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สวนท่ี 1 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 
1.  ขอมูลท่ัวไป 

   
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 ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจบันเทิงและกิจการอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจโรงแรม 
 
สํานักงานใหญ เลขท่ี 99 อาคารเบอรล่ียุคเกอร ช้ัน 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110   โทรศัพท 66 (0) 2381-5151  โทรสาร 66 (0) 2381-5777-8 Home Page 
www.minorinternational.com 

 
เลขทะเบียนบริษัท   0107536000919  (เดิมเลขที่ บมจ.165)  
 
ทุนจดทะเบียน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

3,689,623,229 บาท รวมเปน 3,689,623,229 หุน แบงเปน 
   หุนสามัญ       3,689,623,229 หุน    มูลคาหุนละ 1 บาท 
 
ทุนเรียกชําระแลว  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
   3,614,264,065 บาท รวมเปน 3,614,264,065 หุน แบงเปน 
   หุนสามัญ       3,614,264,065    หุน    มูลคาหุนละ 1 บาท 
 
นายทะเบียนหุนสามัญ  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   ที่อยูอาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท 66(0)2 229-2800 โทรสาร 66(0)2 359-1259 

 
นายทะเบียนหุนกู   ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  ที่อยู เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 
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ผูสอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดยนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ และ/หรือ  
นางณฐพร พันธุอุดม และ/หรือนายสุดวิณ ปญญาวงศขันติ และ/หรือนายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 , 3430, 3354 และ 4174 ตามลําดับ 

ที่อยู :  ช้ัน 15 บางกอกซิต้ีทาวเวอร เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท 66(0)2286-9999 โทรสาร 66(0)2 286-5050 
 

ท่ีปรึกษากฎหมาย  บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด 

   อาคารอับดุลราฮิม เพลส ช้ัน 25 เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4   
   สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500    

   โทรศัพท 66(0)2636-2000 โทรสาร 66(0)2 636-2111 
 

 บรษิัท สํานักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด   
อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ช้ัน 26   
เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

โทรศัพท 66(0)2 646-1888  โทรสาร 66(0)2646-1919 
 

บริษัท บุญสมและมาโนช ทนายความ จํากัด 

อาคารปานะวงศ ช้ัน 9  
เลขท่ี 104 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท 66(0) 2637-0188 ถึง 93  โทรสาร 66(0) 2236-9268 
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2.  ปจจัยความเสี่ยง 

 
การดําเนินธุรกิจของบริษัท ตองเผชิญความเสี่ยงตางๆ ซึ่งความเสี่ยงดังกลาวประกอบดวยความเสี่ยงในการประกอบ

ธุรกิจโดยท่ัวไปและความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอรายรับ ผลกําไร 
สินทรัพย สภาพคลอง ผลประกอบการ การดําเนินธุรกิจ หรือมูลคาหุนของบริษทั อยางไรก็ตามอาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัท
ไมอาจทราบไดในขณะน้ี หรือบริษัทเห็นวาอาจจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการหรือการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทในขณะนี้ ดังน้ันผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่
ปรากฏในเอกสารฉบับน้ีดวย 
 

2.1  ความเส่ียงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  

 
เน่ืองจากหน่ึงในธุรกิจหลักของบริษัทคือการประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีความสัมพันธกับจํานวนของนักทองเที่ยวทั้ง

ในและตางประเทศ ดังน้ันปจจัยความเสี่ยงจากภายนอกที่ทําใหเกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งบริษัทไม
สามารถควบคุมได เชน การกอการราย การแพรระบาดของโรคติดตอแบบเฉียบพลัน ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณที่
กอใหเกิดความไมสงบภายในประเทศและแหลงทองเที่ยว และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก  อาจสงผลกระทบโดยตรงตอ
ปริมาณนักทองเที่ยวในประเทศและนักทองเที่ยวจากตางประเทศที่กําลังจะเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งผลกระทบน้ี
สงผลเปนวงกวางไมเพียงเฉพาะประเทศไทยและบริษัทเทาน้ัน แตรวมถึงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งภูมิภาคเอเชียดวย
เชนกัน 

บริษัทมีนโยบายกระจายและลดความเสี่ยงโดยพยายามรักษาสัดสวนรายไดระหวางคาหองพักและคาอาหารที่
เหมาะสม กลยุทธการกระจายธุรกิจตามแหลงทองเที่ยวในหลายแหงเพื่อลดความเสี่ยงจากกรณีที่มีปจจัยลบท่ีมีผลตอการ
ทองเที่ยวเฉพาะแหลงใดแหลงหน่ึง การเพ่ิมสัดสวนลูกคาที่เปนนักทองเที่ยวภายในประเทศและการกระจายฐานลูกคาตางชาติ
ใหครอบคลุมหลากหลายประเทศมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยงการกระจุกตัวของลูกคากลุมใดกลุมหน่ึง รวมถึงการเตรียมความ
พรอมทั้งทางดานกลยุทธทางการตลาดและการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน นอกจากน้ีการลงทุนในธุรกิจขายอาหาร
และเครื่องด่ืมของบริษัทชวยใหบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสม เน่ืองจากรายไดจากธุรกิจขายอาหารและ
เครื่องด่ืมมีความผันผวนที่นอยกวา โดยในป 2551 บริษัท มีสัดสวนรายไดจากธุรกิจอาหารรอยละ 51 จากธุรกิจโรงแรมรอยละ 
33  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย รอยละ 4   ธุรกิจบริหารจัดการรอยละ  3  ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและบันเทิงรอยละ 3  
ธุรกิจสปารอยละ 2  และธุรกิจอื่น  ๆ รอยละ 4 

 

2.2  ความเส่ียงจากการแขงขันในธุรกิจโรงแรม 

 
ปจจุบันมีโรงแรมที่มีกลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกับกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทจํานวนมากขึ้น จึงทําใหเกิดการ

แขงขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะสงผลกระทบกับรายไดและกําไรของบริษัทในที่สุด อยางไรก็ตามบริษัทเช่ือมั่นวาดวยกลยุทธ
เปาหมายการวางตําแหนงที่ชัดเจนดานการตลาดและภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิดจากคณะกรรมการบริหารซึ่งมีความ
ชํานาญและประสบการณในธุรกิจโรงแรมและการบริหารงานดวยตนเองภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง  (“อนันตรา”)     
การบริหารงานดวยตนเองภายใตเครื่องหมายการคา “แมริออท” (Franchise) การบริหารงานโดย Four Seasons Hotels and 
Resorts Asia Pacific Pte. Ltd. ภายใตเครื่องหมายการคา “โฟรซีซั่นส” และ   การบริหารงานโดย International Hotel 
Licensing Company S.A.R.L. ซึ่งเปนกลุมบริษัท แมริออทโฮเทล ภายใตเครื่องหมายการคา “เจดับบลิว แมริออท” ซึ่งเปน
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2.3  ความเส่ียงจากการแขงขันในธุรกิจประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 
ธุรกิจการใหบริการดานอาหารและเครื่องด่ืมเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง อีกทั้งยังเปนธุรกิจที่มีการปองกัน

ผูเขารวมธุรกิจรายใหมตํ่ากวาเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรม อยางไรก็ตาม การแขงขันในธุรกิจของอาหารประเภทน้ีจําเปน
ที่จะตองมีการวางแผนการตลาดเพ่ือครอบคลุมผูบริโภคจํานวนมาก ซึ่งการจัดต้ังธุรกิจรานอาหารที่มีเครือขายครอบคลุมทั่ว
ประเทศ จําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก รวมทั้งตองมีแบรนดที่เปนที่ยอมรับ มีทีมผูบริหารที่มีประสบการณสูง และเปน
ผูประกอบการท่ีไดรับการยอมรับในวงการธุรกิจ บริษัท ไดมีการขยายสาขาครอบคลุมในเขตชุมชนที่มีกําลังซื้อและมีอัตรา
การบริโภคสูงทําใหบริษัทสามารถครองสวนแบงการตลาดที่สูงกวาคูแขง    นอกจากน้ี บริษัทไดริเริ่มเปดบริการรูปแบบ
อาหารประเภทใหม ๆ จึงทาํใหธุรกิจในกลุมน้ีมีการเติบโตอยางตอเน่ือง 
 

