอย

ละ  100   ใน บจก. บานโบราณ เชียงราย  
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. บาน
โบราณ เชียงราย  โดยคิดอัตราคาบริการราย
เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ 
อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิด
ตามตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

960,000.00 1,463,000.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. เอ็ม ไอ สแควร 
ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100  
ใน บจก. เอ็ม ไอ สแควร   

 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. เอ็ม 
ไอ สแควร  โดยคิดอัตราคาบริการรายเดือน 
ตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตรา
คาบริการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตาม
ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

252,000.00 68,200.00 
 

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. เจาพระยา รีซอรท - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก.  เจาพระยา รีซอรท 
ความสัมพันธ 
1.        บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 81.24  

ใน บจก. เจาพระยา รีซอรท   
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. 
เจาพระยา รีซอรท  โดยคิดอัตราคาบริการราย
เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ 
อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิด
ตามตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

0 6,600,000.00 
 

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 105 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บจก. หัวหิน รีซอรท - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก.  หัวหิน  รีซอรท 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100  ใน 

บจก. หัวหิน รีซอรท   
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. หัวหิน 
รีซอรท  โดยคิดอัตราคาบริการรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
จัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง 
และเปนอัตราเดียวกันกับผูรับบริการรายอื่น
ทุกราย 

0 2,376,000.00 
 

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. หัวหิน วิลเลจ - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก.  หัวหิน วิลเลจ 

ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนทางออมรอยละ 

100  ใน บจก. หัวหิน วิลเลจ   
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. หัวหิน 
วิลเลจ  โดยคิดอัตราคาบริการรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
จัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง 
และเปนอัตราเดียวกันกับผูรับบริการรายอื่น
ทุกราย 

0 2,486,000.00 
 

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ    :        บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ    :        บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล (ศูนยบริการสปาเพื่อสุขภาพ)  
ความสัมพันธ  
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนโดยตรงรอยละ  

51 และรอยละ 49 ผาน RGI ในบจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล  
2. มีกรรมการรวมกันคือ    1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูล 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. เอ็ม 
สปา อินเตอรเนชั่นแนล  โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปน
อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

0 880,000.00 
 

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 106 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บจก. รอยัลการเดน พลาซา  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ  :      บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ผูรับบริการ  :      บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง

เปนผูถือหุนรอยละ  100  ในบจก. รอยัลการเดน พลาซา 
2.         มีกรรมการรวมกันคือ   1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก.  รอยัล 
การเดน พลาซา  โดยคิดอัตราคาบริการราย
เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ 
อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิด
ตามตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

0 374,000.00 
 

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. รอยัลการเดน เอ็นแตอรเทนเมนท - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. รอยัลการเดน เอ็นแตอรเทนเมนท 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100  

ใน บจก. รอยัลการเดน เอ็นแตอรเทนเมนท   
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. รอยัล
การเดน เอ็นเตอรเทนเมนท  โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปน
อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

0 165,000.00 
 

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ    :        บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ    :         บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล (ศูนยบริการสปาเพื่อสุขภาพ)  
ความสัมพันธ  
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนโดยตรงรอยละ  

51 และรอยละ 49 ผาน RGI ในบจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล  
2.         มีกรรมการรวมกันคือ    1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูล 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานการบันทึกบัญชี
สําหรับการขายสินคา Elimis  แก บจก. เอ็ม 
สปา อินเตอรเนชั่นแนล  โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปน
อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

0 330,000.00 
 

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นมี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดานบัญชี 
และเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 107 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บจก. รอยัลการเดน พลาซา  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหเชา  :  บจก. รอยัลการเดน พลาซา  (ประกอบธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย) 
ผูเชา       :      บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น (ดําเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินคา

อุปโภคบริโภค เครื่องบินและอะไหล หนังสือและสื่อการศึกษาและธุรกิจบริการดานการจัดการ) 
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง

เปนผูถือหุนรอยละ  100  ในบจก. รอยัลการเดน พลาซา 
2.         มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาเชา : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. 
รอยัลการเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชา
ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.รอยัลการเดน 
พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง 

 

0 127,345.57 เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปน
ผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง 
ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทแมของ 

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (โดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 99.67)  
2.         บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 9.24 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
3. มีกรรมการรวมกันคือ 
 1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย        
 
 
 
 
 
 
 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานการบริหารจัดการ
ดานการเงิน ดานกฎหมาย Corporate 
Secretary เทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยคิด
อัตราคาบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุก
ราย  

20,571,211.35 13,200,000.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น บุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญในดานการบริหารจัดการ
ดานการเงิน ดานกฎหมาย Corporate 
Secretary เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและยังเพื่อ
เปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 
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บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

บจก. เอสมิโด แฟชั่น     

 บจก. รอยัลการเดน พลาซา - บจก. เอสมิโด แฟชั่น 
ผูใหเชา  :  บจก. รอยัลการเดน พลาซา 
ผูเชา       :     บจก. เอสมิโด แฟชั่น (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเสื้อผายี่หอ Esprit) 
ความสัมพันธ 
1.    มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 90.77 ในบจก. เอสมิโด แฟชั่น และ ถือหุนรอย 
       ละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. รอยัลการเดน พลาซา 

2.     มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา 
ให บจก. เอสมิโด แฟชั่น เชาพื้นที่จํานวน  
204.85 ตร.ม. ในศูนยการคารอยัลการเดน 
พลาซา พัทยา เพื่อวางขายสินคายี่หอ  Epirit  
ซึ่ง บจก. เอสมิโด แฟชั่น เปนผูนําเขามา
จําหนายในประเทศไทย โดยคิดอัตราคาเชา
เปนอัตราคาเชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่ง
อัตราเชาดังกลาวเปนอัตราเดียวกับที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่กําหนด
ระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน 
 

2,427,567.33 9,250.47 บริษัทยอย ให บจก. เอสมิโด แฟชั่น เชาพื้นที่ 
ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ และ
เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  
  

 บจก. รอยัลการเดน พลาซา - บจก. เอสมิโด แฟชั่น 
ผูใหเชา  :  บจก. รอยัลการเดน พลาซา 
ผูเชา       :     บจก. เอสมิโด แฟชั่น (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเสื้อผายี่หอ Esprit) 
ความสัมพันธ 
1.    มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 90.77 ในบจก. เอสมิโด แฟชั่น และ ถือหุนรอย 
       ละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. รอยัลการเดน พลาซา 

2.     มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาเชา : บจก. เอสมิโด แฟชั่น  จายคา
เชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. รอยัลการ
เดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชาดังกลาวเปน
อัตราที่ บจก.รอยัลการเดน พลาซา จายจริง
ใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก
บวกดวยตนทุนการดําเนินงานจริง 

 
 
 
 
 
 
 

0 19,969.72 เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปน
ผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง 
ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 
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บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

บจก. เรดเอิรธ ไทย     

  
  

บจก. รอยัลการเดน พลาซา  - บจก. เรดเอิรธ ไทย 
ผูใหเชา  :  บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ผูเชา       :     บจก. เรดเอิรธ ไทย (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องสําอางยี่หอเรด เอิรธ) 
ความสัมพันธ 
1.    มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. เรดเอิรธ ไทย และ ถือหุนรอย 
       ละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. รอยัลการเดน พลาซา 

2.      มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ให บจก. เรดเอิรธ ไทยเชาพื้นที่จํานวน   18  
ตร.ม. ในศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา 
พัทยา เพื่อวางขายสินคายี่หอเรด เอิรธ ซึ่ง 
บจก. เรดเอิรธ ไทย เปนผูนําเขามาจําหนาย
ในประเทศไทย โดยคิดอัตราคาเชาเปนอัตรา
คาเชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่งอัตราเชา
ดังกลาวเปนอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่กําหนดระยะเวลา
และอัตราคาเชาที่ชัดเจน 

656,279.41 289,085.50 บริษัทยอย ให บจก. เรดเอิรท ไทย เชาพื้นที่ 
ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ และ
เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  

บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส     

 บจก. รอยัลการเดน พลาซา  - บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส 
ผูใหเชา  :  บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ผูเชา       :     บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องสําอางยี่หอบลูม เสื้อผา ยี่หอบอสสินี

และกระเปาเดินทางยี่หอทูมี่) 
ความสัมพันธ 
1.  มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส 
    และ ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บ จก. รอยัลการเดน   
    พลาซา 

2.    มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาเชา : บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส
จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. 
รอยัลการเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชา
ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.รอยัลการเดน 
พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง 

 
 
 
 
 
 

0 8,219.88 เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปน
ผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง 
ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 
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บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

บจก. อารมิน ซิสเท็มส     

  บจก. รอยัลการเดน พลาซา  - บจก. อารมิน ซิสเท็มส 
ผูใหเชา  :  บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ผูเชา       :     บจก. อารมิน ซิสเท็มส  (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตาง ๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสือ้ผา ยี่หอบอส

สินี )  
ความสัมพันธ 
1.      มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. อารมิน ซิสเท็มส 
       และ ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บ จก. รอยัลการ 
        เดน พลาซา 

2.      มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ให บจก. อารมิน ซิสเท็มส เชาพื้นที่จํานวน 
61 ตร.ม.ในศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา 
พัทยา เพื่อวางขายสินคาที่บจก. อารมิน ซิส
เท็มสเปนผูนําเขามาจําหนายในประเทศไทย 
โดยคิดอัตราคาเชาเปนอัตราคาเชาตอตาราง
เมตรตอเดือน ซึ่งอัตราเชาดังกลาวเปนอัตรา
เดียวกับที่คิดกับลูกคาทั่วไป โดยมีสัญญาเชา
ที่กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน 
 

4,165,022.74 4,324,690.92 บริษัทยอย ให บจก. อารมิน ซิสเท็มส เชา
พื้นที่ ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ
และเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท  

บจก. รอยัลการเดน พลาซา  - บจก. อารมิน ซิสเท็มส 
ผูใหเชา  :  บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ผูเชา       :     บจก. อารมิน ซิสเท็มส  (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตาง ๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสือ้ผา ยี่หอบอสสินี )  
ความสัมพันธ 
1.      มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. อารมิน ซิสเท็มส 
       และ ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. รอยัลการ 
        เดน พลาซา 

2.      มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดคาเชา : บจก. อารมิน ซิสเท็มส จาย
คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. รอยัล
การเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชาดังกลาวเปน
อัตราที่ บจก.รอยัลการเดน พลาซา จายจริง
ใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก
บวกดวยตนทุนการดําเนินงานจริง 

 

0 5,055.03 เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปน
ผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง 
ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 111 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย)     

บจก. รอยัลการเดน พลาซา  - บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย)  
ผูใหเชา  :  บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ผูเชา       :     บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย)  (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องสําอางยี่หอลาเนจ)  
ความสัมพันธ 
1.      มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) 
       และ ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บ จก. รอยัลการ 
        เดน พลาซา 

2.      มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาเชา : บจก. อมอร แปซิฟค 
(ประเทศไทย)  จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร 
ใหแก บจก. รอยัลการเดน พลาซา ทั้งนี้อัตรา
คาเชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.รอยัลการเดน 
พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง 

 

0 5,105.65 เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปน
ผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง 
ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง     

 บจก. ไมเนอร ดีคิว  - บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
ผูขาย    :        บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง  
ผูซื้อ    :         บจก. ไมเนอร ดีคิว  
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. 

ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67 ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป โดยที่บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 
กรุป  ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร ดีคิว  

 2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          
 
 
 
 

ซื้อสินคา : บจก.ไมเนอร ดีคิว ซื้อผลิตภัณฑ
จาก บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เชน น้ํายา
ทําความสะอาดสําหรับใชในบริษัท ทั้งนี้
อัตราคาสินคาดังกลาวเปนราคาตลาดและ
ใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก 
  

207,900.00 138,600.00 เนื่องจากบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เปน
ผูเชี่ยวชาญในการผลิต เชน น้ํายาทําความ
สะอาด และราคาซื้อเปนราคาตลาดและ
เงื่อนไขการคาปกติซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมีความ
สมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 112 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. ไมเนอร แดรี่  - บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
ผูขาย    :        บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง  
ผูซื้อ    :         บจก. ไมเนอร แดรี่  
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไม

เนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67  ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป โดยที่บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 
กรุป  ถือหุนรอยละ 100ใน บจก. ไมเนอร แดรี่            

 2. มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          
 
 
 
 

ซื้อสินคา : บจก.ไมเนอร แดรี่ ซื้อผลิตภัณฑ
จาก บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เชน น้ํายา
ทําความสะอาดสําหรับใชในบริษัท ทั้งนี้
อัตราคาสินคาดังกลาวเปนราคาตลาดและ
ใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

300,000.00 275,000.00 เนื่องจากบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เปน
ผูเชี่ยวชาญในการผลิต เชน น้ํายาทําความ
สะอาด และราคาซื้อเปนราคาตลาดและ
เงื่อนไขการคาปกติซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมีความ
สมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัท 

 บจก. รอยัลการเดน พลาซา  - บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
ผูใหเชา  :  บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ผูเชา       :     บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
ความสัมพันธ 
1.      มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
       และ ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บ จก. รอยัลการ 
        เดน พลาซา 

2.      มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 
 
 
 
 
 
 

รายไดคาเชา : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง  
จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. 
รอยัลการเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชา
ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.รอยัลการเดน 
พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง 

 

0 35,739.56 เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปน
ผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง 
ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 113 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น     

 

บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (ธุรกิจขายและใหเชาเครื่องบินสวนตัวในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา) 
ผูรับบริการ: บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  (โรงแรม โฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม) 
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลยความสัมพันธ  

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร เอวิ
เอชั่น   ใหบริการที่ปรึกษาและการบริหาร
จัดการอาคารชุด แกบจก. แมริม เทอเรซ รี
ซอรท โดยคิดอัตราคาบริการรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
จัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง 
และเปนอัตราเดียวกันกับผูรับบริการรายอื่น
ทุกราย 

0 70,000.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร เอวิเอชั่นมีบุคลากรซึ่ง
ใหคําปรึกษา การบริหารจัดการอาคารชุดและ
เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหมี

ประสิทธิภาพสูงสดุ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล 

 

บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  (ธุรกิจขายและใหเชาเครื่องบินสวนตัวในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา) 
ผูรับบริการ:  บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท 
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

0 392,595.61 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูรับบริการ: บจก. รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท (โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนดสปา) 
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

486,275.00 140,229.61 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 114 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

3,151,398.99 2,878,796.58 บริษัท เชาเครื่องบินเหมาลําใหแกผูบริหาร 
เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการ
ในประเทศและตางประเทศ  โดยเปนการ
ใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. หัวหิน วิลเลจ  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. หัวหิน วิลเลจ (โรงแรมอนันตรา รีสอรทแอนดสปา หัวหิน)  
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

112,404.18 52,152.23 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. หัวหิน รีซอรท  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. หัวหิน รีซอรท  (โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอรทแอนดสปา)  
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

62,495.82 52,152.23 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 115 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

209,747.49 76,150.44 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. สมุย วิลเลจ  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูรับบริการ:  บจก. สมุย วิลเลจ  
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

554,19.94 99,751.69 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

  
  

บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท 
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

0 322,765.34 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 116 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล 
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด   

1,890,400.63 1,709,894.22 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. เอ็ม ไอ สแควร   
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด   