2.4 ความเส่ียงจากการริเร่ิมโครงการใหม 

 
จากวิสัยทัศนของบริษัทหากมีความเปนไปไดในการลงทุน บริษัทอาจเร่ิมลงทุนในโครงการใหมๆ โดยเฉพาะการ

ลงทุนในกลุมโรงแรมและที่พักอาศัย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเร่ืองของการกอสราง เชน การปรับตัวสูงขึ้นของราคาวัสดุกอสราง 
ปจจัยในเรื่องระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตนทุนและการควบคุมคุณภาพในการกอสราง
โครงการใหม อยางไรก็ตามบริษัทคาดวาจะไมไดรับความเสียหายดังกลาว ดังจะเห็นไดจากประสบการณยาวนานในการ
กอสรางโครงการตลอดระยะเวลากวา  30 ปที่ผานมา   เ น่ืองจากตามปกติบริษัทจะเขาทําสัญญาการกอสรางกับ
ผูรับเหมากอสราง ซึ่งไดระบุตนทุนในการกอสรางที่แนนอนไวในสัญญา และมีการควบคุมคุณภาพการกอสรางใหไดตาม
มาตรฐานอยางตอเน่ืองเพ่ือลดความเส่ียงตางๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการกอสราง นอกจากน้ีกอนเร่ิมดําเนินโครงการใหม บริษัท
จะทําการสํารวจสิ่งแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคในบริเวณที่ต้ังของโครงการใหมกอนดําเนินการกอสราง เพ่ือสรางความ
มั่นใจในความเปนไปไดของโครงการและขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

 

2.5  ความเส่ียงจากการการลงทุนในตางประเทศ 

 
บริษัท มีการลงทุนในโครงการธุรกิจการโรงแรมในตางประเทศเชน มัลดีฟส  แอฟริกา และในธุรกิจการ

ใหบริการดานอาหารและเครื่องด่ืมตางๆในประเทศในเอเชียเชน สิงคโปร ออสเตรเลีย ซึ่งในแตละประเทศน้ันยอมมีความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดจากปจจัยทางดานการเมือง กฎหมาย หรือภาวะเศรษฐกิจของประเทศเหลาน้ันที่อาจเปล่ียนแปลงไป 
ดังน้ัน หากมีเหตุใดเหตุหน่ึงเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจในประเทศน้ันๆ อาจมีผลกระทบใหรายไดและ
กําไรจากการลงทุนดังกลาวของบริษัทลดลง 

บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงน้ี โดยไดกําหนดนโยบายเพ่ือเปนการลดความเสี่ยงโดยผูบริหารของบริษัท ซึ่งมี
ประสบการณในการบริหารธุรกิจการใหบริการดานโรงแรม อาหารและเครื่องด่ืมในหลายประเทศ ไดทําการศึกษาความ
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ทั้งน้ีบริษัทยังมแีผนในการขยายธุรกิจในตางประเทศดวยรูปแบบของแฟรนไชสและรับจางบริหารโรงแรมแทน
การลงทุนดวยตนเองซึ่งเปนการลดความเสี่ยงในการลงทุนได อีกทั้งยังสามารถขยายฐานของแบรนดที่บริษัทเปนเจาของ
ไดอีกดวย 

 

2.6  ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทไมมีท่ีดินของตนเอง 

 
ที่ดินที่เปนที่ต้ังของโรงแรมบางแหงในปจจุบันเปนที่ดินที่บริษัทไดทําสัญญาเชาไวกับเจาของที่ การไมมีที่ดินเปนของ

ตนเองจึงเปนความเสี่ยงของบริษัทที่นักลงทุนควรตระหนักถึง อยางไรก็ตาม สัญญาเชาที่บริษัททําไวกับผูใหเชามีอายุสัญญา
เฉล่ียคงเหลือประมาณ 13 ป และบริษัทมีสิทธิตออายุสัญญาไดอีก         โดยมีคาเชาตามที่จะตกลงกัน และบริษัทก็ไดปฏิบัติ
ตามสัญญาเชาและมีความสัมพันธที่ดีกับผูใหเชาตลอดมา บริษัทจึงเช่ือมั่นวาความเสี่ยงดังกลาวไมมีนัยสําคัญในระยะเวลาอัน
ใกล 

 

2.7  ความเส่ียงในการตอสัญญาแฟรนไชส 

 
การดําเนินงานของบริษัทภายใตแบรนดตางๆสวนมากจะไดรับแฟรนไชสมาจากตางประเทศโดยดําเนินงานตาม

ขอตกลงภายใตสัญญาแฟรนไชส ดังน้ันจึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการท่ีมิไดรับอนุญาตใหตอสัญญาหรือการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดในสัญญาแฟรนไชสแตละสัญญา บริษัทจึงไดทําการบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยการขอตออายุ
สัญญาแฟรนไชสลวงหนากอนที่สัญญาจะหมดอายุลงเพื่อสรางความมั่นใจในผลประโยชนที่จะไดรับในระยะยาวของบริษัท
และผูถือหุน โดยปจจุบันอายุสัญญาแฟรนไชสมีการตออายุลวงหนาประมาณ 25 ป โดยเฉล่ีย  อยางไรก็ตาม บริษัทยังมี
เปาหมายท่ีจะเพ่ิมแบรนดโดยเฉพาะแบรนดธุรกิจอาหารที่เปนของตนเอง โดยในปจจุบันบริษัทมีแบรนดของตัวเองมากถึง 3 
แบรนด ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงทางดานน้ีโดยตรง 
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2.8  ความเส่ียงจากการตออายุสัญญาเชากับเจาของพ้ืนท่ี 

 
สถานที่ต้ังของรานอาหารเปนหน่ึงในปจจัยหลักของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจรานอาหาร ดังน้ันจึงอาจเกิดความ

เสี่ยงหากไมสามารถตอสัญญาเชาพ้ืนที่และความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงของรายละเอียดในสัญญาใหมที่จะถูกจัดทําขึ้น 
อยางไรก็ตามเน่ืองจากบริษัทเปนเจาของรานอาหารภายใตแบรนดตางๆหลายแบรนดซึ่งเปนที่ยอมรับของผูบริโภค จึงสงผล
ใหบริษัทมีอํานาจตอรอง อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายในการทําสัญญาระยะยาวกับเจาของพ้ืนที่ ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดังกลาว
ไดอยางมาก 
 

2.9  ความเส่ียงดานการเงิน  

 
2.9.1   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน   

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดบางสวนเปนเงินสกุลตางประเทศซึ่งไดรับมาจากการใหสิทธิคาแฟรนไชสและจาก
เอเยนตทองเท่ียวในตางประเทศ ซึ่งรายไดดังกลาวผันแปรตามอัตราแลกเปล่ียน แตในขณะเดียวกันบริษัทและบริษัทยอยก็มี
คาใชจายบางประเภท เชน คาบริหารจดัการธุรกิจโรงแรม คาการใชสิทธิ/ลิขสิทธิ์ในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม (Franchise Fee) 
เปนเงินสกุลตางประเทศ ดังน้ันบริษัทจึงสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนน้ีไดโดยหักกลบรายไดและคาใชจายที่เปน
เงินสกุลตางประเทศ (Natural Hedging) ซึ่งปจจุบันคาใชจายดังกลาวมีสัดสวนใกลเคียงกับรายได สงผลใหผลตางจากอัตรา
แลกเปล่ียนคิดเปนมูลคาที่ไมเปนสาระสําคัญเมื่อเทียบกับรายไดทั้งหมดของบริษัทและบริษัทยอย ในสวนของการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาคาหองพักซึ่งเดิมกําหนดราคาอางอิงเงินสกุลดอลลาหสหรัฐ ปจจุบันหองพักทั้งหมดในประเทศได
เปลี่ยนมากําหนดเปนเงินสกุลบาท   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  บริษัท และบริษัทยอย มีเงินลงทุนในตางประเทศตามราคาทุน ประมาณรอยละ 9 เมื่อ
เทียบกับสินทรัพยรวมในงบการเงินรวม (เงินลงทุนในตางประเทศดังกลาวเปนเงินลงทุนในกิจการรวมคา และเงินลงทุนระยะ
ยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด โดยบริษัท ไดบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งมิไดมีการบันทึกขาดทุนหรือ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกําไรขาดทุน เงินลงทุนในกิจการรวมคาจะบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย (โดยรับรูสวนแบงกําไร
หรือขาดทุนซึ่งแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียในป 2551) สวนเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาด จะมีการปรับปรุงใหเปนราคายุติธรรมและใชอัตราแลกเปล่ียน ณวันสิ้นงวดโดยแสดงอยูภายใตสวนของผู
ถือหุน) จากสัดสวนเงินลงทุนในตางประเทศซึ่งมีสัดสวนตํ่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมในงบการเงินรวมดังกลาว 
ทําใหบริษัท ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนไมมากนัก 
   นอกจากน้ี  บริษัท และบริษัทยอยมีภาระหน้ีเงินกูยืมที่เปนสกุลเงินบาทในสัดสวนรอยละ  93  และสกุลตางประเทศ
ในสัดสวนรอยละ 7      ทั้งน้ีบริษัท ไดมีการใชตราสารอนุพันธทางการเงินในการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปล่ียนในกรณีจําเปน 
 
2.9.2   ความเสี่ยงดานการเก็บเงินชําระหน้ีจากลูกหน้ีการคา  

บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินชําระหน้ีจากลูกหน้ีการคา เชน เอเยนตทองเที่ยว หรือลูกคาบริษัท
รายใหญ เชนเดียวกับผูประกอบการในธุรกิจโรงแรมรายอื่นๆ  อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยมีฐานลูกหน้ีการคาที่
หลากหลายและมีจํานวนมากรายซึ่งบริษัทและบริษัทยอยไมไดยึดติดกับฐานลูกหน้ีการคากลุมใดกลุมหน่ึง และในอดีตไมเคย
ไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากหน้ีสูญ เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอยจะพิจารณาใหระยะเวลาในการชําระหน้ี 
(เครดิตเทอม) แกลูกหน้ีการคาเฉพาะรายท่ีติดตอกันมาเปนระยะเวลาอยางนอย 3-5 ป สําหรับลูกหน้ีการคารายใหม บริษัทและ
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ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหน้ีการคาคางชําระสุทธิเทากับ 485 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
3 ของรายไดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย โดยรอยละ 96.7 ของยอดลูกหน้ีการคาทั้งหมด (กอนหักคาเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ) เปนลูกหน้ีการคาคางชําระนอยกวา 90 วัน และประกอบดวยลูกหน้ีที่ยังไมถึงกําหนดชําระรอยละ 85.8  บริษัท
และบริษัทยอยไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวรอยละ 0.8 ของยอดลูกหน้ีการคาทั้งหมด (กอนหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ)  

 
2.9.3  ความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย 
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เน่ืองจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของบริษัท สวนใหญเปนอัตราคงที่ โดยบริษัท มีเงินกูระยะ
ยาวที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวจํานวนรอยละ 23 ของเงินกูระยะยาวทั้งหมด บริษัท มีการใชตราสารอนุพันธทางการเงินในการ
บริหารเพ่ือลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในกรณีจําเปน เงินกูระยะยาวของบริษัทปจจุบันอยูในรูปหุนกูระยะยาว 3  ป 5 ป 
และ 7 ป โดยอัตราดอกเบี้ยเฉล่ียปจจุบันอยูที่ระดับรอยละ 5  
 หากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะมีผลกระทบใหดอกเบี้ยจายของบริษัทและบริษัทยอยเพ่ิมขึ้น
ประมาณรอยละ 0.07 ของรายได 
 
2.9.4    ความเสี่ยงจากการตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ตองปฏิบัติและละเวนปฏิบัติของหุนกูของบริษัท 
 บริษัทตองดํารงอัตราสวนหน้ีสิน (Interest Bearing Debt) (“IBD”) ตอสวนของผูถือหุน (Shareholders’ Equity) (“E”) 
ของบริษัทในอัตราไมเกิน 1.75 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีในทุกๆไตรมาส โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทที่มีผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือ
หุน (IBD/E) ของบริษัทเทากับ 0.73 : 1   
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1B3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2B3.1  ความเปนมาและการเปล่ียนแปลงพัฒนาการท่ีสําคัญ     

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

นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ลานบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจโรงแรม ตอมาในไตรมาสท่ี 4 ป 2547 
บริษัทไดทําคําเสนอซ้ือหุนทั้งหมดของ บริษัท เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ซึ่งทําใหธุรกิจขยายจากเดิม
ในรูปธุรกิจโรงแรมมา เปนธุรกิจโรงแรมและอาหาร  ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 3,614.26 
ลานบาท  

บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2531 ดําเนินกิจการ  โรงแรม รอยัล
การเดน รีซอรท พัทยา (ปจจุบันช่ือโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา) ซึ่งต้ังอยูใจกลางเมืองติดหาดพัทยา ในชวง
ระยะเวลาต้ังแตป 2535 จนถึงปจจุบันบริษัทไดขยายกิจการโดยการลงทุนกอสรางโรงแรมหรือเขาซื้อหุนโรงแรมท่ีมีศักยภาพ
หรือรวมลงทุนกับโรงแรมช้ันนําในตางประเทศในสถานที่ต้ังที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย อาทิ ภูเก็ต สมุย 
เชียงใหม หัวหินและเชียงราย เปนตน    ทั้งน้ี บริษัทไดเขาไปลงทุนในธุรกิจโรงแรม ธรุกิจอาหาร และธุรกิจอื่น ๆ โดยมี
รายละเอียดที่สําคัญดังน้ี 

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

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

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

ป 2536 - ลงทุนในบริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด (“MTR”) เพ่ือสรางโรงแรมโฟรซีซั่น รีซอรท เชียงใหม (เดิม
ช่ือโรงแรมเดอะ รีเจนท รีซอรท เชียงใหม)  

- เริ่มดําเนินธุรกิจบันเทิง (พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not!) ผานบริษัท รอยัล การเดน เอ็นเตอรเท
นเมนท 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 
 - บริษทั สมุย วิลเลจ จํากัด (“SAMUI”) ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 100 ซื้อที่ดินที่เกาะสมุยเพ่ือเตรียมกอสราง

โรงแรมช้ันหน่ึง   
 

ป 2544 - รวมลงทุนกับบริษัท แมริออท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด โดยลงทุนผานบริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอป
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เมนท จํากัด (“RGD”)  เพ่ือดําเนินกิจการโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา  
       เพ่ิมศักยภาพของโรงแรมท่ีพัทยา หัวหิน และกรุงเทพฯ เพ่ือใหไดมาตรฐานสากลโดยใชเครื่องหมายการคา 

“แมริออท”   
 

ป 2545 - ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด (“BB”) เพ่ือดําเนินกิจการโรงแรมบานโบราณ ที่
จังหวัดเชียงราย (ปจจุบันเปล่ียนช่ือเปนโรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดนไทรแองเก้ิล) 

 
ป 2546 - เพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน RHC ทําใหบริษัทถือหุนรอยละ 49.05 ใน RHC  

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

ของบริษัทยอยในเดือนกรกฎาคม ทําใหบริษทัถือหุนรอยละ 98.65ใน MFG ณ สิ้นป 2546  
- ปรับปรุงโรงแรมบานโบราณ และเปล่ียนช่ือเปน โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดนไทรแอง

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

สอรทแอนดสปาสมุย โดยเปดดําเนินการในเดือนพฤศจิกายนป 2547  
 

ป 2547 - เพ่ิมสัดสวนการลงทุนในบริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด (“MVVL”) จากรอยละ 15 เปนรอยละ 50  
- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน CPR จากรอยละ 74.36 เปน รอยละ 81.24  
- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนในโรงแรม เจ ดับบลิว ภูเก็ต รีซอรทแอนดสปา เปนรอยละ 86.2  ซึ่งเปนการถือหุน