113,950.00 123,958.87 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา     

 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา 
ผูกู    :     บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
ผูใหกู         :     บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา (ทําธุรกิจโครงการปนสวนเวลาพักผอน ที่จังหวัดภูเก็ต) 
ความสัมพันธ 
 1.  บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา เปนกิจการรวมคาซึ่ง บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  50  
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

ดอกเบี้ยจาย : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล จายดอกเบี้ยจากการกูยืมระยะสั้น (เพื่อ
ใชในการดําเนินงานของบริษัท) แก บจก. ไม
ขาว เวเคชั่น วิลลา ทั้งนี้โดยอัตราดอกเบี้ย
ดังกลาวเปนอัตราที่อางอิงจากอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารพาณิชย   

0 1,339,041.11 บริษัท กูยืมเงินระยะสั้นจากบริษัท ไมขาว 
เวเคชั่น เพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน และ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม เปนอัตราดอกเบี้ย
อางอิงตามตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 117 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
ผูรับบริการ: บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา 
ความสัมพันธ 
 1.  บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา เปนกิจการรวมคาซึ่ง บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  50  
 2.         มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูล 

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. รอยัลการ
เดน โฮเทล แมเนจเมนท ใหบริการดานบัญชี 
ภาษี และการเงิน  การคิดคาบริหารจัดการ
เปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิด
อัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย
อื่นทุกราย 

600,000.00 600,000.00 เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกวา และเพื่อ
เปนการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล  

บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร     

 

บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูขาย     :  บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป (ประกอบธุรกิจเครือขายรานอาหารบริการดวนภายใตยี่หอ The Pizza 

Company, Swensen’s, Sizzler, Dairy Queen, Burger King)  
ผูซื้อ      :  บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร (ประกอบธุรกิจรานอาหารบริการดวนในทาอากาศยาน เชน ดอนเมือง 

ภูเก็ต เชียงใหม) 
 ความสัมพันธ 
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดจากการขาย : บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด 
กรุป จําหนายสินคาและผลิตภัณฑใหบจก. 
ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร โดยคิดราคาใน
อัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขายดําเนินการ
ภายใตสัญญาที่ชัดเจน 

5,296,044.99 
 

4,747,798.77 
 

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท  

  
  
  

บจก. ไมเนอร ดีคิว  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูขาย     :     บจก. ไมเนอร ดีคิว (ประกอบธุรกิจใหบริการคิออสไอศครีมภายใตยี่หอ "Dairy Queen")  
ผูซื้อ      :  บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ความสัมพันธ 
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร ดีคิว และถือหุนรอย

ละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดจากการขาย :  บจก. ไมเนอร ดีคิว  
จําหนายภาชนะบรรจุภัณฑและวัสดุอุปกรณ
ที่ใชในรานอาหาร เชน กระดาษ กรวย ถวย 
ให บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อ
ขายดําเนินการภายใตสัญญาที่ชัดเจน 

7,034,787.30 
 

7,460,339.18 
 

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 118 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย)  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูขาย     :  บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) (ประกอบธุรกิจใหบริการรานอาหารประเภท  แฮมเบอรเกอรภายใตยี่หอ 

'Burger King')  
ผูซื้อ      :  บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ความสัมพันธ 
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 95ในบจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) และถือ

หุนรอยละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดจากการขาย : บจก. เบอรเกอร 
(ประเทศไทย)  จําหนายสินคาประเภท
แฮมเบอรเกอรให บจก.    ซีเลค เซอรวิส 
พารทเนอร โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด 
ทั้งนี้การซื้อขายดําเนินการภายใตสัญญาที่
ชัดเจน 
  

11,849,791.44 28,473,129.94 บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 

 บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูใหบริการ: บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป 
ผูรับบริการ: บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ความสัมพันธ 
1.  เดอะไมเนอร ฟูด กรุป  ถือหุนรอยละ  51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
2.         มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่         3) นายมนตรี ทองศรี 
 

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. เดอะไม
เนอร ฟูด กรุป  ใหบริการดานการบริหาร
จัดการและดานการเงิน การคิดคาบริหาร
จัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป 
และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย
อื่นทุกราย 

1,479,475.44 1,594,489.78 เปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  

 บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย)  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูใหเชา: บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย)  
ผูเชา     : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร  
ความสัมพันธ 
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 95 ในบจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) และ

ถือหุนรอยละ  51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
2.       มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดอื่น  :  บจก. เบอรเกอร (ประเทศ
ไทย) ให บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอรเชา
อุปกรณสําหรับใชในการประกอบธุรกิจ
รานอาหาร โดยมีการกําหนดอัตราคาเชาที่
ชัดเจน โดยอัตราคาเชาคิดจากตนทุนบวก
ดอกเบี้ย   

840,000.00 840,000.00 เนื่องจากการจัดหาอุปกรณโดย บจก. เบอร
เกอร (ประเทศไทย)  ซึ่งมีรานสาขามากกวาทํา
ใหเกิดความไดเปรียบทางตนทุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 119 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. ไมเนอร ดีคิว  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูขาย     :     บจก. ไมเนอร ดีคิว (ประกอบธุรกิจใหบริการคิออสไอศครีมภายใตยี่หอ "Dairy Queen")  
ผูซื้อ      :  บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ความสัมพันธ 
3. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร ดีคิว และถือหุนรอย

ละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดอื่น  : บจก. ไมเนอร ดีคิว ให บจก. 
ซีเลค เซอรวิส พารทเนอรเชาอุปกรณสําหรับ
ใชในการประกอบธุรกิจรานอาหาร โดยมี
การกําหนดอัตราคาเชาที่ชัดเจน โดยอัตราคา
เชาคิดจากตนทุนบวกดอกเบี้ย   

713,000.00 493,000.00 เนื่องจากการจัดหาอุปกรณโดย บจก. เบอร
เกอร (ประเทศไทย)  ซึ่งมีรานสาขามากกวาทํา
ใหเกิดความไดเปรียบทางตนทุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท      

  

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท  
ผูใหกู    :     บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
ผูกู         :     บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท  
ความสัมพันธ 
 1.       บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  65.04 ในบจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท (ในเดือน 
กรกฎาคม 2550 บริษัทเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรทเปนรอยละ 100) 
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

เงินใหกูยืม : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล  ให บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รี
สอรท กูยืมเงินตามสัญญารวมทุน และคิด
อัตราดอกเบี้ยซึ่งเปนอัตราที่กําหนดรวมกัน
โดยผูถือหุนและอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย  ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 
 

8,000,000.00 8,000,000.00 เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ  

 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท  
ผูใหกู    :     บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
ผูกู         :     บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท  
ความสัมพันธ 
 1.       บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  65.04 ในบจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท (ในเดือน 
กรกฎาคม 2550 บริษัทเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรทเปนรอยละ 100) 
2.        มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 
  

ดอกเบี้ยรับ : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล  ไดดอกเบี้ยรับจากการให บจก. โคโค 
ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท โดยอัตรา
ดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตราที่กําหนดรวมกัน
โดยผูถือหุนและอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย  ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 
 
 

238,027.38 524,352.80 เปนการกูยืมเงินตามสัญญารวมทุน ซึ่งเปน
การใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 120 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

Eutopia Private Holding Limited     

 บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - Eutopia Private Holding Limited 
ผูใหกู    :    บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 
ผูกู         :     Eutopia Private Holding Limited 
ความสัมพันธ 
 1.      บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก.  อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  และบจก.  อารจีอาร 

อินเตอรเนชั่นถือหุนรอยละ 50ใน Eutopia Private Holding Limited  
  

เงินใหกูยืม : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่น
แนล ให  Eutopia Private Holding Limited  
กูยืมเงินตามสัญญารวมทุน และคิดอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งเปนอัตราที่กําหนดรวมกันโดยผู
ถือหุน  ทั้งนี้สัญญาเงนิกูดังกลาวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

433,500,000 488,313,000 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  

  

บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - Eutopia Private Holding Limited 
ผูใหกู    :    บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 
ผูกู         :     Eutopia Private Holding Limited 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก.  อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  และบจก.  อารจีอาร 

อินเตอรเนชั่นถือหุนรอยละ 50ใน Eutopia Private Holding Limited  
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

  

ดอกเบี้ยรับ : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่น
แนล ไดรับดอกเบี้ยรับจากการให Eutopia 
Private Holding Limited  กูยืมเงินตามสัญญา
รวมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตรา
ที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุน ทั้งนี้สัญญา
เงินกูดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

19,707,100.77 36,261,708.62 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 

 บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - Eutopia Private Holding Limited 
ผูใหบริการ   :    บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 
ผูรับบริการ         :     Eutopia Private Holding Limited 
ความสัมพันธ 
 1.      บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก.  อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  และบจก.  อารจีอาร 

อินเตอรเนชั่นแนล  ถือหุนรอยละ 50ใน Eutopia Private Holding Limited  
  

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. อารจีอาร 
อินเตอรเนชั่นแนล  ใหบริการดานการจัดการ 
การบริหารโรงแรม การคิดคาบริหารจัดการ
เปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิด
อัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย
อื่นทุกราย 

20,978,104.66 64,784,515.96 เนื่องจากบจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล 
เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ
มากกวา และเพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกัน
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  
 
 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 121 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  - Eutopia Private Holding Limited 
ผูใหบริการ    :    บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
ผูรับบริการ    :     Eutopia Private Holding Limited 
ความสัมพันธ 
 1.       บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมรอยละ 50ใน Eutopia Private Holding Limited โดยผานบจก.  
อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  
 2.        มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดอื่น  : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล   ใหบริการจัดการหาแหลงเงินกูจาก
สถาบันการเงินใหแก Eutopia Private 
Holding Limited  โดยคิดอัตราคาธรรมเนียม
เปนสัดสวนจากจํานวนเงินกู ซึ่งเปนลักษณะ
ใกลเคียงกับการคิดคาบริการโดยที่ปรึกษา
อิสระจากภายนอก 

7,457,400.00 6,791,282.40 การจัดหาแหลงเงินกูจากสถาบันการเงินใหแก 
Eutopia Private Holding Limited เปนไป
สัญญารวมทุน คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท  

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่  - Eutopia Private Holding Limited 
ผูใหบริการ   :    บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ         :     Eutopia Private Holding Limited 
ความสัมพันธ 
 1.       บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ และ ถือหุน
ทางออมผาน บจก.  อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  อัตรารอยละ 50ใน Eutopia Private Holding Limited  
 2.        มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศแก 
Eutopia Private Holding Limited  การคิดคา
บริหารจัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติ
ทั่วไป และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหาร
จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ 
อัตราคาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตาม
ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

0 180,000.00 การจัดหาแหลงเงินกูจากสถาบันการเงินใหแก 
Eutopia Private Holding Limited เปนไป
สัญญารวมทุน คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท  

บจก. ฮาเบอรวิว     

 บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. ฮาเบอรวิว 
ผูใหกู    :     บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 
ผูกู         :     บจก. ฮาเบอรวิว 
ความสัมพันธ  
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  100ในบจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล และบจก. อารจีอาร 

อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 19.98  ใน บจก. ฮาเบอรวิว  
 

เงินใหกูยืม : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่น
แนล  ให บจก. ฮาเบอรวิว กูยืมเงินตาม
สัญญารวมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเปน
อัตราที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและ
อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย  
ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

2,890,000.00 2,696,000.00 เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท  
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บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. ฮาเบอรวิว 
ผูใหกู    :     บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 
ผูกู         :     บจก. ฮาเบอรวิว 
ความสัมพันธ  
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  100ในบจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล และบจก. อารจีอาร 

อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 19 .98 ใน บจก. ฮาเบอรวิว  
 

ดอกเบี้ยรับ : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่น
แนล  ให บจก. ฮาเบอรวิว กูยืมเงินตาม
สัญญารวมทุน  โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่
กําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอางอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย โดยมี
สัญญาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย
ที่ชัดเจน  

221,664.73 201,231.63 เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท  

 บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท- บจก. ฮาเบอรวิว 
ผูใหบริการ: บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท 
ผูรับบริการ: บจก. ฮาเบอรวิว 
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท และถือหุนรอยละ 

100 ใน บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนลซึ่งถือหุนรอยละ 19.98 ใน บจก. ฮาเบอรวิว 
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 
 
 
 
 
 
 

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. รอยัลการ
เดน โฮเทล แมเน็จเมนทใหบริการจัดการ
ดานการบริหารโรงแรม  การคิดคาบริหาร
จัดการเปนไปในลักษณะสากลทั่วไป และ
อัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการดังกลาว
เปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการ
กําหนดอัตราคาบริการที่ชัดเจน  
 

3,974,620.39 5,448,271.22 เนื่องจากบจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จ
เมนท เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณมากกวา และเพื่อเปนการใช
ทรพัยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุ    
สมผลเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท    

Arabian Spa (Dubai) Limited     



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 123 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร  - Arabian Spa (Dubai) Limited 
ผูใหบริการ    :        บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร (ศูนยบริการสปาเพื่อสุขภาพ) 
ผูรับบริการ    :        Arabian Spa (Dubai) Limited 
ความสัมพันธ 
1.       บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  100 ใน  
          บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร  และ บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร ถือหุนรอยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai)  Limited 
 2.      มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค        
 
 
 
 
 

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. เอ็ม สปา 
เวนเจอร  ใหบริการดานการจัดการ การ
บริหารสปา   การคิดคาบริหารจัดการเปนไป
ในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตรา
คาธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการดังกลาวเปน
อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

609,896.89 2,000,403.90 เนื่องจาก บจก เอ็ม สปา เวนเจอร เปนผูที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณมากกวา และ
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  

บจก. ศรีพัฒน การเดน     

 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล- บจก. ศรีพัฒน การเดน 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
ผูรับบริการ: บจก. ศรีพัฒน การเดน (ธุรกิจลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย)  
ความสัมพันธ 
1.   บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 50 ในบจก. ศรีพัฒน การเดน และถือหุนรอยละ 16.78 ใน              

บมจ.   ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล          
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาบริการจัดการ บมจ. ไมเนอร 
อินเตอรเนชั่นแนล ใหบริการดานบัญชี ภาษี 
การบริหารการเงินและการขายหองชุด การ
คิดคาบริหารจัดการเปนไปในลักษณะสากล
ทั่วไป โดยคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหาร
จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ 
อัตราคาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตาม
ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

0 1,200,000.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ
มากกวาและเพื่อเปนการใชทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 124 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท  - บจก. ศรีพัฒน การเดน 
ผูใหเชา  :   บริษัท ศรีพัฒนการเดน จํากัด   
ผูเชา       :   บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท  
ความสัมพันธ 
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 50 ในบจก. ศรีพัฒน การเดน และถือหุนรอย

ละ 16.78 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  ซึ่งบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 71.04** ใน 
บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท 

2. มีกรรมการรวมกันคือ1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค      2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย  
3) นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 
 
 
 
 
 
 

คาเชา : บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท  เชา
ที่ดินของบจก. ศรีพัฒน การเดนเพื่อใชใน
การกอสรางโรงแรมโฟรซีซั่น รีซอรท 
เชียงใหม ทั้งนี้อัตราคาเชาพื้นที่คิดเปนอัตรา
รอยละของรายไดรวม ซึ่งเปนอัตราตลาด 
โดยมีสัญญาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราคา
เชาที่ชัดเจน 
 
 

17,259,401.25 18,273,197.75 การเชาที่ดินเพื่อสรางโรงแรม และดําเนิน
กิจการโรงแรม เปนรายการคาตามปกติ  ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล 

บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)     

 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูรับบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.43 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67 

ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย)ใหบริการดานการบริหารจัดการดาน
การเงิน และการพัฒนาธุรกิจใหม การคิดคา
บริหารจัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติ
ทั่วไป และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหาร
จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ 
อัตราคาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตาม
ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

5,762,260.00 5,274,720.00 เพื่อใหเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล 
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สวนที่ 2 หนาที่ 125 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูรับบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.43 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67 

ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางานของบมจ. 
เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  การคิดคาบริหาร
จัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป 
และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย
อื่นทุกราย 

0 372,640.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 

 บจก. เอส แอล อาร ที  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)  
ผูรับบริการ: บจก. เอส แอล อาร ที   
ความสัมพันธ  
1.   บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.43 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67 

ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ในบจก. เอส แอล อาร ที   
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางานของบจก. 
สเวนเซนส (ไทย)    การคิดคาบริหารจัดการ
เปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิด
อัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย
อื่นทุกราย 

0 372,640.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 126 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

International Franchise Holding (Labuan) Linited  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)  

ผูรับบริการ: -International Franchise Holding (Labuan) Linited 
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 17.21 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67 

ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน International Franchise Holding (Labuan) Linited 
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค   

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางาน

International Franchise Holding 
(Labuan) Linited การคิดคาบริหารจัดการ
เปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิด
อัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย
อื่นทุกราย 
 

246,660.00 0 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 

บจก. พลูหลวง     

 

บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท - บจก. พลูหลวง 
ผูขาย    :        บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท (ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย) 
ผูซื้อ    :         บจก. พลูหลวง  
ความสัมพันธ  
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบมจ. บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท  
2. มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

ซื้อสินคา : บจก. พลูหลวง ซื้อ
อสังหาริมทรัพย – ที่พักอาศัย 1 หลัง จาก 
บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท  ทั้งนี้ราคาขาย
ดังกลาวเปนราคาตลาด (อัตราเดียวกับที่ขาย
ใหบุคคลภายนอก) 

97,300,000.00 113,000,000.00 รายการขายเปนรายการคาปกติของ บจก. 
สมุย บีช เรสซิเดนท และราคาขายเปนราคา
ตลาด (อัตราเดียวกับลูกคาทั่วไป)  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล 

 
หมายเหตุ :  * บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนลนั้นรวมการถือหุนทางออมผานบริษัทมาเวลลัสเวลทรอยละ  1.70 (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลวของ MINT ณ 31 ธันวาคม 2550) 
                     ** บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 71.04 บจก. แมริม  เทอเรซ รีซอรท ซึ่งเปนรวมการถือหุนทางตรงรอยละ 45.30 และถือหุนทางออมโดยถือผาน บมจ. โรงแรมราชดําริ  เปนรอยละ  25.74 
                     *** บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  98.86 ใน บมจ. โรงแรมราชดําริ ซึ่งเปนการรวมการถือหุนทางตรงรอยละ 54.28 และถือหุนทางออมโดยถือผาน บจก.หัวหิน รีสอรท เปนรอยละ 44.58 
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11.2  ข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ จะเปนผูประเมินรายการดังกลาวในข้ันตน โดยจะจัดหาขอมูลและทําการวิเคราะหวา

รายการดังกลาวเปนรายการท่ีสมเหตุสมผลเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม เชน การซ้ือ
ทรัพยสิน ฝายการลงทุนจะตองทําการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการวาจางผูเช่ียวชาญภายนอกเพ่ือให
ความเห็นเพิ่มเติม จากนั้นจึงนําเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติ โดยผูบริหารหรือกรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไม
มีสวนในการอนุมัติรายการดังกลาว นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวดวยวา 
จะเปนรายการท่ีมีความจําเปนและเปนไปในราคาท่ียุติธรรมหรือไม 

ในกรณีท่ีขนาดของรายการมีสาระสําคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ไดจัดใหมีการ
ดําเนินการดังกลาว เชน การเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ  การจัดสงสารสนเทศแจงตอผูถือหุน การโฆษณาลง
หนังสือพิมพ จนถึงการจัดประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติรายการ  

และเพื่อใหมั่นใจวาการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัท และบริษัทยอย มีการดําเนินการท่ีถูกตอง เปนไปตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ไดจัดใหขอบังคับของบริษัทและบริษัทยอยท่ีจดทะเบียนท้ังในและ
ตางประเทศมีขอความท่ีระบุถึงการปฏิบัติใหการทํารายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยตองเปนไปตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  และในระหวางท่ีการแกไขขอบังคับของบริษัทยอย
บางบริษัทเพื่อใหมีขอความดังกลาวยังไมแลวเสร็จ คณะกรรมการบริษัท ไดประกาศนโยบายเรื่องการทํารายการท่ีเกี่ยวโยง
กันระหวางบริษัทและบริษัทในเครือวาจะตองเปนไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในระหวางป 2550 กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคากับ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  รายการ
คาดังกลาวเปนไปตามเกณฑท่ีตกลงรวมกันระหวางกิจการตามปกติของดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเงื่อนไขการคา
ตามปกติรายการคาท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
11.3  นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตวาจะเปนรายการท่ี
มีความจําเปนและใหเปนไปในราคาท่ียุติธรรม ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสําหรับการทํารายการระหวางกัน 
ดังน้ี 
 

 นโยบายการคิดราคา 
รายไดจากการขายและการซื้อสินคา ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดคาเชา ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
คาสิทธิแฟรนไชส ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดคาบริการจัดการและรายไดอื่น ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
ดอกเบี้ยรับ อัตราที่กําหนดรวมกันโดยผูถอืหุนและอัตราซึ่งอิงจากอัตรา 
    ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 
คาเชาจาย ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 
คาบริการจัดการจาย ราคาที่ตกลงกันซึ่งเปนราคาตนทุนบวกกับคาดําเนินการ 
คาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 
ดอกเบี้ยจาย อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                             
สวนที่ 2 หนาที่ 128 

12. ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

(1) งบการเงิน 
(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
ผูสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดแก นาง อโนทัย 

ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดแก นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจ
นกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445 จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกําไรขาดทุนรวม    
และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของ     
ผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปที่แนบ
มาน้ีของบริษัท ไมเนอร อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ไมเนอร อินเตอร เนช่ัน
แนล จํากัด (มหาชน) และใหความเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ไมเนอร อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ไมเนอร อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชี  ที่รับรองทั่วไป 
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(ข)  ตารางสรุปงบการเงิน 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

     

 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2548 2549 2550 

 พันบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

 สินทรัพยหมุนเวียน      1,793,510 11.62           2,516 14.14              4,534 21.31 
 เงินลงทุนและเงินใหกูยืม         973,994 6.31            1,863 10.47             2,041 9.59 
 ท่ีดินระหวางการพัฒนาและรอการพัฒนา         858,963 5.56           1,281 7.20               1,627 7.65 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ    10,198,991 66.06         10,411 58.54            11,201 52.64 
 สินทรัพยอื่น     1,611,123 10.44           1,715 9.64              1,876 8.82 
รวมสินทรัพย   15,439,046 100.00         17,787 100.00            21,280 100.00 
       
 หน้ีสินหมุนเวียน      3,487,610 22.59           3,991 22.44              4,010 18.84 
 เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ      2,143,199 13.88           1,938 10.89              1,461 6.87 
 หุนกู      3,556,250 23.03           3,450 19.40              5,725 26.90 
 หน้ีสินอื่น         313,437 2.03            284 1.60                 376 1.77 
รวมหน้ีสิน     9,500,496 61.54           9,662 54.32             11,572 54.38 
รวมสวนของผูถอืหุน     5,938,551 38.46            8,124 45.68              9,708 45.62 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน   15,439,046 100.00         17,787 100.00            21,280 100.00 
       
รายไดจากกิจการ  10,044,882 96.42         11,716 94.52             13,538 96.50 
รายไดรวม  10,418,226 100.00         12,395 100.00             14,029 100.00 
ตนทุนของกิจการ     3,342,392 32.08           4,085 32.96              4,558 32.49 
คาใชจาย    8,658,650 83.11         10,433 84.18             11,566 82.44 
ดอกเบ้ียจาย    279,639 2.68           262 2.12               315 2.25 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล     356,711 3.42           378 3.05               494 3.52 
สวนของผูถือหุนสวนนอย      62,116 0.60             41 0.33                 43 0.31 
 กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป      1,061,110 10.19           1,280 10.33               1,611 11.48 
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งบกระแสเงินสด 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม (พนับาท) 
 2548 2549 2550 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,061,110 1,280,099 1,610,771 

รายการปรับปรุง :    

คาตัดจําหนายลูกหน้ีการคาและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (46) 3,878 2,430 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,153,259 1,310,075 1,295,463 

คาตัดจําหนายสินทรัพยอื่น 20,312 10,831 12,208 

รับรูรายไดรับลวงหนา (42,554) (34,944) (26,180) 

สวนแบง (กําไร) จากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (72,815) (141,851) (55,880) 

เงินปนผลรับ (22,770) (68,674) (39,705) 

(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวอื่น (501) (25,853) 0 

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 0 (13,701) 0 

(กําไร) ขาดทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น (1,875) (7) (11) 

(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน (445) 18,088 3,848 

ตัดจําหนาย การดอยคาและขาดทุนจากการจําหนาย    

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 62,702 44,563 71,047 

 ตัดจําหนายและขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย    

   เพ่ือขยายการดําเนินงาน 374 0 0 

คาตัดจําหนายและสํารองสินคาเสื่อมสภาพ 3,936 2,397 (3,453) 

คาเผ่ือการดอยคาและตัดจําหนายสินทรัพยอื่นและหน้ีสินอื่น 28,061 10,092 (1,004) 

   คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน 0 0 1,950 

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย - สุทธ ิ 62,116 40,717 43,300 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน    

ลูกหน้ีการคา (60,608) (48,508) (148,588) 

สินคาคงเหลือ (61,025) (80,360) (91,254) 

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย 0 (158,282) (412,539) 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (53,498) (48,349) (272,968) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น    

เจาหน้ีการคา 100,468 140,363 (32,295) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 27,661 19,262 97,701 

คาใชจายคางจาย 115,927 20,468 181,298 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (65,643) 93,318 173,249 
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 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม (พนับาท) 
 2548 2549 2550 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ    

รายไดรับลวงหนา 22,139 3,532 54,787 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 13,392 (3,987) 2,325 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 2,289,679 2,373,163 2,466,501 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดรับ (จาย) จากเงินใหกูยืมและลูกหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน (174,901) (236,749) (40,064) 

ลูกหน้ีเงินใหกูยืมแกบริษัทอื่นเพ่ิมขึ้น 0 (358,579) (426,366) 

เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนเพ่ิมในบริษัทยอยและบริษัทรวม (804,332) (224,543) (90,310) 

เงินสดจายสุทธิเพ่ือลงทุนเพ่ิม (102,720) 0 0 

เงินสดจายสุทธิเพ่ือลงทุนเพ่ิมในบริษัทยอย   (150,546) 

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย บรษิัทรวม 22,770 2,914 285,205 

เงินสดรับ (จาย) เพ่ือซื้อเงินลงทุนระยะสั้น 110,092 144,296 0 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 506 49,316 0 

เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนระยะยาว (28,802) (500,174) (108,682) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 0 16,536 0 

เงินสดรับจากเงินจายลวงหนาคาหุนในบริษัทที่เก่ียวของกัน 0 0 (87,944) 

เงินสดจายเพ่ือที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา (688,401) (633,691) (870,048) 

เงินรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 30,321 24,230 13,652 

เงินสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (1,217) (9,255) (24,124) 

เงินสดจายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (1,115,370) (1,316,889) (1,292,563) 

เงินสดรับ (จาย) จากสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (109,723) (83,414) (79,432) 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (2,861,777) (3,126,004) (2,871,222) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินกูยืมระยะสั้น เจาหน้ีและเงินทดรองจาก    

   บริษัทที่เก่ียวของกันเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (1,567) (218) 4,331 

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมจากผูถือหุนของบริษัทยอย    

เงินสดจายตามสัญญาเชาการเงิน (26,637) (5,742) 0 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น 5,954,600 5,129,930 6,838,197 

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น (5,743,533) (4,612,769) (7,532,888) 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 1,076,600 308,000 0 

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (1,479,930) (666,566) (495,600) 
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 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม (พนับาท) 
 2548 2549 2550 
เงินสดรับจากการออกหุนกู 1,100,000 0 3,900,000 

เงินสดจายชําระคืนหุนกู (212,500) (212,500) (1,456,250) 

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 23,378 1,185,258 226,352 

เงินสดรับจากเงินรับลวงหนาคาหุน  77,900 1,803 

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญของบริษัทยอย 1,480 0 0 

เงินปนผลจาย (307,204) (367,925) (435,786) 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 384,687 835,368 1,050,158 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (187,411) 82,527 645,437 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 606,232 418,821 501,348 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 418,821 501,348 1,146,786 
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(ค)  อัตราสวนทางการเงิน 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบการเงินรวม     

 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2548 2549 2550 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)                         0.51                       0.63                       1.13 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)                          0.31                       0.27                       0.46 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)                          0.75                       0.63                       0.62 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา - รวม (เทา)                        21.02                     21.95                     21.42 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย - รวม (วัน)                        17.13                     16.40                     16.81 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)                        27.44                     31.48                     31.41 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน)                       13.12                     11.43                     11.46 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ีการคา - รวม (เทา)                          5.77                       5.90                       6.26 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย - รวม (วัน)                        62.42                     61.02                     57.47 

Cash cycle (days)                     (32.17)                 (33.18)                  (29.20) 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 66.73 65.13 66.33 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 13.80 10.95 14.57 

อัตรากําไรอ่ืน 3.58 5.48 3.50 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 165.17 185.02 125.07 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 10.19 10.33 11.48 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 18.30 18.21 18.07 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 7.19 7.71 8.25 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 21.79 25.13 26.89 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)                         0.71                       0.75                       0.72 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา)                          1.60                       1.19                       1.19 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา)                        10.46                     11.48                     10.39 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกผัน (เทา)                          0.21                       0.26                       0.19 

อัตราการจายเงินปนผล (%) 76.23 34.63 35.05 

อัตราการจายปนผลในป 2548 เปนอัตราการจายเงินสดปนผล 42.17% และอัตราการจายหุนปนผล 34.06% 
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานป 2549 
ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ในป 2550 การขยายตัวภาคเอกชนยังชะลอตัว อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทยังคงแข็งคาอยางตอเนื่องเมื่อเปรียบเทียบ
กับเงินสกุลดอลลาหสหรัฐ อัตราเงินเฟอปรับสูงตอเนื่องโดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภคซึ่งเปนผลมาจากราคานํ้ามัน
ซึ่งปรับตัวสูงข้ึน  นอกจากนี้ยังเกิดจากปจจัยท้ังภายในประเทศ ไมวาจะเปนภาวะเหตุการณปฏิวัติต้ังแตปลายป 2549 
การประทวงท่ีบานปลาย ภาวะความไมสงบในเขตจังหวัดภาคใต  นอกจากน้ี ยังมีสาเหตุจากปจจัยจากตางประเทศ
โดยเฉพาะปญหา Sub-prime ท่ีเกิดจากวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา สงผลใหภาวการณเงินท่ัวโลกผัน
ผวน อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจของไทยเริ่มมีแนวโนมดีข้ึนในปลายป เนื่องจากไดมีการเลือกต้ังสมาชิกผูแทนราษฎร 
และไดจัดต้ังรัฐบาลเม่ือตนป 2551 สําหรับแนวโนมในป 2551 ผูประกอบการแสดงความเช่ือมั่นวา อุปสงค
ภายในประเทศ ท้ังในสวนของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมฟนตัวดีข้ึนเปนลําดับในระยะตอไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากสถานการณการเมืองภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไปในเดือนธันวาคม 2550 ดําเนินไปดวยความสงบ
เรียบรอย นอกจากน้ี ยังมีสัญญาณบงช้ีวาผูประกอบการไดเริ่มเตรียมการลงทุนในป 2551 ซึ่งจะชวยใหภาวะการลงทุน
ฟนตัวดีข้ึนในระยะตอไป 
 