โดยตรงในสัดสวนรอยละ 50 และถือหุนทางออมผาน บริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด (“RNS”) รอยละ 
36.2 (RNS ถือหุนในโรงแรม เจ ดับบลิว ภูเก็ต รีซอรทแอนดสปา รอยละ 50 โดยบริษัทถือหุนใน RNS ใน
สัดสวนรอยละ 72.4 ทําใหบริษัทถือหุนในโรงแรม เจ ดับบลิว ภูเก็ต รีซอรทแอนดสปา ผาน RNS คิดเปน
รอยละ 36.2) 

- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนในบริษัท มันดาราสปา (ไทยแลนด) จํากัด (“MST”)เปนรอยละ 100  
- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนในบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด (“MSVL”) ผานภายใต บริษัท มันดารา สปา 

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

พังงา โดยบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงรอยละ 40 พรอมกันน้ีบริษัทยังไดรับการแตงต้ังใหเปนผูบริหาร
โรงแรมในนาม โรงแรม อนันตรา โคโค ปาลม รีสอรท แอนด สปา เขาหลัก ภายใตสัญญาบริหารงาน
โรงแรม 

- ในเดือนธันวาคมจากเหตุการณสึนามิที่ชายฝงทะเลอันดามัน ทําใหโรงแรมในเครือ 2 แหง ไดรับผลกระทบ
ไดแก โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีซอรท แอนด สปาไดรับความเสียหายเพียงเล็กนอยสามารถ
ซอมแซมสวนที่เสียหายและเปดบริการเปนปกติในวันตอมา และโรงแรม    อนันตรา โคโค ปาลม รีสอรท 
แอนด สปา เขาหลัก ไดรับผลกระทบโดยตรง แตไดรับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยจํานวน 260 ลาน
บาทซึ่งครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด 

- เพ่ิมสัดสวนการถือหุนใน MFG จากรอยละ 98.65 เปนรอยละ 99.23 โดยการทยอยซื้อหุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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- เพ่ิมสัดสวนการถือหุนใน MFG จากรอยละ 99.23 เปนรอยละ 99.70 โดยการทําคําเสนอซื้อหุนที่ยังเหลืออยู
ทั้งหมดรอยละ 0.77 พรอมทั้งขอเพิกถอนหลักทรัพยของ MFG ออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน RHC จากรอยละ 49.30 เปนรอยละ 57.66  
 

ป 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน RHC จากรอยละ 57.66 เปนรอยละ 90.83 ผานการทําคําเสนอซื้อหุนที่ยังเหลืออยู
ทั้งหมดรอยละ 42.34  

- สัดสวนการถือหุนใน MFG ลดลงจากรอยละ 99.70 เปนรอยละ 99.67 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของทุนชําระ
แลวของ MFG จาก 325.83 ลานบาทเปน 327.31 ลานบาทจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร
ใหกับพนักงาน (ESOP) 

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

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

- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนทั้งหมดในบริษัท รอยัล การเดนท ดีเวลลอปเมนท จํากัด จากรอยละ 86.2 เปนรอยละ 
100 โดยซื้อหุนบริษัท รอยัล การเดนท ดีเวลลอปเมนท จํากัด รอยละ 50 จาก RNS  

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

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

เปนหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมภายใตกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 
2548 

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

- ลงทุนรอยละ 49 ใน Arabian Spas (Dubai) Limited  ซึ่งประกอบธุรกิจสปาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ
เร็ตส โดยลงทุนผาน MSVL  

- ลงทุนรอยละ 50 ในบริษัท ยูโทเปย โฮลด้ิง ไพรเวท จํากัด ผูดําเนินการพัฒนาธุรกิจโรงแรมที่        มัลดีฟส
ภายใตเครื่องหมายการคาอนันตรา โดยลงทุนผาน RGI      

- ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด เพ่ือลงทุนซื้อที่ดินและกอสรางคอนโดมีเนียม 
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ป 2549  

- เริ่มดําเนินกิจการโรงแรมใหมจํานวน 2 โรงแรม ในไตรมาสท่ี 1 โรงแรมโฟรซีซั่นส  เตนทแคมป ที่
เชียงราย และโรงแรมโบดูฮูรา ที่มัลดีฟท 

- บจ.อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส โฮลด้ิง(ลาบวน) ซึ่ง MINT ถือหุนรอยละ 100 เพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน  
China Food Group Ltd. ในประเทศจีนจากรอยละ 18.5 เปนรอยละ 100  (China Food Group Ltd. ถือหุน
รอยละ100 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 แฟรนไชสโฮลด้ิง (ลาบวน) จํากัด ถือ

หุนรอยละ100 ใน Franchise Investment Corporation of Asia Ltd.(FICA) และ FICA ถือหุนรอยละ 92.59 
ใน Beijing LeJazz Food & Beverage Co., Ltd.)  โดยตรง ซึ่งจะชวยลดขั้นตอนการบริหารเงินลงทุนลง 

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

บริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยของประเทศศรีลังกา เพ่ือลงทุนในธุรกิจโรงแรม 
- ในเดือน มิถุนายน บริษัท ไดรับเลือกจากตลาดหลักทรัพยใหคํานวณในดัชนี 50 ของตลาดหลักทรัพยต้ังแต

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

สัดสวนการถือหุนรอยละ 10.91 และใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ รอยละ 9.06 ของหุนที่ชําระแลวในเดือน
พฤศจิกายน ทั้งน้ี  บรษิัท ไดดําเนินการแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดเปนหุนสามัญ ณ ตนป 2550 ทํา
ใหสัดสวนการถือในปจจุบัน เทากับรอยละ 17.12 

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

(ขณะน้ียังไมเริ่มดําเนินการ) 
 

ป 2550 - ในเดือนมกราคม ลงทุนผานบริษัท รอยัล การเดนท โฮเต็ล แมแนจเมนท จํากัด  รอยละ 100  ในบริษัท 
Hospitality Investment International Limited และ Lodging Management (Labuan) Limited เพ่ือลงทุน
ธุรกิจดานโรงแรมในตางประเทศ   

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

100 ใน Delicious Foodstuff (Labuan) Limited เพ่ือลงทุนธุรกิจดานอาหารในตางประเทศ (ขณะน้ียังไมเริ่ม
ดําเนินการ) 

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

ของ 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 Offer) 
หลักทรัพยทั้งหมดของ บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (RHC) จํานวน 1,887,945 หุนโดยบริษัทมี
ความประสงคเพ่ือที่จะขอเพิกถอนหลักทรัพยของกิจการออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทย  และมีผูแสดงเจตนาขายทั้งสิ้น 1,235,562 หุน ทําใหบริษัท หัวหิน รีซอรท 
จํากัด ถือหุน RHC ทั้งสิ้น 19,923,152 หุน คิดเปนรอยละ 44.27 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของกิจการ เมื่อรวมกับที่ MINT ถืออยู 24,424,465 หุน  หรือรอยละ 54.28 ทําให MINT ถือหุนโดยตรงและ
โดยออมรวมเปน 44,347,617 หุน หรือรอยละ 98.55 และ RHC ไดดําเนินการเพิกถอนหลักทรัพยของ
กิจการออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2550 

- เดือนเมษายน ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด เพ่ือรองรับการ       ขยายตัวของการ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรมในภูเก็ต (ขณะน้ียังไมเริ่มดําเนินการ) 

- ในเดือนกรกฎาคม บริษัทไดลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัทโคโคปาลม โฮเต็ล แอนด รีซอรท จํากัด จากเดิม รอย
ละ 65 (มีสิทธิออกเสียงรอยละ 40 ของสิทธิออกเสียง) เปนรอยละ 100 (มีสิทธิออกเสียงรอยละ100 ของ
สิทธิออกเสียง)ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานและขจัด   ขอขัดแยงกฎหมายในเรื่องการ
ถือหุนของคนตางดาว 

- ในเดือนกันยายน 2550 บริษัท ไดเสนอขายหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกันและไม
มีผูแทนผูถือหุนกู มูลคาตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท จํานวนไมเกิน 
3,900 ลานบาท แบงเปน 1) หุนกูของบริษัทไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 
1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2555 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.81 ตอป ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุ
หุนกู จํานวนเสนอขายไมเกิน 1,840 ลานบาท  2) หุนกูของบริษัท ไมเนอรอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.21 ตอป ชําระ
ดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุนกู จํานวนเสนอขายไมเกิน 2,060 ลานบาท  โดยเสนอขายตอตอผูลงทุน
สถาบัน 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.  ลงทุนรอยละ 100 ใน Delicious Food 
Holdings (Australia) Pte Limited.  3) Delicious Food Holdings (Australia) Pte Limited. ลงทุนรอยละ 50 
ใน Coffee Club Holdings Pty Ltd. เพ่ือขยายการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมในตางประเทศ 

- ในเดือนตุลาคม 2550 MINT ไดเขาลงทุนใน Minor International (Labuan) Limited. ในสัดสวนรอยละ 
100 เพ่ือขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและสันทนาการในตางประเทศ 

- ในเดือนพฤศจิกายน 2550 MINT ได จัดต้ังบริษัท ไมเนอร อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ใหคําปรึกษา และติดต้ัง บํารุงรักษา ซอมแซมระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบริษัทและบริษัทในเครือ 

ป 2551 - ในเดือนมกราคม 2551 บริษัท ดีลิเชียส ฟูดโฮลด้ิง (ออสเตรเลีย) พีทีวาย จํากัด  ซึ่งถือหุนโดยบริษัทที่ 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100  ไดลงทุนในบริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ โฮ
ลด้ิง (ออสเตรเลีย) พีทีวาย จํากัด ในสัดสวนรอยละ 50 เพ่ือขยายธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมในตางประเทศ  
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 - ในเดือนมีนาคม 2551 Hospitality Investment International Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ลงทุน
รอยละ 50 ใน Tanzania Tourism and Hospitality Investments Limited และ รอยละ 50 ใน Zanzibar 
Tourism and Hospitality Investment Limited โดยทั้งสองบริษัทดังกลาวดําเนินธุรกิจโรงแรมในแอฟริกา  
นอกจากน้ี บริษัทยังไดเขาลงนามในสัญญากับ Kempinski group เพ่ือความรวมมือกันในการพัฒนากลยุทธ
ในเอเชีย และยุโรป 

 - ในเดือนเมษายน 2551 บริษัท ไพรมาซี่ อินเวสเมนท จํากัด  ซึ่งถือหุนโดยบริษัทที่ บรษิัท เดอะ ไมเนอร ฟูด 
กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100  ไดลงทุนรอยละ 70 ใน Thai Express Concepts Pte.Ltd. ซึ่ง
ประกอบธุรกิจอาหารจานดวนในสิงคโปร  การลงทุนในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือขยายธุรกิจอาหารและ
เครื่องด่ืมในตางประเทศ  

 - ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เจาพระยา รีซอรท แอนด เรสซิเดนท จํากัด ในสัดสวน
รวมท้ังสิ้นรอยละ 100 เพ่ือขยายธุรกิจโรงแรม  นอกจากน้ี ยังไดลงทุนในบริษัท ไมฝาด บีช รีซอรท จํากัด 
ในสัดสวนรอยละ 100 เพ่ือขยายธุรกิจโรงแรม 

 - ในเดือนมิถุนายน 2551 บริษัทไดเปดโรงแรม Anantara Seminyak ในบาหลี โรงแรม Anantara Seminyak 
เปนโรงแรมแหงแรกที่บริษัทใหบริการดานการจัดการเต็มรูปแบบ (pure management)  

 - ในเดือนสิงหาคม 2551 บริษัทไดชําระบัญชี บริษัท รอยัลการเดนท เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (ซึ่งบริษัทถือ
หุนรอยละ 100) และโอนทรัพยสินทั้งหมดใหแกบริษัท (ปจจุบันอยูระหวางการชําระบัญชี) นอกจากน้ี 
กลุมบริษัทยังลงทุนในบริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือขยายการประกอบธุรกิจ คอฟฟ 
คลับ ในประเทศไทย 

 - ในเดือนตุลาคม 2551 บริษัทเสนอขายหุนกูประเภทไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ ไมมีตัวแทนผูถือหุนหุน
กู มูลคาที่ตราไว 1,000 บาท มูลคาไมเกิน 1,000 ลานบาท ครบกําหนดชําระในป 2554  อัตราดอกเบี้ยคงที่
ในอัตรารอยละ 5.3  ชําระดอกเบี้ยทุกหกเดือน  โดยเสนอขายใหแกนักลงทุนสถาบัน และในเดือนเดียวกัน
บริษัทไดเปด อนันตรา รีซอรท แอนด สปา ในภูเก็ต และ Desert Island Resort and Spa ที่ Sir Bani Yas 
Island ซึ่งบริหารจัดการภายใตแบรนด “อนันตรา” ที่ Abu Dhabi ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต 

 - ในเดือนธันวาคม 2551 บริษัทไดเปด อนันตรา สิเกา ที่ชายฝงทะเลกระบี่ และ เปด Turtle Village Shopping 
Plaza ที่ภูเก็ต ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด 
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3B3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท   

โครงสรางของบริษัทและบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2551 

 
Note: (1) MSES หมายถึง MSpa Enterprise Management (Shanghai)Ltd.  (2) รายละเอียดบริษัทยอยของ บมจ.ไมเนอร ฟูด กรุป : หนาที่ 15-16  (3)  ในเดือน กรกฎาคม 2550 บริษัทลงทุนเพิ่มเงินลงทุนใน COCO Palm เปนรอย
ละ 100   (4) Minor International (Labuan) : จัดตั้งเมื่อ ตุลาคม 2550 
Uหมายเหตุ: U ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่บริษัท ถือหุนไมถึงรอยละ 100  
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6Bบริษัทประกอบธุรกิจโดยเขาไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา ที่
บริษัทเปนเจาของ ผานบริษัทในเครือและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งสามารถสรุปธุรกิจหลักไดแก 
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย ธุรกิจ
ใหบริการเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจอื่น  

 
ขอมูลบริษัทและบริษัทยอย  
1. ธุรกิจโรงแรม 

การบริหารธุรกิจโรงแรมของบริษัทในกลุมแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
1.1. บริหารงานดวยตนเองโดยบริษัทหรือบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด (“MHG”) ซึ่งบริษัท ถือหุนอยูรอยละ 100 

ภายใตเครื่องหมายการคา “อนันตรา” ดําเนินการโดย 
- บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด บริษัทถือหุนรอยละ 100 ผานบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด ปจจุบันดําเนินกิจการ

โรงแรมภายใตเครื่องหมายการคา “อนันตรา” ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด บริษัทถือหุนรอยละ 100 ปจจุบันดําเนินกิจการโรงแรมภายใตเครื่องหมาย

การคา “อนันตรา” ที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
- บริษัท สมุย  รีซอรท แอนด สปา จํากัด บริษัท ถือหุนรอยละ 100 ปจจุบันดําเนินกิจการโรงแรมภายใต

เครื่องหมายการคา “อนันตรา” ที่อําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎธานี 
- บริษัท เอ็ม ไอ สแควร จํากัด บริษัทถือหุนรอยละ 100 ปจจุบันดําเนินกิจการโรงแรมภายใตเครื่องหมายการคา 

“อนันตรา” ที่อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต 
1.2. บริหารงานดวยตนเองโดยบริษัทหรือ MHG  ภายใตเครื่องหมายการคา “แมริออท” (Franchise) ดําเนินการโดย 

- บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักดานโรงแรมใจกลางเมืองพัทยาคือ 
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา  

- บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด  ดําเนินกิจการโรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา ที่อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

- บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด บริษัทถือหุนรอยละ 81.24 ดําเนินกิจการโรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา และธุรกิจใหเชาศูนยการคา “Royal Garden Plaza –Bangkok” โดยทั้งโรงแรมและศูนยการคา ต้ังอยู
ริมแมนํ้าเจาพระยา ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ  