จากปจจัยภาพรวมดานเศรษฐกิจดังกลาว ในป 2550 สงผลตออุตสาหกรรมทองเท่ียวท้ังภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ
ประเทศไทย โดยนักทองเท่ียวเพ่ิมความระมัดระวังในการเดินทางอันเปนผลมาจากความไมมีสเถียรภาพทางการเมือง 
อยางไรก็ตามภาพรวมท้ังป 2550 จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาในประเทศไทยยังคงเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 5 และ
จํานวนเงินท่ีใชจายในการทองเท่ียวเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 14  ปจจุบันสถานการณการเมืองท่ีมคีวามชัดเจนมากข้ึนซึ่งคาด
วา ป 2551 จะเปนปท่ีสดใสสําหรับธุรกิจทองเท่ียว โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดคาดการณวาในป 2551 
อุตสาหกรรมทองเท่ียวจะขยายตัวรอยละ 9 

สําหรับภาคธุรกิจอาหาร ก็ไดรับผลกระทบจากภาคเศรษฐกิจโดยรวมเชนกนั โดยในป 2550 ประมาณการวาธุรกจิดาน
อาหารของขยายตัวรอยละ 6 อยางไรก็ตาม ธุรกิจอาหารประเภทไอศครีม และกาแฟยังมีอัตราการเติบโตท่ีดีกวากลุม
อื่น ๆ ซึ่งบริษัทคาดวาธุรกิจอาหารโดยรวมในป 2551 จะยงัคงมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4 – 6 จากการคาดการณ
ดังกลาว บริษัทจะยังคงดําเนินกลยุทธในการขยายสาขารานอาหารโดยจะขยายในป 2551 จํานวน 94 ราน รวมไปถึง
ความสําเร็จในการเขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 50 ในธุรกิจรานกาแฟ The Coffee Club ซึ่งปจจุบันมีรานกาแฟ The 
Coffee Club จํานวนประมาณ 180 แหง โดยมีเปาหมายการเติบโตประมาณ 20 สาขาตอป 
 
สรุปสาระสําคัญของผลการดาํเนินงาน 
 
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ป 2550 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ไดรายงานผลประกอบการในไตรมาส 4 ป 2550  โดยบริษัท มี
รายไดรวม 3,924 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน คิดเปนรอยละ 14  และมีกําไรสุทธิ 559 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนอยางแข็งแกรงจากชวงเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 40  ธุรกิจหลักท่ีสรางรายไดใหบริษัท คือ ธุรกิจอาหารและ
ธุรกิจโรงแรมโดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 42 และ 41 ของรายไดรวม ตามลําดับ ท้ังน้ี บริษัท มีรายไดจากธุรกิจอาหาร
เพิ่มข้ึน รอยละ 8 เปนผลจากการขยายสาขาเพ่ิมข้ึนจํานวน 23 สาขาในไตรมาส 4  และการฟนตัวของความเช่ือมั่นของ
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ผลการดําเนินงานใน ป 2550 
ในป 2550 บริษัท ยังคงมีผลการดําเนินงานเปนท่ีนาพอใจ โดยบริษัท มีรายไดรวม 14,029 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน
รอยละ 13   ในขณะท่ีบริษัท มีกําไรสุทธิ 1,611 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 26 จากปกอน โดยธุรกิจหลักท่ีสรางรายได
ใหแกบริษัท ไดแก  ธุรกิจอาหารคิดเปนสัดสวนรอยละ 47 และธุรกิจโรงแรมคิดเปนสัดสวนรอยละ 38  และเมื่อ
พิจารณาผลการดําเนินงานรายธุรกิจแลว พบวา ธุรกิจอาหารมีการเติบโตของรายไดอยางตอเนื่องท่ีรอยละ 8 เมื่อเทียบ
กับปกอน เนื่องจากมีการเปดสาขาใหมสุทธิในปนี้ จํานวน 45 สาขา สําหรับธุรกิจโรงแรม มีผลการดําเนินงานเปนท่ี
แข็งแกรง กลาวคือ สามารถรักษาระดับอัตราการเขาพักอยูท่ีรอยละ 72 ซึ่งเปนระดับเดียวกันกับปกอน ในขณะท่ีอัตรา
คาหองพักเฉลี่ยอยูท่ี 5,487 บาทตอคืน เพ่ิมข้ึนรอยละ 19 แมวาภาพรวมของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจะมีการ
ขยายตัวของจํานวนนักทองเท่ียวในอัตราท่ีชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปท่ีผานมาก็ตาม 

 
รายไดจําแนกตามประเภทธุรกจิ 
 ไตรมาส 4 ป 2550 ไตรมาส 4 ป 2549 เปลี่ยนแปลง ป2550 ป 2549 เปลี่ยนแปลง 
 (ลานบาท) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (ลานบาท) (รอยละ) 
อาหาร 1,657 1,532 8 6,581 6,082 8 
โรงแรม 1,619 1,333 21 5,394 4,600 17 
อสังหาริมทรัพย 115 97 18 228      97 134  
สปา 102 98 4 384       378 2  
ศูนยการคาและบันเทิง 139 127 9 537 501 7 
บริหารจัดการ 126 24 425 413 58 616 
อื่นๆ 166 233 -29 492 679 -27 
รวม 3,924 3,444 14 14,029 12,395 13 

 

 
ณ สิ้น ป 2550 บริษัท มีสินทรัพยรวม 21,280 ลานบาท เพิ่มข้ึน 3,493 ลานบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 
2549 ท้ังน้ีมีสาเหตุหลักมาจาก:  

1. การเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งเปนเงินคงเหลือสุทธิจากการออกหุนกู เพื่อไถถอนหุน
กูท่ีครบกําหนดในปนี้  
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2. การเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยและบริษัทอื่น ไดแก บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รี
สอรท บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน), Serendib Hotels  และบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน)  

3. การเพ่ิมข้ึนของท่ีดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย (โครงการสมุย บีช เรสซิเดนซ) 
4. การเพ่ิมข้ึนของ ท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา ไดแก โรงแรมอนันตรา ภูเก็ต และโครงการราชดําริ 

เรสซิเดนซ และสินทรัพยถาวรของบริษัท ไดแก โรงแรมโฟรซีซั่น เกาะสมุย สิทธิการเชาท่ีเกาะ Kihavah 
Huravalhu ในมัลดีฟส และ การเปดสาขาใหมของธุรกิจอาหาร 

5. การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ซึ่งสวนใหญเปนเงินจายลวงหนาสําหรับเงินลงทุนใน The Coffee 
Club จํานวน 88 ลานบาท 

 
บริษัท มีหนี้สินรวม  11,572 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก ณ สิ้นปท่ีแลว 1,909 ลานบาท เนื่องจากบริษัท มีการออกหุนกูระยะ
ยาวเพื่อคืนเงินกูระยะส้ัน และนําไปใชในการกอสรางโครงการระหวางการพัฒนาและสินทรัพยถาวร ในขณะท่ีบริษัท 
มีสวนของผูถือหุน 9,708 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,584 ลานบาท เนื่องจากกําไรสะสมท่ีเพิ่มข้ึน (สุทธิจากการจายเงินปนผล 
ป 2550) จากผลการดําเนินงาน และการออกหุนเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
 
ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอย มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 2,466 ลานบาท เพิ่มข้ึน 94 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
ปกอน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน  บริษัท และบริษัทยอย มีกระแสเงินสด
จายจากการลงทุนจํานวน 2,871 ลานบาท โดยเปน การลงทุนเพิ่มใน 1) เงินลงทุนระยะยาว จํานวน 109 ลานบาท โดย
สวนใหญเปนการลงทุนเพ่ิมในหุนสามัญของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และ Serendib Hotels  2) 
เงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 329 ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุนเพ่ิมใน บริษัทโคโค ปาลม บริษัท โรงแรม ราชดําริ  
และ The Coffee Club 3)โครงการระหวางการพัฒนาและสินทรัพยถาวร จํานวน 2,163 ลานบาท และ 4) เงินใหกูยืมแก
บริษัทรวมและบริษัทอื่น จํานวน 466 ลานบาท สวนใหญเปนการใหเงินกูแก บริษัท ยูโทเปย โฮลดิ้ง และบริษัท ภูเก็ต 
แลนด โอนเนอร จํากัด เพ่ือกอสรางโครงการ Timeshare ซึ่งคาดวาโครงการจะแลวเสร็จและสงมอบไดในปลายเดือน
มีนาคมป 2551 ซึ่งบริษัทจะไดรับคาธรรมเนียม ณ วันสงมอบ ตามสัญญาจางพัฒนา  สําหรับกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงินมีการเปลี่ยนแปลงอันมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดรับจากการออกหุนกูระยะยาวจํานวน 3,900 ลาน
บาท การชําระคืนเงินกูระยะส้ันและระยะยาวสุทธิ จํานวน 2,647 ลานบาท การเพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของนักลงทุนและพนักงาน จํานวน 226 ลานบาท และการจายเงินปนผล จํานวน 436 ลานบาท 
ดังน้ันใน ป 2550 บริษัท จึงมีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 645 ลานบาท   

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะบริษัท 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 26/2549 เรื่องการปฏิบัติวิธีการบัญชีตามมาตรฐานฉบับท่ี 44 เรื่องงบการเงินรวม
และการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย กําหนดใหบริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ซึ่งมีผลทําใหกําไรและกําไรสะสมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมแตกตางกัน ท้ังน้ีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนเพียงการเปลี่ยนแปลง
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บริษัทไดเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท จากวิธี
สวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน โดยใชวิธีปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง ซึ่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีตองบดุล
เฉพาะบริษัท และงบกําไรขาดทุนฉพาะบริษัท มีดังน้ี  
 
งบดุลตามงบการเงินเฉพาะ 
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอนหลังงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สงผลใหผลกําไรสะสมแสดงมูลคาลดลง 
2,406 ลานบาท โดยคงเหลือกําไรสะสมเทากับ 223 ลานบาท 
 
งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท 
กําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เทากับ 1,155 ลานบาท ลดลง 
456 ลานบาท (ลดลง 0.1521 บาท ตอหุน) จากกําไรสุทธิในงบการเงินรวม 1,611 ลานบาท 
 
กําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เทากับ 480 ลานบาท ลดลง 
800 ลานบาท (ลดลง 0.2754 บาท ตอหุน) จากกําไรสุทธิในงบการเงินรวม 1,280 ลานบาท 
 
พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทใน ป 2550 
ธุรกิจโรงแรม 

• เปดดําเนินการโรงแรมแหงใหม 2 แหง ในไตรมาส 1 ป 2550 ไดแก โรงแรมโฟรซีซั่น เกาะสมุย และ 
โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส ในเดือนกุมภาพันธและมีนาคมตามลําดับ  

• บริษัทไดเขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 20 ในบริษัท Serendib Hotel Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของ Hemas 
Holdings Limited ซึ่งเปนผูบริหารโรงแรม 4 แหง ในศรีลังกา ไดแก Serendib Hotel  Club Dolphin Hotel  
Miami Hotel และ Sigiriya Hotel ซึ่งการลงทุนดังกลาวบริษัทไดดําเนินการแลวเสร็จในเดือนเมษายน 

• ในเดือนเมษายน บริษัท หัวหินรีซอรท จํากัด (บริษัท ยอยของ MINT) ไดทําคําเสนอซื้อ (Tender Offer) 
หลักทรัพยท้ังหมดของ บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (RHC) จํานวน 1,887,945 หุนโดยบริษัทมี
ความประสงคเพ่ือท่ีจะขอเพิกถอนหลักทรัพยของกิจการออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดดําเนินการเพิกถอนหลักทรัพยของกิจการออกจากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเสร็จสิ้นเมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2550 

• ในเดือนกรกฎาคม  บริษัทไดลงทุนเพิ่มในบริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ทําใหบริษัทถือ
หุนเพิ่มข้ึนจากเดิมรอยละ 65 ของหุนท้ังหมด มาเปนถือหุนรอยละ 100 ของหุนท้ังหมด เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการบริหารงาน และขจัดขอขัดแยงกฎหมายในเรื่องการถือหุนของคนตางดาว  และในเดือน
เดียวกัน บริษัทไดเซ็นตสัญญากับ สตารวูด โฮเท็ล แอนด  รีสอรท ซึ่งเปนผูนําในธุรกิจโรงแรมในระดับโลก 
เพื่อใหเปนผูดําเนินการบริหารโครงการเซ็นต รีจิส โฮเท็ล แอนด เรสซิเดนส กรุงเทพ     
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• ในเดือนตุลาคม กลุมบริษัทไดชนะการประมูลสิทธิการเชาชวงท่ีดินระยาวเปนระยะเวลา 23 ปท่ีประเทศมัล
ดีฟส เพื่อกอสรางโรงแรมอนันตราแหงท่ี 2 ซึ่งจะมีหองพักจํานวน 55-80 หอง คาดวาจะเปดใหบริการไดใน
ป 2552  

• บริษัทไดลงนามเพ่ือเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ แมริออท เวเคช่ัน คลับ (“MVCI”) ในเดือนตุลาคม ในการ
เปนผูใหคําปรึกษาในการกอสรางโครงการ การตลาด ตลอดจนการเปนท่ีปรึกษาใหกับ MVCI ในการขยาย
ธุรกิจ timeshare ซึ่งการลงนามความรวมมือในครั้งน้ีจะชวยเพิ่มสัดสวนรายไดจากคาธรรมการบริหารจัดการ
จากธุรกิจโรงแรมใหแกบริษัท 

 
ธุรกิจอาหาร 

• ในป 2550 บริษัท มีสาขารานอาหารท้ังส้ิน 676 สาขา โดยมีการเปดใหมสุทธิท้ังส้ิน 45 สาขา แบงเปนสาขาท่ี
บริษัท ลงทุนเอง จํานวน 22 สาขา และสาขาแฟรนไชสท่ีมีการเปดใหม จํานวน 23 สาขา 

• ในเดือนตุลาคม ป 2550 บริษัทไดประกาศแผนการเขาซ้ือเงินลงทุนสัดสวนรอยละ 50 ใน คอฟฟ คลับ โฮ
ลดิ้ง (The Coffee Club) ซึ่งมีสาขามากกวา 180 สาขา ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด การลงทุนใน
ครั้งน้ี ถือไดวาเปนการนําแบรนดใหมเขามาเพ่ือเติมเต็มแบรนดเดิมท่ีมีอยู นอกจากน้ีบริษัทยังสามารถขยาย
แบรนด The Coffee Club ออกไปยังประเทศตางๆ ในระดับสากลตอไป 

 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
บริษัท มีแนวคิดในการขยายจากธุรกิจโรงแรมแรมและสันทนาการไปสูการดําเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพยภายใต
รูปแบบของ mix-used development กลาวคือ เปนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายควบคูไปกับการกอสรางโรงแรม
ในพื้นท่ีเดียวกัน ท้ังน้ี เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในดานของผลตอบแทนจากเงินลงทุน  