1.3. บริหารงานโดยโฟรซีซั่นส ภายใตเครื่องหมายการคา “โฟรซีซั่นส” และบริหารงานโดยกลุมแมริออท โฮเทล ภายใต
เครื่องหมายการคา “เจดับบลิวแมริออท” ดําเนินการโดย 

- บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) ปจจุบันบริษัทถือหุนท้ังทางตรงและทางออมผาน บริษัท โรงแรมราช
ดําริ จํากัด (มหาชน) (“RHC”) รอยละ 98.86 และหุนสวนที่เหลือถือโดยบุคคลภายนอก ดําเนินกิจการโรงแรม 
โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ โรงแรม เดอะ รีเจนท กรุงเทพ) ต้ังอยูบนถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 

- บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)  ไดลงทุนและมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย ไดแก 
 บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด โดย RHC ถือหุนรอยละ 100 เริ่มประกอบกิจการต้ังแตป 2543 ดําเนิน

กิจการพัฒนาโครงการเซนตรีจีส 
- บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด บริษัทถือหุนทั้งทางตรงและทางออม รวมรอยละ 71.04 สวนที่เหลือถือโดย

บุคคลภายนอก ปจจุบัน ดําเนินกิจการโรงแรม โฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม (เดิมช่ือ โรงแรมเดอะ รีเจนท รี
ซอรท เชียงใหม) บริหารงานโดย กลุมโฟรซีซั่นส ที่อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  
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- บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด บริษัทถือหุนรอยละ 100 ดําเนินกิจการโรงแรม โฟรซีซั่นส รีซอรท สมุยไดเปด
ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2550 บริหารงานโดยกลุมกลุมโฟรซีซั่นส  ที่อําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

- บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด บริษัทถือหุนรอยละ 100 ปจจุบันดําเนินกิจการโรงแรมโฟรซีซั่นส  เต็นท
แคมป เชียงราย บริหารงานโดยกลุมกลุมโฟรซีซั่นส    ที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

- บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด โดยบริษัทถือหุนรอยละ 100 ดําเนินกิจการโรงแรมเจดับบลิว แมริ
ออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา บริเวณหาดไมขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บริหารงานโดย แมริออท อินเตอร
เนช่ันแนล 

  
2. ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ดําเนินการโดย 

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.72 ดําเนินธุรกิจประเภทเครือขายรานอาหาร
บริการดวน ไดแก พิซซา แฮมเบอรเกอร ฮอทดอก ไอศครีมพรีเมี่ยม และซอฟทไอศครีม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  MFG ได
ลงทุนและมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังน้ี 

 

 

 
 

ธุรกิจหลัก 
จํานวนหุนสามัญ 

อัตราการ 
ถือหุน 

  จํานวน 
หุนรวม 

จํานวน 
หุนท่ีถือ 

1)  บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด  0Bรานไอศครีม – สเวนเซนส 1,000,000 999,994 100.00% 
2)  บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด  คิออส – แดรี่ ควีน  

รานอาหาร – DQ Grill & Chill 
160,000 159,994 100.00% 

3)  บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด  ผลิตเนยแข็ง 600,000 599,993 100.00% 
4)  บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด  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 จํากัด   รานอาหาร -ซิซซเลอร 4,000,000 3,999,993 100.00% 

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

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

450,000 229,494 51.00%2 

10)  บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จาํกัด  ใหบริการอาหาร จัดที่พัก 
การซักรีด บนแทนขุดเจาะ 
ปโตรเลียม 

50,000 25,495 51.00%2 

11)  บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส  
 โฮลด้ิง (ลาบวน) จํากัด 

 จดทะเบียนและใหใชเครื่องหมาย
บริการ/เครื่องหมายการคา  

1,800,0003 1,800,000 100.00% 

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

 จดทะเบียนและใหใชเครื่องหมาย
บริการ/เครื่องหมายการคาใน
ประเทศจีน 

16,000,000 16,000,000 100.00% 
โดย Labuan 
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ธุรกิจหลัก 

จํานวนหุนสามัญ 
อัตราการ 
ถือหุน 

  จํานวน 
หุนรวม 

จํานวน 
หุนท่ีถือ 

13)  The Minor Food Group (China) Limited  
 

 เจาของกิจการและผูถือ
ลิขสิทธิ์แฟรนไชสเครือขาย
รานพิซซา – The Pizza Company 
และราน Sizzler ในกรุงปกก่ิง 

จํานวนเงิน 
70 

ลานหยวน 

จํานวนเงิน 70 
ลานหยวน 

100.00% 
(โดย FICA) 

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% 

19) Thai Express Concepts Pte. Ltd.  รานอาหารในตางประเทศ 300,000 210,000 70.00%4 
20) เดอะคอฟฟคลับ (ประเทศไทย) จํากัด  รานอาหาร 20,000 19,998 100.00% 
21) บริษัทซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

(กัมพูชา) จํากัด 
 ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 20 ลาน Riels 20 ลาน Riels 100.00% 

22) Sizzler China Pte, Ltd  เจาของลิขสิทธิ์ 50,000 
ดอลลาร
สหรัฐ 

25,000 
ดอลลารสหรัฐ 

50.00%4 

23) Coffee Club Holding Pty. Ltd.  ธุรกิจขายกาแฟและธุรกิจแฟรน
ไชสในออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด 

10 5 50.00%4 

7Bหมายเหตุ  1 หุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 5 ในบริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ถือโดยผูบริหารของบริษัท การถือหุนดังกลาวเปนการถือหุน
มาต้ังแตกอต้ังบริษัทเบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด และมิไดมีเจตนาที่จะเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัทของผูบริหาร นอกจากน้ี
การทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทและบริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด จะกระทําเพื่อประโยชนสูงสุดของท้ัง 2 บริษัท
โดยอัตราคาตอบแทนในการทํารายการระหวางกันสามารถอางอิงไดกับราคาตลาด  

8B

 2  หุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 49 ในบริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด และบริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส จํากัด ถือโดย
บุคคลภายนอก ทั้งน้ีกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากบริษัทมีจํานวนเพียงก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการของบริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
จํากัดจึงไมมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัทดังกลาว 

 3       ทุนจดทะเบียน 4 ลานเหรียญสหรัฐ ทุนชําระแลว 1.8 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ีถือโดย MFG รอยละ 100 
4       จํานวนสัดสวนที่เหลือถือโดยบุคคลท่ีไมเก่ียวโยงกันกับบริษัท 
 

3 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ดําเนินการโดย 
บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด  ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 100 ดําเนินธุรกิจเพ่ือลงทุนซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย โดยในปจจุบัน บริษัทไดพัฒนาโครงการ “The Estate” ซึ่งประกอบไปดวยวิลลาหรูจํานวน 14 หลัง โดยต้ังอยู
ที่ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  
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4 9Bธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย ดําเนินการโดย 
บริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 100 ดําเนินกิจการศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 

ต้ังอยูติดกับ โรงแรม พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา  และยังดําเนินกิจการศูนยการคา Turtle Village Shopping Plaza ที่
ภูเก็ต  

นอกจากนี้ บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 100 ดําเนินกิจการศูนยการคา รอยัลการเดน พลาซา 
กรุงเทพ 
5 ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ ดําเนินการโดย 

ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (เดิมช่ือบริษัท มันดารา 
สปา (ไทยแลนด) จํากัด) และบริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด (เดิมช่ือบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด) โดยดําเนินกิจการ
โดยใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร ปจจุบันบริษัทเปด
ดําเนินการในประเทศจํานวน 14 แหงผานบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และ ในตางประเทศจํานวน 16 แหง ผาน 
บริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด  บริษัทเอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด และ Joint Ventures Arabian 
Spas (Dubai) Limited Liability Company  
6 ธุรกิจบันเทิง ดําเนินการโดย 

6.1 บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด บริษัทถือหุนรอยละ 100 ประกอบธุรกิจประเภทสถานบันเทิงสําหรับ
ครอบครัว ประกอบไปดวยพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! โรงภาพยนตร 4 มิติ (Simulator Theater) โกดังผี
สิง (Haunted Adventure) และมหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze) ในบริเวณช้ัน 2 ของศูนยการคารอยัลการเดน 
พลาซา พัทยา ทั้งน้ีในการปรับโครงสรางองคกร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด ไดโอนกิจการ สินทรัพย และหน้ีสินทั้งหมดใหแกบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) โดยได
จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 และปจจุบันอยูระหวางการชําระบัญชี  

6.2 R.G.E. (HKG) Limited ต้ังอยูที่ประเทศฮองกง บริษัทถือหุนรอยละ 100 ประกอบธุรกิจใหบริการจัดการธุรกิจ
บันเทิง โดยแตเดิมบริหารจัดการในบริษัท ริบเบี่ยน จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจในพิพิธภัณฑ   Ripley’s Believe It or Not! 
ที่ Peak Tower ประเทศฮองกง ทั้งน้ี บริษัทไดขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ริบเบี่ยน จํากัด ใหแกบุคคลภายนอก
เมื่อเดือนเมษายน 2548  

7 ธุรกิจอื่น ดําเนินการโดย 
7.1 บริษัท รอยัล การเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 100 ประกอบกิจการใหบริการการ

บริหารงานศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ ศูนยบันเทิงที่   
พัทยา และโรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม เอ รอยัลการเดน รีซอรท และบริหารงาน
ดานธุรการใหแก บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัท ศรีพัฒน
การเดนท จํากัด และบริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด  

7.2 บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ต้ังอยูที่บริติช เวอรจิ้น ไอรแลนด บริษัทถือหุนรอยละ 100 ดําเนิน
กิจการรวมลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกันทั้งในและตางประเทศ ไดแกบริษัท ฮารเบอรวิว จํากัด รวมถึงการลงทุน
รอยละ 50 ในบริษัท ยูโทเปย โฮลด้ิง ไพรเวท จํากัด ผูดําเนินการพัฒนาธุรกิจโรงแรมที่มัลดีฟสภายใตเครื่องหมาย
การคาอนันตรา (ทั้งน้ี บริษัทไมมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัท ยูโทเปย โฮลด้ิง ไพรเวท จํากัด 
เน่ืองจากกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากบริษัทมีจํานวนเพียงก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการของบริษัทดังกลาว)  
นอกจากน้ี ยังเปนเจาของเครื่องหมายการคา “อนันตรา” และ “บานโบราณ”  

7.3 บริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด บริษัทถือหุนรอยละ 100 ปจจุบันเปนบริษทัจัดการเพ่ือลงทนุและพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย 

7.4 บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด เดิมบริษัท ถือหุนอยูรอยละ 65 (มีสิทธิออกเสียงรอยละ 40 ของ
สิทธิออกเสียง) ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัท ไดลงทุนเพ่ิมเปน  รอยละ 100 (มีสิทธิออกเสียงรอยละ 100 ของ
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สิทธิออกเสียง) ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน และขจัดขอขัดแยงกฎหมายในเรื่องการถือหุน
ของคนตางดาว  ประกอบธุรกิจโรงแรมที่เขาหลัก จังหวัดพังงา โดยบริษัทไดรับการแตงต้ังใหเปนผูบริหาร
โรงแรมในนามโรงแรม อนันตรา โคโค ปาลม รีสอรท แอนด สปา เขาหลัก ภายใตสัญญาบริหารงานโรงแรมเม่ือ
เดือนกันยายน 2547 ซึ่งโรงแรมดังกลาวไดรับความเสียหายอยางรุนแรงจากเหตุการณสึนามิ และหยุดประกอบ
กิจการ ต้ังแต 26 ธันวาคม 2547 และบริษัทมีโครงการท่ีจะกอสรางโรงแรม ขึ้นใหมในอนาคต 

7.5 บริษัท โกโก รีครีเอช่ัน จํากัด บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพ่ือประกอบกิจการโรงแรม สปา ภัตตาคาร และจัดการให
การบันเทิงอื่นๆ (ขณะน้ียังไมเริ่มดําเนินการ) 

7.6 บริษัท โกโก เรสซิเดนซ จํากัด บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพ่ือประกอบกิจการโรงแรม สปา ภัตตาคาร และจัดการ
ใหการบันเทิงอื่นๆ (ขณะน้ียังไมเริ่มดําเนินการ) 

7.7 บริษัท M&H Management Limited บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพ่ือลงทุนธุรกิจดานโรงแรมในตางประเทศ  
7.8 บริษัท Hospitality Investment International Limited บริษัทถือหุนรอยละ 100 โดยลงทุนผานบริษัท รอยัล การ

เดนท โฮเต็ล แมแนจเมนท จํากัด เพ่ือลงทุนธุรกิจดานโรงแรมในตางประเทศ 
7.9 บริษัท Lodging Investment (Labuan) Limited บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพ่ือลงทุนธุรกิจดานโรงแรมใน

ตางประเทศ 
7.10 บริษัท Lodging Management (Labuan) Limited บริษัทถือหุนรอยละ 100 โดยลงทุนผาน Hospitality Investment 

International Limited เพ่ือบริหารธุรกิจดานโรงแรมในตางประเทศ  
7.11 บริษัท Lodging Management (Indonesia) Limited บริษัทถือหุนรอยละ 100 โดยลงทุนผาน Hospitality 

Investment International Limited เพ่ือบริหารธุรกิจดานโรงแรมในตางประเทศ  
7.12 บริษัท Lodging Management (Mauritius) Limited บริษัทถือหุนรอยละ 100 โดยลงทุนผาน Hospitality 

Investment International Limited เพ่ือบริหารธรุกิจดานโรงแรมในตางประเทศ  
7.13 บริษัท Minor International (Labuan) Limited   บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพ่ือลงทุนธุรกิจดานโรงแรมและสันทนา

การในตางประเทศ   
7.14 บริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนในธุรกิจ

โรงแรมในภูเก็ต (ขณะนี้ยังไมเริ่มดําเนินการ) 
7.15 บริษัท เจาพระยา รีซอรท แอนด เรสซิเดนท จํากัด บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพ่ือลงทุนในธุรกิจโรงแรม (ขณะนี้ยัง

ไมเริ่มดําเนินการ) 
7.16 บริษัท ไมฝาด บีช รีซอรท จํากัด  บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพ่ือลงทุนในธุรกิจโรงแรม (ขณะนี้ยังไมเริ่ม

ดําเนินการ) 
7.17 บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด บริษัทถือหุนรอยละ 100 บริษัทประกอบธุรกิจในการให

คําปรึกษา และติดต้ัง บํารุงรักษา ซอมแซมระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบริษัทและบริษัทในเครือ 

7.18 กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรต้ี ฟนด (Thai Project Property Fund) บริษัทและบริษัทยอย  ถือหนวย
ลงทุนในสัดสวนรอยละ 99.90 ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ใหผลตอบแทนดี โดยมีบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการ 

7.19 กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย (Thai Asset Management Property Fund) ประกอบธุรกิจลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยที่ใหผลตอบแทนดี โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท
จัดการ  

7.20 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยทวี ประกอบธุรกิจเชาอสังหาริมทรัพย โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการ  
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ขอมูลการลงทุนในบริษัทรวม   
1 บริษัท ฮาเบอรวิว จํากัด ต้ังอยูที่ประเทศเวียดนาม บริษัทถือหุนในผาน RGI โดยถือหุนรอยละ 19.98 (หุนสวนที่เหลือ ถือ

โดยบุคคลภายนอก) ดําเนินกิจการโรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม  
2 บริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด บริษัทถือหุนรอยละ 50 และหุนสวนที่เหลือถือโดยบคุคลภายนอก (ทั้งน้ีบริษัทไมมี

อํานาจควบคุมการบริหารจัดการ บริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด เน่ืองจากกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากบริษัทมีจํานวน
เพียงก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการท้ังหมด) ดําเนินกิจการโครงการปนสวนเวลาพัก (Time Sharing) จํานวน 144 ยูนิต 
บริเวณเดียวกันกับ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 