• ในเดือนกุมภาพันธมีการเปดตัวอยางเปนทางการของโครงการ ดิ เอสเตท สมุย ซึ่งเปนโครงการบานพักตาก
อากาศพรอมสระวายนํ้าสวนตัวริมชายหาด จํานวน 14 หลัง  ซึ่งต้ังอยูบนพื้นท่ีติดกับโรงแรม โฟร ซีซั่นส 
สมุย โดยในป 2550 บริษัทไดขายบานพักตากอากาศในโครงการ ดิ เอสเตท สมุย เพิ่มจํานวน 2 หลัง จากท่ี
ขายไปแลว 1 หลัง ในป 2549  

• ในเดือนกรกฎาคม บริษัทไดเปดตัวโครงการ เซ็นต รี จิส เรสซิเดนส ซึ่งเปนคอนโดมิเนียมระดับหรูจํานวน 
71 หอง ซึ่งต้ังอยูในอาคารเดียวกับโรงแรม เซ็นต รี จิส ถนนราชดําริ ซึ่งคาดวาจะเริ่มเปดขายโครงการ เซ็นต 
รี จิส เรสสิเดนส ในปลายเดือนกุมภาพันธ 2551 และคาดวาจะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จในไตรมาส 1 ป 
2553   

 
นอกจากน้ี กลุมบริษัทไมเนอร ไดลงนามในสัญญาใชบริการเอาทซอรสทางดานไอทีของบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย 
จํากัด    ผูใหบริการดานไอทีช้ันนําระดับโลก เปนระยะเวลา 10ป ท้ังน้ี เพื่อชวยประหยัดคาใชจายในดานไอทีใน
ขณะท่ียังคงรักษาระดับคุณภาพบริการดานตางๆ ไวได ซึ่งชวยใหบริษัท สามารถนําเวลาและทรัพยากรท่ีมีอยูไปทุมเท
ใหกับการสรางโอกาสทางธุรกจิหลักของไมเนอรและงานดานอื่นๆ ไดมากข้ึน 
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ผลการดําเนินงานจําแนกรายธุรกิจ 
แมวาธุรกิจอาหารจะสรางรายไดใหกับบริษัทเปนสัดสวนสูงสุด แตเมื่อพิจารณาในแงของความสามารถในการทํา
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษีและคาเส่ือม (EBITDA) แลว พบวา ธุรกิจโรงแรมและสันทนาการ
สามารถสรางอตัรากําไรท่ีสูงกวาธุรกิจอาหาร ดังจะเห็นไดจากผลการดําเนินงานใน ป 2550 ซึ่งบริษัท มีกําไรจากการ
ดําเนินงานท่ีมาจากธุรกิจอาหารคิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ในขณะท่ีอีกรอยละ 75 มาจากธุรกิจโรงแรมและสันทนา 
และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย 
 
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษีและคาเสื่อม  (EBITDA) จําแนกตามประเภทธุรกิจ   
 ไตรมาส 4 ป 2550 ไตรมาส 4 ป 2549 เปลี่ยนแปลง ป 2550 ป 2549 เปลี่ยนแปลง 
 (ลานบาท) (ลานบาท)  (รอยละ) (ลานบาท)  (ลานบาท) (รอยละ) 
อาหาร 248 261 -5 957 1,025 -7 
โรงแรมและสันทนาการ 878 656 34 2,715 2,208 23 
อสังหาริมทรัพย 40 37 7 87 37 132 
รวม 1,166 954 22 3,759 3,271 15 

 

 
ธุรกิจอาหาร 
ธุรกิจอาหารของบริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน กลาวคือ ในไตรมาส 4 ป 2550 บริษัท มียอดขายรวมจากธรุกิจ
อาหาร (ทุกรานรวมธุรกิจแฟรนไชส) เพิ่มข้ึนรอยละ 9.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการ
การขยายสาขาอยางตอเนือ่ง การใชกลยุทธทางการตลาด การจัดรายการสงเสริมขายในเชิงรุกและการเปดตัวเมนูใหมๆ 
ของเดอะพิซซาและสเวนเซนสอยางตอเนือ่ง ขณะท่ียอดขายของแดรี่ควีนมีการเพิ่มข้ึนเล็กนอย แตในแงของกําไรสุทธิ
มีการเพ่ิมข้ึนอยางแข็งแกรง เนื่องจากไมไดลดราคาเพ่ือเพ่ิมยอดขายอยางท่ีดําเนินการในปกอน  ประกอบกับการฟน
ตัวของความเช่ือมั่นของผูบรโิภคในไตรมาส 4 ป 2550 เปนอีกสาเหตุหนึง่ท่ีชวยใหยอดขายรวมเพิ่มข้ึน  ในป 2550 
ยอดขายรวมจากธุรกิจอาหาร (ทุกรานรวมธุรกิจแฟรนไชส) เพิ่มข้ึนถึงเกือบรอยละ 10 เนื่องจากมีการเปดสาขาใหม
สุทธิ 45 สาขาจากปกอน แบงเปนสาขาท่ีบริษัท ลงทุนเอง จํานวน 22 สาขา ไดแก เปดเดอะ พิซซาในประเทศไทย  4 
สาขา ในประเทศจีน 3 สาขา สเวนเซนตในประเทศไทย  4 สาขา เปดแดรี่ควีน 18 สาขา  เปดเบอรเกอรคิง4 สาขา 
อยางไรก็ดี บรษัิทไดปดสาขารานอาหารท่ีบริษัทลงทุนเอง ไดแก ปดซิซซเลอรในประเทศไทย 1 สาขา ปดซิซซเลอร
ในประเทศจีน 1 สาขา ปดเลอแจส 7 สาขา และปดรานอาหารในสนามบินอีก 2 สาขา  สําหรับสาขาแฟรนไชสท่ีมีการ
เปดใหม จํานวน 23 สาขาไดแก เดอะ พิซซาในประเทศไทย  4 สาขา  บารเรน 1 สาขา จอรแดน 1 สาขา  สเวนเซนตใน
ประเทศไทย  17 สาขา สเวนเซนตกัมพูชา 1 สาขา และปดสเวนเซนต UAE 1 สาขา 
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6ผลการดําเนินงานของธุรกิจอาหารจําแนกตามแบรนด   
อัตราการเติบโตของยอดขายรวม (%) ไตรมาส 4 ป 2550 ไตรมาส 4 ป 2549 ป 2550 ป 2549 

เดอะ พิซซา 16.9 15.2 17.2 20.4 

สเวนเซนส 11.7 22.1 9.7 30.0 

ซิซซเลอร -1.9 20.1 -4.9 22.1 

แดรี่ควีน -11.8 34.2 1.6 14.4 

เบอรเกอรคิง 35.6 12.5 26.7 25.5 

เลอแจส -38.2 51.0 -11.2 46.8 

เฉลี่ย  9.0 20.3 9.8 22.9 

หมายเหตุ: รานอาหารเลอแจสเริ่มเปดดําเนินการต้ังแตมกราคม 2549 ภายใตการดําเนินงานของบริษัท ไมเนอร ฟู
ดกรุป 

ธุรกิจโรงแรม 
ในไตรมาส 4 ป 2550 บริษัท มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยอยูท่ี รอยละ 74 ขณะท่ีอัตราคาหองพักโดยเฉลี่ยเพิม่ข้ึนเปน 6,387 
บาทตอคืน เพิ่มข้ึนรอยละ 20 จากชวงเดียวกนัของปกอน จากโรงแรมท้ังหมด 15 แหง โดยโรงแรมกลุมแมริออทมี
ผลงานท่ีโดดเดน ซึ่งมีอัตราการเขาพักสูงถึง รอยละ 84 และสามารถรักษาการเพ่ิมข้ึนของอัตราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน
สูงข้ึนในอัตรารอยละ 8  สําหรับกลุมโรงแรมอนันตรา  แมวาจะมีอัตราการเขาพักจะสูงข้ึนจากปท่ีแลวเพียงเล็กนอย 
แตยังคงรักษาการเพ่ิมข้ึนของอตัราคาหองพักเฉลี่ยสูงข้ึนในอัตรารอยละ 4 ท่ี 7,332 บาทตอคืน โรงแรม โฟรซีซั่นส ก็
มีผลงานท่ีนาประทับใจเน่ืองจากกลุมนี้มีอัตราการเขาพักสูงข้ึนจากรอยละ 57 เปนรอยละ 65 โดยมอีตัราคาหองพัก
เฉลี่ยเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 29 ท่ี 10,709 บาทตอคืน เนื่องจากผลงานท่ีโดดเดนของ โรงแรมโฟรซีซั่น กรุงเทพฯ โรงแรม
โฟรซีซั่น เชียงราย และโฟรซซีั่น สมุยท่ีเพิ่งเปดดําเนินการในป 2550 ในขณะท่ีในไตรมาส 4 ของป 2550 ธุรกิจ
โรงแรมมีรายไดท้ังส้ิน 1,619 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมาในอัตรา  รอยละ 21  
 
อน่ึง บริษัท ไมไดนํารายไดของโรงแรมที่บริษัทรวมลงทุนมารวมในรายไดจากธุรกิจโรงแรมของบรษัิทแตจะรับรู
เฉพาะผลกําไรตามหลักวิธีสวนไดเสีย (equity method)   ซึ่งประกอบดวยโรงแรม 3 แหงท่ีมัลดีฟสและ 1 แหงท่ี
เวียดนาม  
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมจําแนกตามกลุมโรงแรม   
อัตราการเขาพัก (%) ไตรมาส 4 ป 2550   ไตรมาส 4 ป 2549  ป 2550 ป 2549 

แมริออท 83.5 86.2 81.4 83.0  

อนันตรา 64.8 64.0 65.6 63.4 

โฟรซีซั่นส 64.9 57.3 60.4 54.8 

อื่นๆ 61.4 77.1 62.0 63.9 

เฉลี่ย 73.9 75.2 72.1 72.2 
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อัตราคาหองเฉลี่ย (บาท/คืน) ไตรมาส 4 ป 2550   ไตรมาส 4 ป 2549  ป 2550 ป 2549 

แมริออท 4,763 4,410 4,192 3,893  

อนันตรา 7,333 7,024 6,467 5,282 

โฟรซีซั่นส 10,709 8,275 8,990 7,530 

อื่นๆ 5,278 2,923 4,323 3,169 

เฉลี่ย 6,387 5,340 5,487 4,627 

หมายเหตุ: ขอมูลจากโรงแรม 15 แหง ซึ่งรวมโรงแรมท่ีเปดใหม ไดแก โรงแรมโฟรซีซั่นส ท่ีเกาะสมุย และโรงแรมนา
ลาดู ท่ีมัลดีฟท 

 
ธุรกิจสปา 
ในไตรมาส 4 ป 2550 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจสปา 102 ลานบาท เพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 4 จากชวงเดียวกันของปกอน 
สําหรับป 2550  บริษัทมีรายไดจากธุรกิจสปา 384  ลานบาท เพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 2 จากปกอน ถึงแมวาธุรกิจสปาใน
ปจจุบันจะมีการแขงขันสูงข้ึนเรื่อย ๆในประเทศไทย แตบริษัทก็สามารถรักษาระดับรายไดท่ีแข็งแกรงโดยการท่ี
บริษัทไดกระจายสถานท่ีประกอบการท่ีหลากหลาย และการมีรายไดจากการบริหารงาน 
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ธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิง 
ในไตรมาส 4 ป 2550 รายไดจากธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิงมีจํานวนท้ังส้ิน 139 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 9 จาก
ชวงเดียวกันของปกอนท่ีมีรายได 127 ลานบาท สําหรับป 2550 รายไดจากธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิงมีจํานวน
ท้ังส้ิน 537 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 7 จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากศูนยการคามีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน 
โดยเฉพาะศูนยอาหาร Food Wave ในศูนยการคาท่ีพัทยา รวมถึงรายไดคาเชาจากรานคาในศูนยการคาท่ีดําเนินธุรกิจ
อาหาร 
 
การวิเคราะหอตัราสวนทางการเงิน 
 31 ธันวาคม 2550     31 ธันวาคม 2549     
ความสามารถในการทํากําไร (ใน 12 เดือน) 
อัตรากําไรข้ันตน (%)      64.80% 64.53% 
อัตรากําไรสุทธิ (%)           11.48% 10.30% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 18.07% 18.21% 
 
ความมีประสิทธิภาพ                                                            
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)(ใน 12 เดือน) 8.28% 7.71% 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) (ไตรมาส 4) 16 15 
 
ความสามารถในการดํารงสภาพคลอง 
สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา)      1.13 0.63 
   
ภาระหนี้สินตอทุน   
อัตราสวนหนี้สนิรวมตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 1.19 1.19 
อัตราสวนหนี้สนิท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)       0.86 0.87 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (เทา) (ใน 12 เดือน) 8.97 8.93 

 

    
อัตราสวนทางการเงินในไตรมาส 4 ป 2550 บริษัทมีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 65  ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปกอนเล็กนอยจากป
กอน ขณะท่ีอัตรากําไรสุทธิเพิ่มข้ึนอยางแข็งแกรงจากรอยละ 10.3 เปนรอยละ 11.48 แสดงใหเห็นวาบริษัทมี
ความสามารถในการกําไรท่ีเพิ่มข้ึนนี้ เปนสาเหตุมาจากการท่ีบริษัทมีรายไดจากการรับบริหารจัดการโรงแรม การให
สิทธิ์แฟรนไชสรานอาหาร และการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายภายใตแนวคิด mix-used development  ซึ่งการ
ดําเนินธุรกิจเหลาน้ีมีสวนสําคัญในการสรางผลกําไรท่ีดีและแข็งแกรงใหกับบริษัท  สําหรับอัตราผลตอบแทนผูถือหุน
รอยละ 18.1  ลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับสิ้นปท่ีแลวท่ีรอยละ 18.2 เนื่องจากจาํนวนหุนท่ีเพิ่มข้ึนจากการเพ่ิมทุนจากการ
แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของนักลงทุนและพนักงาน ต้ังแตป 2549 เปนตนมา  
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สําหรับอัตราสวนท่ีแสดงถึงความมีประสิทธิภาพนั้น พบวา อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยอยูท่ีรอยละ 8.3 เพิ่มข้ึนจาก
รอยละ 7.7 ในปท่ีผานมา และระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากเดิมเพียงเล็กนอย กลาวคือจาก 15 วันเปน 16 
วัน เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของรายไดในสวนของโรงแรมซ่ึงจะมีสวนของลกูหน้ีทางการคาสูงกวาธุรกิจอาหาร ดาน
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มข้ึนอยางแข็งแกรงจาก 0.63 เทาเปน 1.13 เทา เนื่องจากการ
เพิ่มข้ึนของเงินสด ในขณะท่ีอัตราสวนหนี้สนิท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอสวนของผูถือหุนในป 2550 อยูท่ี 0.86 เทา ดีข้ึน
เล็กนอยจากปกอนขณะท่ีอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ียดีข้ึนเล็กนอยจากปกอนเชนกัน   
 
การวิเคราะหผลการดําเนินงานและแผนการดําเนินงานในอนาคต 
แมวาประเด็นทางดานเศรษฐกิจและการเมืองจะเปนตัวแปรท่ีทาทายในการดําเนินธุรกิจตลอดชวงปท่ีผานมา แตบริษัท 
ยังคงมีการเติบโตของรายไดและกําไรอยางแข็งแกรงถึงรอยละ 13 และรอยละ 26 ตามลําดับ เปนท่ีนาสังเกตวา บริษัท 
ฯสามารถแสดงการเติบโตของกําไรท่ีสูงกวาการเติบโตของรายได เนื่องจากการดําเนินธุรกิจรับบริหารจดัการโรงแรม 
การใหสิทธิ์แฟรนไชสรานอาหารและการพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีสวนสําคัญในการสรางการเติบโตของผลกําไรของ
บริษัท ในป 2550 บริษัท ยังคงขยายจํานวนสาขารานอาหารอยางตอเนื่องท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  ตลอดจน 
การลงทุนธุรกจิรานอาหารและกาแฟแบรนด The Coffee Club จากประเทศออสเตรเลีย แมวาการอุปโภคบริโภคของ
ภาคเอกชนจะชะลอตัว แตบริษัทไดรายงานยอดขายรวมจากธุรกิจอาหารท่ีมีการเติบโตถึงรอยละ 10 ซึ่งเปนผลจากการ
ขยายสาขาอยางตอเนื่อง สาํหรับธุรกิจโรงแรม บริษัทไดเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกรงในธุรกิจโรงแรมอยาง
ตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจากการเปดโรงแรมแหงใหม ไดแก โรงแรมนาลาดู ท่ีมัลดีฟส และโรงแรมโฟร ซีซัน่ ท่ีเกาะสมุย 
ซึ่งโรงแรมท้ังสองแหงต้ังอยูในแหลงดึงดูดนกัทองเท่ียวท่ีกําลังซ้ือสูง จึงมีสวนชวยใหอตัราคาหองพักเฉลี่ยโดยรวม
ของโรงแรมในเครือบริษัทเพ่ิมสูงข้ึนถึงรอยละ 19 เมื่อเทียบกับปกอน นอกจากนี้ บริษัท ไดรับรูรายไดจากการขาย
โครงการ ดิ เอสเตท สมุย จํานวน 2 หลัง ในป 2550 อีกดวย 
 
บริษัท มีแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต โดยจะมีการกระจายความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจออกไปอยางรอบดาน 
กลาวคือ ไมเพียงแตมีการกระจายแหลงท่ีต้ังเทาน้ัน แตมีการกระจายประเภทของธุรกิจและแหลงท่ีมาของรายไดอีก
ดวย นอกจากน้ี บริษัทไดมีการเตรียมการเพ่ือสนองตอบตอการฟนตัวของธุรกิจทองเท่ียวและการอปุโภคบริโภค
ภายในประเทศโดยมีการลงทุนอยางตอเนือ่งท้ังในธุรกิจโรงแรมและสันทนาการ และธุรกิจอาหาร อยางไรก็ดี การ
ริเริ่มสรางแบรนดของตนเอง (อนันตรา และ เดอะ พิซซา คอมพานี) ถือไดวาเปนหนึ่งในกลยุทธท่ีสําคัญตอการเติบโต
ของบริษัทตอไปในอนาคต  ดังจะเห็นไดจากการท่ีบริษัทไดเริ่มดําเนินธุรกิจแฟรนไชสรานอาหารท้ังท่ีเปนแบรนด
ของตนเองและมิใชของตนเองในประเทศไทย เอเชียตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต และประเทศจีน ต้ังแตป 
2548 เปนตนมา เชนเดียวกับธุรกิจการรับบริหารโรงแรม ซึ่งบริษัทไดเริ่มดําเนินธุรกิจดังกลาวในเวลาใกลเคียงกัน 
โดยโรงแรมท่ีบริษัทไดเขาไปบริหาร (pure management) แหงแรกท่ีบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ไดเปดใหบริการแลว
ต้ังแตตนป 2551   ในปจจุบัน บริษัท มีโรงแรมในเครืออยูท้ังส้ิน 16 แหง ในประเทศไทย มัลดีฟส เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย ซึง่บริษัท เปนผูบริหารโรงแรมเหลานี้ดวยตนเองแทบจะท้ังหมด บริษัท มีแผนท่ีจะขยายการลงทุนใน
โรงแรมในประเทศไทย ภายใตแบรนดอนันตรา ท่ีภูเก็ต เขาหลัก และเกาะสมุย รวมถึง เกาะท่ีบริษัท ชนะการประมูล
สิทธิการเชาชวงท่ีดินระยาวท่ีประเทศมัลดีฟสอีกดวย อาจกลาวโดยสรุปไดวาการเติบโตของบริษัทในอนาคตจะ
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แมวาเศรษฐกิจโลกจะมีความเส่ียงท่ีจะชะลอตัวลงอันเนือ่งมาจากปญหาซับไพรมในประเทศสหรัฐอเมริกา แตบริษัท 
เช่ือวาสําหรับเศรษฐกิจไทยแลวมีแนวโนมท่ีจะฟนตัวจากปกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการอุปโภคบริโภคของ
ภาคเอกชน เนื่องจากในปนี้มีการจัดต้ังรัฐบาลชุดใหมท่ีมาจากการเลือกต้ังแลวเสรจ็ กอปรกับรัฐบาลมีนโยบาย
สงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจังในการกระตุนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมอาหารซ่ึงมีสัดสวนคิด
เปนรอยละ 10 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งถือไดวานโยบายดังกลาวจะมีสวนสนันสนุนการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางมาก นอกเหนือไปจากความแข็งแกรงในการดําเนินธุรกจิของบริษัทเอง ดวยภาพรวม
ของอุตสาหกรรมท่ีเอื้ออํานวยตอการดําเนินธุรกิจ บริษัทมีความเช่ือมั่นวาในป 2551 นี้บรษัิทยังคงเติบโตอยางตอเนือ่ง
ภายใตการขยายกิจการควบคูไปกับการกระจายความเสี่ยงในการดําเนินธุรกจิออกไปอยางรอบดาน ประกอบกับฐานะ
ทางการเงินท่ีแข็งแกรงและม่ันคงของบริษัทแลว จะมีสวนสนับสนุนการขยายงานและการลงทุนในกิจการใหมๆ 
ตอไปในอนาคต 
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- ไมมี - 
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13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 

       
-ไมมี-  
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สวนท่ี 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว  และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนใน
สาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงินผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวน
ที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 

(3)   ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 พฤษจิกายน 2550 ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ใ นก า ร น้ี  เ พ่ื อ เ ป นห ลั ก ฐ าน ว า เ อ ก ส า ร ท้ั ง ห ม ด เ ป น เ อ กส า รที่ ข า พ เ จ า ไ ด รั บ ร อ ง ค ว า ม ถู ก ต อ ง 
ที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย 
หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรอง
ความถูกตองของขอมูลไว 

 

                      ช่ือ             ตําแหนง            ลายมือช่ือ 

 

1.   นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค      กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร                 

                         

2.   นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย       กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน          

       (ผูบริหารสูงสุดในสายบัญชี)                 

 

3.   นายไมเคิล  ซากิลด                 กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ                             

 

ช่ือ           ตําแหนง           ลายมือช่ือ 

 

ผูรับมอบอํานาจ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย     กรรมการประธานเจาหนาที่การเงิน                          
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สวนท่ี 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย    เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 

 

  ช่ือ                       ตําแหนง                 ลายมือช่ือ  

 

1.  นายอานิล ธาดาน่ี                             กรรมการ                                   

 

 

ช่ือ    ตําแหนง                  ลายมือช่ือ 

 

ผูรับมอบอํานาจ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย     กรรมการประธานเจาหนาที่การเงิน                          



 

     บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 3 หนาที่  3  

สวนท่ี 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย    เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 

 

  ช่ือ                       ตําแหนง                 ลายมือช่ือ  

 

2.  นายพอล ชาลีส เคนน่ี                       กรรมการ                                                                        

 
 

 

ช่ือ    ตําแหนง                                 ลายมือช่ือ 

 

ผูรับมอบอํานาจ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย     กรรมการประธานเจาหนาที่การเงิน                          



 

     บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 3 หนาที่  4  

สวนท่ี 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย    เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 

 

  ช่ือ                       ตําแหนง                 ลายมือช่ือ  

 

 
3.  นายยศ  เอื้อชูเกียรติ                        กรรมการ                            

                   

 

 

ช่ือ    ตําแหนง                                    ลายมือช่ือ 

 

ผูรับมอบอํานาจ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย     กรรมการประธานเจาหนาที่การเงิน                          



 

     บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 3 หนาที่  5  

สวนท่ี 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย    เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 

 

  ช่ือ                       ตําแหนง                 ลายมือช่ือ  

 

                   

4.  นายเคนเนธ ลี ไวท              กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ              
                                                     

 

 

ช่ือ    ตําแหนง                                ลายมือช่ือ 

 

ผูรับมอบอํานาจ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย     กรรมการประธานเจาหนาที่การเงิน                          



 

     บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 3 หนาที่  6  

สวนท่ี 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย    เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 

 

  ช่ือ                       ตําแหนง                 ลายมือช่ือ  

 

                                                     

5.  นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ                
                     

 

 

 

ช่ือ    ตําแหนง                                 ลายมือช่ือ 

 

ผูรับมอบอํานาจ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย     กรรมการประธานเจาหนาที่การเงิน                          



 

     บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 3 หนาที่  7  

สวนท่ี 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย    เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 

 

  ช่ือ                       ตําแหนง                     ลายมือช่ือ  

 

                     

6.  นายไมเคิล เดวิด เซลบีย              กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ                                    
 

 

 

ช่ือ    ตําแหนง                            ลายมือช่ือ 

 

ผูรับมอบอํานาจ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย     กรรมการประธานเจาหนาที่การเงิน                          

 



       เอกสารแนบ 1 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

   ก- 1  

 

 01. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2550 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถอืหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหาร  (แตงตั้ง 2522) 

 อายุ 59 ป 
 - ไมมี - 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยโยนก ลําปาง 

- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย  จากสมาคมสงเสริมสถาบันไทย
กรรมการบริษัทไทย 

212,323,099 ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2531- 2544 
2516- 2523 

- ประธานกรรมการและประธาน 
   เจาหนาที่บริหาร 
- ประธานกรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

-  กลุม บมจ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล และกลุม   
    บมจ.  ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
-  บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทในเครือ 
 
 - บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริษัทในเครือ 
- บจก. เอเวอรเรสต เวิรดไวด 
-  บมจ. เสริมสุข 
- บจก.  ซาทชิ แอนด ซาทชิ  
- บจก.  โอกิลวี แอนด แมทเธอร (ประเทศไทย)  

2. นายพอล ชาลีส เคนนี่ 
 กรรมการ (แตงตั้ง 2540) 

 อายุ 59ป 
 - ไมมี - 

- General Management Program, Ashridge 
Management College ประเทศอังกฤษ 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย  จากสมาคมสงเสริมสถาบันไทย
กรรมการบริษัทไทย 

2,153,300 ปจจุบัน - กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร  
 
 

- บมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทใน 
  เครือบมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
 

3. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 
กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน  
(แตงตั้ง 2541) 

 อายุ 44 ป 
 - ไมมี - 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

- หลักสูตร Director Diploma Examination จาก
สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทออสเตรเลีย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Directors Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

8,819,154 ปจจุบัน 
 
 
 
2539 – 2541 
2535 – 2539 
2533 – 2535 
2529 – 2531 

- กรรมการ และประธานเจาหนาที่การเงิน  
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
- ผูอํานวยการฝายการเงินบัญชี  
- ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี  
- หัวหนาหนวยการเงิน  

- กลุม บมจ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล และกลุม   
    บมจ.  ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
 - บมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
 -  บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริษัทในเครือ 
-  บมจ.  เซ็นทรัลพัฒนา  
-  บมจ.  เซ็นทรัลพัฒนา 
- บจก.  ไทยแอรพอรท กราวด เซอรวิสเซส  
- องคการ USAID / THAILAND 



       เอกสารแนบ 1 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

   ก- 2  

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

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

การถอืหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

4. นายอานิล ธาดานี่ 
 กรรมการ  (แตงตั้ง 2541) 

อายุ 61 ป 
-ไมมี- 

- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of 
California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร University of 
Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 

37,495,609 ปจจุบัน - ผูกอตั้งและประธานกรรมการ 
 
- กรรมการ  
 
-    ประธานกรรมการ  
 
-  กรรมการ  
-    กรรมการ 
 
-    กรรมการ 
 
-  กรรมการ และ สมาชิกของ  
    คณะกรรมการการลงทุน  
-  สมาชิก 

- บจก.  ชิมโฟนี อินเวสเมนท แมเนจเจอร และบจก.   
ซิมโฟนี แคปตอล พารทเนอร  
- บจก.  เอส ไอ เอช แอล (บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยลอนดอน) 
- บจก. ทวินวูด เอ็นจิเนียริ่ง (บริษัทจดทะเบียนใน     
    สิงคโปร) 
 -  บมจ.  โรงแรม ราชดําริ 
- บริษัทออคิด ฟารมาซูติเคิล จํากัด ประเทศ 
   อินเดีย 
- บจก.  ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล – บีวีไอ  (บริษัทจด  ทะเบียน 
     ในประเทศสหรัฐอเมริกา) 
- มหาวิทยาลัยการบริหาร สิงคโปร (Singapore  
   Management University) 
International Institute for Strategic Studies 

5. นายเคนเนธ ลี ไวท 
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ (แตงตั้ง 2541) 
 อายุ 61  ป 
 -ไมมี - 

- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of 
Puget Sound Tacoma, WA ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- หลักสูตร Director Certification Program & 
Chairman 2000 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  

 
 

57,111 ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2535- 2544 

- กรรมการบริหาร  
- กรรมการและประธานคณะกรรมการ  
   ตรวจสอบ  
- กรรมการ 
- กรรมการ  
- กรรมการ   
- คณะกรรมการ  
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

- บมจ.  ฟนันซา 
-  บมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
 
-  บลจ. ฟนันซา จํากัด 
- บจก.  ฟนันซา ประกันชีวิต 
- บจก.  ล็อกซบิท  
- หอการคาอเมริกันในประเทศไทย 
- บริษัท กูดเยียร จํากัด (มหาชน) 



       เอกสารแนบ 1 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

   ก- 3  

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถอืหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

 
 
 
 
 

2529- 2535 
 

- กรรมการผูจัดการ  
- ผูจัดการทั่วไป  

- บจก.  แปซิฟค สยาม สตราทีจิค คอนซัลติ้ง   
- ธนาคารเชส แมนแฮตตัน (สาขากรุงเทพฯ) 

6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(แตงตั้ง 2543) 
 อายุ 35 ป 

-ไมมี - 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงิน สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

- ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ   
- กรรมการ  
- กรรมการ  
- กรรมการ  
- กรรมการ  
- กรรมการ  
- กรรมการ 
- อุปนายกและเลขาธิการ 
 

- บมจ.  สัมมากร  
- บจก.  ศรีพัฒน  
- บจก.  ศรีพัฒน การเดน  
- บจก.  แมริม เทอเรซ รีซอรท  
- บจก.  รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท  
- บจก.  อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง  
- บจก.  หัวหิน วิลเลจ  
- บจก.  หัวหิน รีซอรท  
- บจก.  หัวหิน คอนโดมิเนียม  
- บจก.  เจาพระยา รีซอรท  
- สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย 

7. นายยศ เอือ้ชูเกียรติ 
กรรมการ (แตงตั้ง 2549) 
อายุ 66 ป 
-ไมมี - 

- ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา) University College  
   London, London University ประเทศอังกฤษ 
 - หลักสูตรประธานกรรมการ 1/2000 สมาคม 
   สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรบทบาทคณะกรรมการในการกําหนด 
   นโยบายคาตอบแทน สมาคมสงเสริมสถาบัน 
   กรรมการบริษัทไทย 
 

 

- ปจจุบัน  
 
 
 
 
ประสบการณ 5 
ปที่ผานมา  
 

-ประธานกรรมการ 
-ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 
-ประธานกรรมการ 
-ประธานกรรมการ 
-ประธานกรรมการ 
-ที่ปรึกษาของคณะกรรมการและ  
  คณะกรรมการบริหาร 
-ที่ปรึกษา 
-รองประธานกรรมการ 

-บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
- สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
- บริษัททุนลดาวัลย จํากัด 
- บริษัทวังสินทรัพย จํากัด 
- บริษัทไทยอินดัสเตรียลแกส จํากัด (มหาชน) 
-บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
 
- สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
- ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) 



       เอกสารแนบ 1 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

   ก- 4  

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถอืหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

-กรรมการรองผูจัดการใหญ 
 
-กรรมการผูจัดการ 
- กรรมการผูจัดการ 
 

-ธนาคารแหงเอเชียเพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชย   
  กรรม จํากัด 
- บริษัทไทยชิปบอรด จํากัด 
- บริษัท ไทยพาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด 
 
 

 8. นายไมเคิล ซากิลด 
กรรมการและประธานเจาหนาที่ฝาย
ปฏิบัติการ (แตงตั้ง 2549) 
อายุ 51 ป 

    -ไมมี – 
  

-    ปริญญาตรีดานบริหารจัดการการโรงแรม อี  
     โคล โฮเทลเลีย เดอ โลซาน (Ecole Hoteliere de  
      Lausanne) ประเทศสวิตเซอรแลนด  
-    อนุปริญญาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยคอร 
     แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 
 

1,364,200 ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2542-2548 

- กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏบิัติ 
  การ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
-กรรมการผูจัดการภาคพื้นเอเชีย แปซิฟก 

- บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นเนชั่นแนล จํากัด  
   (มหาชน) 
- บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่น 
   แนล จํากัด (มหาชน) 
-บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) และ     
  บริษัทในเครือ 

- เลอ เมอริเดียน โฮเทลส แอนด รีสอรท ฮองกง 
 

9.     นายไมเคิล  เดวิด เซลบยี 
กรรมการอิสระ (แตงตั้ง 2547) 
และกรรมการตรวจสอบ   (แตงตั้ง 2549) 
อายุ 54  ป 

    -ไมมี - 

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

- ปจจุบัน - กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
 
- กรรมการบริหาร  
 
 
- ประธานกรรมการ  
- กรรมการผูจัดการ  
- กรรมการผูจัดการ  
- กรรมการ 

-  บมจ. โรงแรม ราชดําริ 
- Ocean Beauty Seafoods Inc. ประเทศ 
   สหรัฐอเมริกา 
- SEA-SOS International, Health Risk  
  Management Company, and medical  
   services provider 
- Kempinski International Hotels and Resorts 
-  บจก. ทุนลดาวัลย  
-  บจก. วังสินทรัพย  
-  บจก. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ  



       เอกสารแนบ 1 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

   ก- 5  

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถอืหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

- กรรมการ 
 

-  บจก. เอ็ม ดี เอ็กซ ลาว 
 

10.  นายนีล แฮมเชียร 
ประธานเจาหนาที่ฝายระบบสารสนเทศ 

(แตงตั้ง 2550) 
 

- Elect. Engineering Brunel University - 2544 - 2550 - Senior IT Director Americas and 
Leadership Center, Chicago, USA 

-Wm WRIGLEY Jr Co. 

11.นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้ 
General Counsel 

(แตงตั้ง 2550) 
 

- Foreign Affairs/ Economics/Law 
University of Virginia 

- 2545-2550 -Consultant -Linklaters (Thailand) Ltd 

12.นายจอหน กริฟฟน 
Vice President of Marketing 
 (แตงตั้ง 2550) 
 

-Graduate Diploma in Marketing 
Macquarie University 

- 2545-2549 -Vice President Worldwide Marketing -LE MERIDIEN HOTELS & RESORTS   London, 
England 

 

* ณ 31 ธันวาคม 2550  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       เอกสารแนบ 1 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

   ก- 6  

 
เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท ฯ  
2. ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมเปนผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ 
 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร MINT
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 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 นายไมเคิล ซากิลด √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 นายพอล ชาลีส เคนนี่ √ √ x x x x x x x x x x x
5 นายเคนเนธ ลี ไวท √ √
6 นายอานิล ธาดานี √ √
7 นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา √ √ √ √ √ √ √ √
8 นายไมเคิล เดวิด เซลบีย √ √
9 นายยศ เอื้อชูเกียรติ √

10 นายธนพจน ภาคยสุวรรณ *
11 นายนีล แฮมเชียร * √

บริษัทยอย, บริษัทรวม

12 นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้ *
13 นายจอหน กริฟฟน *  
 

ประธานกรรมการ         /  กรรมการ           * ผูบริหาร X 
 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2 นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 นายไมเคิล ซากิลด
4 นายพอล ชาลีส เคนนี่ √ √
5 นายเคนเนธ ลี ไวท
6 นายอานิล ธาดานี
7 นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา √ √ √
8 นายไมเคิล เดวิด เซลบีย
9 นายยศ เอื้อชูเกียรติ

10 นายธนพจน ภาคยสุวรรณ
11 นายนีล แฮมเชียร

บริษัทรวม บริษัทที

12 นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้
13 นายจอหน กริฟฟน

่เกี่ยวของ

 
 

ประธานกรรมการ         /  กรรมการ             * ผูบริหาร X 
 
 
 

 



       เอกสารแนบ 1 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

   ก- 7  

รายชื่อบริษัทฯ และบริษัทยอย MINT  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
บริษัทยอย บริษัทยอย บริษัทรวม
1. บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด 28.MINOR INTERNATIONAL (LABUAN) LIMITED 1. บริษัท ไมขาว เวเคชันวิลลา จํากัด
2. บริษัท รอยัล การเดน  พลาซา จํากัด 29. บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชัน เทคโลยี จํากัด 2. บริษัท ฮาเบอรวิว จํากัด
3. บริษัท รอยัล การเดน  เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 30. บริษัท โกโก รีครีเอชัน จํากัด 3. บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด 
4. บริษัท  อารจีอาร อินเตอรเนชันแนล จํากัด 31. บริษัท โกโก เรสซิเดนซ จํากัด 4. บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร (กัมพูชา)จํากัด 
5. บริษัท เอ็มสปา อินเตอรเนชันแนล จํากัด 32. LODGING MANAGEMENT (MAURITIUS) LIMITED 5. บริษัท ยูโทเปย โฮลดิง ไพรเวท จํากัด
6. บริษัท เอ็มสปา เวนเจอร จํากัด 33. บริษัท เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 6. บริษัท อาราเบียน สปา (ดูไบ) จํากัด
7. บริษัท เอ็มสปา เอ็นเตอรไพรซ แมแนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด 34. บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด 7. บริษัท ซิซเลอร (ไชนา) จํากัด
8. บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด 35. บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด บริษัททีเกียวของ
9. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด 36. บริษัท ไมเนอร แดรี จํากัด 1. บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
10. บริษัท รอยัล การเดน  ดีเวลลอปเมนท จํากัด 37. บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด 2. บริษัท เลเชอร เอ็นเตอรไพรส จํากัด
11. บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิง จํากัด 38. บริษัท อารจีอาร ฟูด เซอรวิส จํากัด 3. บริษัท ไมเนอร โฮลดิง จํากัด
12. RGE (HK) LIMITED 39. บริษัท เคเทอริง แอสโซซิเอตส จํากัด 4. บริษัท อารมิน ซิสเท็มส จํากัด
13. บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด 40. บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด 5. บริษัท เอสมิโด แฟชันส จํากัด
14. บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด 41. INTERNATIONAL FRANCHISE HOLDING (LABUAN) LIMITED 6. บริษัท ไมเนอร คอนซัลแท็นส แอน เซอรวิส จํากัด
15. บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด 42. บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด 7. บริษัท ไมเนอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
16. บริษัท  สมุย บีช เรสซิเดนซ จํากัด 43. บริษัท เอส แอล อาร ที จํากัด 8. บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริง จํากัด
17. บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด 44. FRANCHISE INVESTMENT CORPORATION OF ASIA LIMITED 9. บริษัท เรด เอิรธ ไทย จํากัด
18. บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด 45. BEIJING LEJAZZ FOOD & BEVERAGE CO.,LTD 10. บริษัท อมอร แปซิฟค จํากัด
19. บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) 46. PRIMACY INVESTMENT LIMITED 11.บริษัท หัวหินคอนโดมิเนียม จํากัด
20. บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด 47.DELICIOUS FOODSTUFF (LABUAN) LIMITED 12.บริษัท ศรีพัฒน การเดนท จํากัด
21. บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด 48.DELICIOUS FOOD HOLDINGS (SINGAPORE)PTE LTD 13.บริษัท พนาราม จํากัด
22. บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด 49.DELICIOUS FOOD HOLDINGS (AUSTRALIA)PTE LTD 14.บริษัท มารเวลลัส เวลธ จํากัด
23. LODGING MANAGEMENT (LABUAN) LIMITED 50. กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี ฟนด 15.บริษัท แอร ชารเตอรไฟท จํากัด
24. M&H MANAGEMENT LIMITED 51. กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย 16. บริษัท พลูหลวง จํากัด
25. LODGING INVESTMENT (LABUAN) LIMITED 52. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยทวี
26. HOSPITALITY INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED
27. บริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด  
    

 

 

 



√

√ √ √ √

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย เอกสารแนบ 2

รายชื่อกรรมการ MINT บริษัทยอย, บริษัทรวม
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 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 นายไมเคิล ซากิลด √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 นายพอล ชาลีส เคนนี่ √ √ x x x x x x x x x x x
5 นายเคนเนธ ลี ไวท √ √
6 นายอานิล ธาดานี √ √
7 นายกิตติพล ปราโมช ณ ุ √อยธย √ √ √ √ √ √ √
8 นายไมเคิล เดวิด เซลบีย √ √
9 นายยศ เอื้อชูเกียรติ √

10 นายขจรศักดิ์ จันทรั ิ ตตยากานต √
11 นายศุภดิษฐ มณีรั  ัตนจรสศรี √ √ √ √ √ √ √ √
12 นายสุจินต หวั่งหลี √
13 นายสุรินทร โอสถานุ หเคราะ √
14 พลโทชยุติ สวุรรณมาศ √

15 พลเรือตรีหม อั ี มชอมหลวง ศน ปราโ √ √ x
16 นายวุฒิชัย หวั่งหลี √
17 นางนาถสินี สา ิ ิทั รวานชพ กษ √
18 หมอมหลวงตรีทศยุ  ุลทธ เทวก √
19 Mr. Sanjay Ibrahim Manik
20 นายวอเรน ชาญ
21 นายวิลเลียม โทมัส ฟลลิปส
22 นายสตีเฟน สกอต ออก
23 นายสตีเวน คองคี √ √
24 Miss Eva Ngai √ √ √ √ √
25 Mr. Albwardy 
26 Mr. Philip Edward D’Abo
27 Mr. Jimmy Wong √ √ √
28 Mr. Gaetan Lan
29 นางปทมาวลัย รัตนพล √ √ √ √ √ √
30 นายมนตรี ทองศรี √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
31 นายจอหน สกอต ไฮเน็ค
32 นายชาเบียร อาลี ารซาฟ √

33
นายโฮเวิรด เนวิลล อเล็ก
ซานเดอร กูดแมน

√

34 นายเจมี วิลเลียมส √
35 นางถนอมศรี พฤฒิกุล
36 นางกัญญา เรืองประทีปแสง
37 นายทัท แมน เลา
38 นางสาวฉี วัน อามานดา ยิป
39 นายฮันส เอริค ฮาราลด เซลก
40 นายชุมพจน ตันติสุนทร
41 นายนครินทร ัยธรรมหท √
42 นายชรัว ชรัวอังศุธร
43 Mr. Richard Peter Neville
44 Mr. Todd Alan Mischke √ √ √
45 Mr. Gary Terence Moore √ √ √
46 Mr. Li g aw Bee Fon √
47 Mr. Mority Gubler √
48 Mr. Eric Venpin √ √
49 Mr.Woo May Poh √
50 Mr.Matthew David Reynolds √
51 Mr.John Francis e R illy √ √
52 Mr.Pirapong Saovamol √ √
53 Mr.Adriaan mus Erasu √ √
54 Mr.Brice Baudoui orinn Claude B √ √
55 Mr.Neil Hampshire √

56
Mr. Emmanuelle Jude Dillipraj 
RajakarierRajakarier √ √ √ √
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	1.  ปัจจัยความเสี่ยง
	การดำเนินธุรกิจของบริษัท ต้องเผชิญความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายรับ ผลกำไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง ผลประกอบการ การดำเนินธุรกิจ หรือมูลค่าหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตามอาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือบริษัทเห็นว่าอาจจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทในขณะนี้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ด้วย
	1.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
	เนื่องจากหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทคือการประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจำนวนของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นปัจจัยความเสี่ยงจากภายนอกที่ทำให้เกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อแบบเฉียบพลัน ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศและแหล่งท่องเที่ยว อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณนักท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่กำลังจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งผลกระทบนี้ส่งผลเป็นวงกว้างไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยและบริษัทเท่านั้น แต่รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน
	บริษัทมีนโยบายกระจายและลดความเสี่ยงโดยพยายามรักษาสัดส่วนรายได้ระหว่างค่าห้องพักและค่าอาหารที่เหมาะสม กลยุทธ์การกระจายธุรกิจตามแหล่งท่องเที่ยวในหลายแห่งเพื่อลดความเสี่ยงจากกรณีที่มีปัจจัยลบที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเฉพาะแหล่งใดแหล่งหนึ่ง การเพิ่มสัดส่วนลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศและการกระจายฐานลูกค้าต่างชาติให้ครอบคลุมหลากหลายประเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงการกระจุกตัวของลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รวมถึงการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นอกจากนี้การลงทุนในธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทช่วยให้บริษัทมีการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสม เนื่องจากรายได้จากธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มมีความผันผวนที่น้อยกว่า โดยในปี 2550 บริษัท มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจอาหารร้อยละ 47 จากธุรกิจโรงแรมร้อยละ 38 ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 3  ธุรกิจสปา ร้อยละ 3  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 2 ธุรกิจบันเทิงและอื่น ๆ ร้อยละ 7
	1.2  ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโรงแรม
	ปัจจุบันมีโรงแรมที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใกล้เคียงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจำนวนมากขึ้น จึงทำให้เกิดการแข่งขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้และกำไรของบริษัทในที่สุด อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์การตลาดและภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะกรรมการบริหารซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมและการบริหารงานด้วยตนเองภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง  (“อนันตรา”)     การบริหารงานด้วยตนเองภายใต้เครื่องหมายการค้า “แมริออท” (Franchise) การบริหารงานโดย Four Seasons Hotels and Resorts Asia Pacific Pte. Ltd. ภายใต้เครื่องหมายการค้า “โฟร์ซีซั่นส์” และ   การบริหารงานโดย International Hotel Licensing Company S.A.R.L. ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท แมริออทโฮเทล ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เจดับบลิว แมริออท” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก ประกอบกับบริษัทได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานจึงมีฐานลูกค้าประจำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้บริการเพื่อสุขภาพ และธุรกิจบันเทิง ทำให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างครบวงจรเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการโรงแรมรายอื่น บริษัทจึงมีการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด
	1.3  ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
	ธุรกิจการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีการป้องกันผู้เข้าร่วมธุรกิจรายใหม่ต่ำ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในธุรกิจของอาหารประเภทนี้จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการตลาดเพื่อครอบคลุมผู้บริโภคจำนวนมาก ซึ่งการจัดตั้งธุรกิจร้านอาหารที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก รวมทั้งต้องมีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับ มีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง และเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจ บริษัท ได้มีการขยายสาขาครอบคลุมในเขตชุมชนที่มีกำลังซื้อและมีอัตราการบริโภคสูงทำให้บริษัทสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดที่สูงกว่าคู่แข่ง    นอกจากนี้ บริษัทได้ริเริ่มเปิดบริการรูปแบบอาหารประเภทใหม่ ๆ จึงทำให้ธุรกิจในกลุ่มนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
	1.4 ความเสี่ยงจากการริเริ่มโครงการใหม่
	จากวิสัยทัศน์ของบริษัทหากมีความเป็นไปได้ในการลงทุน บริษัทอาจเริ่มลงทุนในโครงการใหม่ๆ โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มโรงแรมและที่พักอาศัย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของการก่อสร้าง เช่น การปรับตัวสูงขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง ปัจจัยในเรื่องระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างโครงการใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากตามปกติบริษัทจะเข้าทำสัญญาการก่อสร้างกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งได้ระบุต้นทุนในการก่อสร้างที่แน่นอนไว้ในสัญญา และมีการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง นอกจากนี้ก่อนเริ่มดำเนินโครงการใหม่ บริษัทจะทำการสำรวจสิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคในบริเวณที่ตั้งของโครงการใหม่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อสร้างความมั่นใจในความเป็นไปได้ของโครงการและขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
	1.5  ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่มีที่ดินของตนเอง
	ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมบางแห่งในปัจจุบันเป็นที่ดินที่บริษัทได้ทำสัญญาเช่าไว้กับเจ้าของที่ การไม่มีที่ดินเป็นของตนเองจึงเป็นความเสี่ยงของบริษัทที่นักลงทุนควรตระหนักถึง อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าที่บริษัททำไว้กับผู้ให้เช่ามีอายุสัญญาเฉลี่ยคงเหลือประมาณ 14 ปี และบริษัทมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีก         โดยมีค่าเช่าตามที่จะตกลงกัน และบริษัทก็ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าตลอดมา บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญในระยะเวลาอันใกล้
	1.6  ความเสี่ยงในการต่อสัญญาแฟรนไชส์
	การดำเนินงานของบริษัทภายใต้แบรนด์ต่างๆส่วนมากจะได้รับแฟรนไชส์มาจากต่างประเทศโดยดำเนินงานตามข้อตกลงภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่มิได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาแฟรนไชส์แต่ละสัญญา บริษัทจึงได้ทำการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการขอต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์ล่วงหน้าก่อนที่สัญญาจะหมดอายุลงเพื่อสร้างความมั่นใจในผลประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันอายุสัญญาแฟรนไชส์มีการต่ออายุล่วงหน้าประมาณ 25 ปี โดยเฉลี่ย
	1.7  ความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่ากับเจ้าของพื้นที่
	สถานที่ตั้งของร้านอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ดังนั้นจึงอาจเกิดความเสี่ยงหากไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่และความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดในสัญญาใหม่ที่จะถูกจัดทำขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทเป็นเจ้าของร้านอาหารภายใต้แบรนด์ต่างๆหลายแบรนด์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จึงส่งผลให้บริษัทมีอำนาจต่อรอง อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายในการทำสัญญาระยะยาวกับเจ้าของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมาก
	1.8  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้บางส่วนเป็นเงินสกุลต่างประเทศซึ่งได้รับมาจากการให้สิทธิค่าแฟรนไชส์และจากเอเย่นต์ท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งรายได้ดังกล่าวผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในขณะเดียวกันบริษัทและบริษัทย่อยก็มีค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น ค่าบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ค่าการใช้สิทธิ/ลิขสิทธิ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Franchise Fee) เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้โดยหักกลบรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedging) ซึ่งปัจจุบันค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีสัดส่วนใกล้เคียงกับรายได้ ส่งผลให้ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นมูลค่าที่ไม่เป็นสาระสำคัญเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อยทำให้บริษัทไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้       ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากราคาค่าห้องพักซึ่งเดิมกำหนดราคาอ้างอิงเงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐ ปัจจุบันห้องพักทั้งหมดในประเทศได้เปลี่ยนมากำหนดเป็นเงินสกุลบาท  ส่วนโรงแรมในต่างประเทศซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ในรูปของส่วนแบ่งกำไรและค่าบริหารจัดการ คิดเป็นอัตราส่วนที่ไม่มีนัยสำคัญต่อรายได้จากกลุ่มธุรกิจโรงแรมทั้งหมด  สำหรับรายได้จากธุรกิจอาหารในรูปสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐในปัจจุบัน มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 ของรายได้ในกลุ่มธุรกิจนี้ทั้งหมด 
	นอกจากนี้ บริษัท และบริษัทย่อย มีเงินลงทุนในต่างประเทศตามราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 คิดเป็นร้อยละ 0.67 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม (เงินลงทุนในต่างประเทศดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า และเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด โดยบริษัท ได้บันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งมิได้มีการบันทึกขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกำไรขาดทุน เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าจะบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย (โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนซึ่งแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2550) ส่วนเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จะมีการปรับปรุงให้เป็นราคายุติธรรมและใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณวันสิ้นงวดโดยแสดงอยู่ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น) จากสัดส่วนเงินลงทุนในต่างประเทศซึ่งมีสัดส่วนต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมดังกล่าว ทำให้บริษัท ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไม่มากนัก 
	บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า เช่น เอเย่นต์ท่องเที่ยว หรือลูกค้าบริษัทรายใหญ่ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมรายอื่นๆ  อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานลูกหนี้การค้าที่หลากหลายและมีจำนวนมากรายซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ยึดติดกับฐานลูกหนี้การค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และในอดีตไม่เคยได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากหนี้สูญ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ระยะเวลาในการชำระหนี้ (เครดิตเทอม) แก่ลูกหนี้การค้าเฉพาะรายที่ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3-5 ปี สำหรับลูกหนี้การค้ารายใหม่ บริษัทและบริษัทย่อยจะกำหนดเป็นวงเงินที่จำกัดเท่านั้น นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้วางเป้าหมายที่จะบริหารลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และมีแผนการติดตามลูกหนี้ที่มีปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
	ณ วันที่  31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้การค้าค้างชำระสุทธิเท่ากับ 696 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยร้อยละ 95.5 ของยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมด (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) เป็นลูกหนี้การค้าค้างชำระน้อยกว่า 90 วัน และประกอบด้วยลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระร้อยละ 70.4  บริษัทและบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ร้อยละ 1.6 ของยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมด (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 
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	2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	2.1  ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ    
	2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท  
	บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจโดยเข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา ที่บริษัท ฯ เป็นเจ้าของ ผ่านบริษัทในเครือและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งสามารถสรุปเป็นธุรกิจ 6 ประเภทหลักได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้บริการเพื่อสุขภาพ ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจอื่น 

	ร้านไอศครีม – สเวนเซ่นส์
	ปิโตรเลียม
	หมายเหตุ  1 หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 ในบริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือโดยผู้บริหารของบริษัท การถือหุ้นดังกล่าวเป็นการถือหุ้นมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และมิได้มีเจตนาที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้บริหาร นอกจากนี้การทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะกระทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้ง 2 บริษัทโดยอัตราค่าตอบแทนในการทำรายการระหว่างกันสามารถอ้างอิงได้กับราคาตลาด 
	 2  หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49 ในบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด และบริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จำกัด ถือโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทมีจำนวนเพียงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการของบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัดจึงไม่มีอำนาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัทดังกล่าว
	ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์:
	ธุรกิจบันเทิง:
	2.3  โครงสร้างรายได้   
	2.4  เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ 
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	4. การวิจัยและพัฒนา  
	ธุรกิจโรงแรม 
	ในปี 2550 บริษัท ได้ลงทุนก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ รวมทั้งการขยายจำนวนห้องพักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นกิจการที่ดำเนินการด้วยตนเองและการร่วมทุนตามแผนการขยายงานและเพื่อรองรับความต้องการที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในข้อ 6  หัวข้อโครงการในอนาคต การขยายการให้บริการห้องพักโรงแรมจะเน้นกลยุทธ์การกระจายการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำระดับสากล ซึ่งเครื่องหมายการค้าหลัก ๆ คือ กลุ่มโรงแรมภายใต้การบริหารของโฟร์ซีซั่น และโรงแรมภายใต้การบริหารของบริษัทเอง เช่น กลุ่มโรงแรมในเครืออนันตรา  การมีประสบการณ์บริหารโรงแรมของตนเองมากว่า 30 ปี ร่วมกับการเรียนรู้การบริหารกลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับโลกทำให้บริษัท ฯ สามารถพัฒนาเครื่องหมายการค้าสู่ระดับสากล จะเห็นได้ว่านอกจากการก่อสร้างโรงแรมและเพิ่มจำนวนห้องพักแล้ว บริษัท ยังแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเพิ่มพูนมูลค่าสูงสุดทั้งในแง่รายได้และชื่อเสียงให้กับเครื่องหมายการค้า  บริษัท ฯ ได้รับคัดเลือกและทำสัญญาให้เป็นผู้บริหาร (Hotel Contract Management) กลุ่มโรงแรมจำนวน 3 โรงแรม ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่ม “อนันตรา” ในประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นโรงแรมขนาด 180 ห้องตั้งอยู่แถบเซาท์ มาเลย์ อะทอล  ซึ่งแล้วเสร็จและได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้วทั้งหมดในปีที่ผ่านมา  นอกจากนี้ บริษัท ยังมีสัญญาการบริหารโรงแรม อนันตรา เซมินยัค ซึ่งเป็นโรงแรมขนาด 59 ห้อง ตั้งอยู่บนเกาะบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกำหนดแล้วเสร็จและเริ่มเปิดบริการต้นปี 2551  และสัญญาการบริหารโรงแรมอนันตรา ฮอยอัน จำนวน 159 ห้อง ที่ประเทศเวียดนาม กำหนดให้บริการปี 2552 และทำสัญญาเป็นผู้บริหารโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ อนันตรา ที่ประเทศดูไบ 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์ มีขนาดห้องพักจำนวน 473 ห้อง และ 375 ห้อง โดยมีกำหนดเปิดบริการพร้อมกันในปลายปี 2551 นอกจากนี้ยังมีสัญญาการบริหารสำหรับโรงแรมอีกจำนวน 5 แห่ง ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์ โดยจะเป็นการพัฒนาแบรนด์ควบคู่ไปกับการบริหารโดยมีจำนวนห้องรวมทั้งสิ้น 578 ห้อง และคาดว่าจะสามารถเปิดบริการได้ในปี 2552 - 2553
	ในด้านการขยายสาขาเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า บริษัท ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นในทุกแบรนด์ ทั้งที่เป็นการลงทุนด้วยตนเองและการขายแฟรนไชส์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท มีจำนวนร้านสาขาทั้งที่เป็นของตนเองและที่เป็นแฟรนไชส์จำนวนรวม 676  ร้าน เพิ่มขึ้น 45 ร้าน เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวนร้านสาขาที่เป็นของตนเองและที่เป็นแฟรนไชส์รวม 631 ร้าน และยังคงมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนร้านสาขาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายสาขาออกไปยังต่างประเทศ สำหรับแผนการขยายสาขาของธุรกิจอาหารในปี 2551 บริษัท มีแผนการขยายทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านการลงทุนทั้งในส่วนที่เป็นเจ้าของและร้านสาขาที่เป็นแฟรนไชส์จำนวน 94 ร้าน
	การขยายตัวในรูปแบบแฟรนไชส์ได้เริ่มมามากกว่า 5 ปีในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและบริษัท ได้เริ่มการขยายแฟรนไชส์ในประเทศจีนในปี 2550    ซึ่งในปี 2548 เป็นปีแรกที่บริษัท ได้เริ่มการลงทุนเพื่อเปิดสาขาของร้านอาหาร เดอะพิซซ่าและซิซเล่อร์ นอกจากนี้ ยังมีร้าน LeJazz ซึ่งปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 29 สาขา โดยทั้งหมดนี้เป็นร้านอาหารในรูปแบบการลงทุนด้วยตนเองอยู่ในกรุงปักกิ่ง บริษัท มีกลยุทธ์การขยายแฟรนไชส์โดยจะขยายสู่หัวเมืองหลัก ๆ ในประเทศจีนนอกกรุงปักกิ่ง บริษัท ได้วางเป้าหมายการขยายตัวในรูปแบบแฟรนไชส์ในต่างประเทศจำนวน 50 สาขา คิดเป็นร้อยละ 53 ของการขยายทั้งหมดในปี 2551   นอกจากการขยายสาขาของร้านอาหารแล้ว บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์พิซซ่า และไอศกรีมสเวนเซ่นส์ เพื่อสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้กับตัวสินค้าและการเป็นแบรนด์ผู้นำ รวมทั้งเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากที่สุด บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทวิจัยการตลาดเพื่อสำรวจความนิยมและความต้องการของผู้บริโภคเพื่อมาใช้ปรับปรุงสินค้าและบริการของตนเองอย่างต่อเนื่อง
	การเติบโตของกลุ่มธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าจะเป็นการเน้นการพัฒนาพื้นที่ให้เช่าที่มีอยู่เดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่และแขกที่มาพักในโรงแรมให้มากขึ้น โดยการพัฒนาดังกล่าว ทำให้บริษัท สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากพื้นที่ให้เช่าและดึงดูดลูกค้าในพื้นที่ให้มาบริโภคและใช้จ่ายในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัท อีกด้วย ในปี 2551 บริษัทคาดว่าจะเปิดให้บริการศูนย์การค้าแห่งใหม่ ตั้งอยู่ใกล้กับโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต และอนันตรา พูวิลลา ภูเก็ต โดยจะเริ่มเปิดให้บริการปลายปีนี้   
	บริษัท ดำเนินธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพโดยการให้บริการสปา ซึ่งเป็นการให้บริการด้านการเสริมความงาม ออกกำลังกาย บำบัดความเครียดอย่างครบวงจร ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร์ จำกัด  บริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ แมนเนจเม้นท์ (เซียงไฮ้) จำกัด และ Arabian Spas (Dubai) Limited ปัจจุบันเปิดดำเนินการในประเทศจำนวน 13 แห่งและในต่างประเทศ จำนวน 11 แห่ง และมีเป้าหมายที่จะเปิดดำเนินการเพิ่ม 5 - 8 แห่งภายในปี 2551 โดยการขยายธุรกิจในส่วนใหญ่เป็นการให้บริการในรูแบบสัญญารับจ้างบริหารในธุรกิจสปาของโรงแรมในต่างประเทศ และเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัว บริษัท ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนสำหรับนักบำบัดสปาในปี 2549  และคาดว่าจะสามารถขยายจำนวนบุคลากรด้านสปาได้เพียงพอกับการขยายตัวของบริษัท ใน 3 – 5 ปี  ข้างหน้า
	ธุรกิจบันเทิงของบริษัท เป็นการให้บริการเสริมเนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นว่าค่าเช่าพื้นที่ในปีนี้ของศูนย์การค้า รอยัลการ์เด้นท์ พลาซ่า พัทยา โดยเฉพาะพื้นที่ชั้น 3 – 4 จะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าถ้าเป็นการให้เช่ากับธุรกิจบันเทิง ทั้งนี้ บริษัท ยังเล็งเห็นผลดีที่เกิดกับธุรกิจศูนย์การค้าและอาหารที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่นอกเหนือจากกลุ่มร้านค้าและอาหารให้เข้ามาใช้บริการ
	 บริษัท ได้ให้บริการเครื่องเล่นใหม่ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ โกดังผีสิง (Haunted Adventures) และมหัศจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze) โดยอุปกรณ์บันเทิงดังกล่าวเป็นการให้บริการภายใต้รูปแบบการดำเนินงานของริบลี่ย์ สหรัฐอเมริกา   การปรับปรุงด้านวิจัยและพัฒนาในส่วนนี้จะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับความนิยมและได้มาตรฐานเดียวกับต่างประเทศ
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