3 บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด ประกอบธุรกิจรานอาหารท่ีสนามบินกรุงเทพฯ/เชียงใหม/เชียงราย/ภูเก็ต/
หาดใหญ/กระบี่/พนมเปญ/เสียมเรียบ/ บริษัทถือหุนรอยละ 51 ผาน MFG และหุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 49 ถือโดย
บุคคลภายนอก ทั้งน้ีบริษัทไมมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการเน่ืองจากกรรมการที่เปนตัวแทนจากบริษัทมีจํานวนเพียง
ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการท้ังหมด 

4 Arabian Spas (Dubai) Limited ซึ่งประกอบธรุกิจสปาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส โดย MSIL ถือหุนรอยละ 49 ผาน 
บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด และหุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 51 ถือโดยบคุคลภายนอก 

5 บริษัท ยูโทเปย โฮลด้ิง ไพรเวท จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมในมัลดีฟสภายใตเครื่องหมายการคาอนันตรา และนาราดู 
โดย RGI ถือหุนรอยละ 50 ใน บริษัท ยูโทเปย โฮลดิ้ง ไพรเวท จํากัด และหุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 50 ถือโดย
บุคคลภายนอก (ทั้งน้ีบริษัทไมมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัท ยูโทเปย โฮลด้ิง ไพรเวท จํากัด เน่ืองจาก
กรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากบริษัทมีจํานวนเพียงก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการของบริษัทดังกลาว) 

6 บริษัท Tanzania Tourism and Hospitality Investments Limited เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภท Holding ซึ่งถือหุน
รอยละ 100 ใน Elewana Afrika (Tanzania) Limited) ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมประเภท Safari Camps ซึ่งไดเปด
ดําเนินการแลว ต้ังอยูในแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา   โดยบริษัทถือหุนรอยละ 50 ในบริษัท Tanzania Tourism and 
Hospitality Investments Limited และหุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 50 ถือโดยบุคคลภายนอก 

7 บริษัท Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภท Holding ซึ่งถือหุน
รอยละ 100 ใน Elewana Afrika (Zanzibar) Limited ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมประเภท Safari Camps ซึ่งไดเปด
ดําเนินการแลว ต้ังอยูในแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา   โดยบริษัทถือหุนรอยละ 50 ในบริษัท Zanzibar Tourism and 
Hospitality Investment Limited และหุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 50 ถือโดยบุคคลภายนอก 
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4B3.3  โครงสรางรายได    

 
บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการประกอบธุรกิจหลัก 6 ประเภท ไดแก รายไดจากการประกอบธุรกิจขายอาหารและ

เครื่องด่ืม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย ธุรกิจใหบรกิารเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจอื่นๆ  
 
โครงสรางรายไดในปที่ผานมาเปนดังน้ี1  

หนวย : ลานบาท 

ผลิตภัณฑ : ดําเนินการโดย 
2549 2550 2551 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 
1.  ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 
กรุป  

    6,082.31  49.07%     6,581.39  46.91%     8,404.32  50.89% 

2.  ธุรกิจโรงแรม :บจก. หัวหิน วิลเลจ บจก. บาน
โบราณ เชียงราย บจก. สมุย  รีซอรท แอนด สปา บมจ. 
ไมเนอร อนิเตอรเนชั่นแนล บจก. หัวหิน รีซอรท บจก. 
เจาพระยา รีซอรท บมจ. โรงแรมราชดําริ บจก. แมริม 
เทอเรซ รีซอรท บจก. รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท 
บจก. สมุย วลิเลจ และ บจก.เอ็มไอ สแควร   

    4,599.62  37.11%     5,394.44  38.45%     5,338.55  32.33% 

3. ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย : บจก. สมุย บีช เรสซิ
เดนท 

         97.30  0.79%        227.50  1.62%        591.13  3.58% 

4.  ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสงัหาริมทรัพย : บจก. 
รอยัลการเดน พลาซา และ บจก.เจาพระยา รีซอรท  

       405.85  3.27%        434.08  3.09%        466.06  2.82% 

5.  ธุรกิจใหบรกิารเพ่ือสุขภาพ : บจก. เอ็ม สปา 
อินเตอรเนชัน่แนล  บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร และ   
M Spa Enterprise Management (Shianghai) 

       377.70  3.05%        384.42  2.74%        358.23  2.17% 

6.  ธุรกิจบันเทิง : บมจ. รอยัลการเดน เอ็นเตอรเท
นเมนท บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล และ R.G.E. 
(HKG) Ltd.  

         95.47  0.77%        103.18  0.74%        108.48  0.66% 

7.  ธุรกิจอ่ืน: บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท 
บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชัน่แนล กองทุนรวมไทย
โปรเจ็คท พร็อพเพอรต้ี ฟนด และ กองทนุรวมบริหาร
สินทรัพย 

         57.65  0.47%        412.87  2.94%        547.25  3.31% 

8.  รายไดอ่ืน        678.61  5.48%        491.38  3.50%        700.93  4.24% 

รวมรายได   12,394.50  100.00%   14,029.25  100.00%   16,514.96  100.00% 

หมายเหตุ   1. ขอมูลจากงบการเงิน 
  2. รายไดจากธุรกจิขายอาหารและเคร่ืองดื่มรวมรายไดจากการใหสิทธิแฟรนไชส 
  3. รายไดอืน่ประกอบดวยเงินปนผลรับจากบริษทัอืน่ สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและรายไดอื่น 
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5B3.4  เปาหมายการดําเนินธุรกิจ  

   
 แมในป 2551 บริษัทไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณความไมสงบทางการเมืองภายในประเทศ  
แมวาภาวะการณจะไมเอื้ออํานวย โดยเฉพาะในชวงครึ่งปหลัง อยางไรก็ตาม บริษัทไดต้ังเปาหมายสําหรับธุรกิจโรงแรมและ
อาหารซึ่งในระยะยาวจะสงผลใหในแตละกลุมธุรกิจมีการเติบโตอยางตอเน่ือง 
  ในสวนของธุรกิจโรงแรม ป 2551 บริษัท ไดลงนามรวมกับ Kempinski ผูดําเนินธุรกิจกลุมโรงแรมช้ันนําที่เกาแก
ที่สุดในยุโรป เพ่ือรวมกันพัฒนาโอกาสในการดําเนินธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปและเอเชีย นอกจากน้ี บริษัทยังไดขยายธุรกิจ
โรงแรมไปยังทวีปแอฟริกา ดวยการเขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 50 ของ Tanzania Tourism and Hospitality  Investments 
Limited และ รอยละ 50 ของ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited  และยังไดเปดโรงแรมอีก 1 แหงไดแก  
โรงแรมอนันตรา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา ซึ่งไดรับการออกแบบและกอสรางเพื่อเปน Flagship Hotel ของแบรนดอนันตรา 
อีกทั้งยังรับจางบริหารโรงแรมอีก 3 แหง ไดแก โรงแรมอนันตรา สิมินยัก ที่บาหลี  โรงแรมเดสเสิรท ไอรแลนด รีสอรท 
แอนด สปา ที่เกาะ Sir Bani Yas ในชายฝงตะวันตกของอาบูดาบี และโรงแรมอนันตรา สิเกา ที่ชายฝงทะเลกระบี่  สําหรับป 
2552 บริษัทจะดําเนินการกอสราง โครงการเซนต รีจีส กรุงเทพ ซึ่งคาดวาจะสามารถเปดดําเนินการไดในปลายป 2553 และ 
โรงแรมอนันตรา บาอะทอล มัลดีฟส ประกอบดวยหองพักแบบพูล วิลลา 82 ซึ่งคาดวาจะเปดใหบริการไดในชวงตนป 2553 

 ในสวนธุรกิจอาหาร บริษัทไดขยายสาขาของธุรกิจอาหารจํานวน 138 สาขาจาก 905 สาขาณ สิ้นป 2550 เปน 1,043 
สาขา ณ สิ้นป 2551  แบงเปนสาขาที่บริษัทลงทุนเอง จํานวน 58 สาขา และสาขาแฟรนไชส  จาํนวน 80 สาขา นอกจากน้ี 
บริษัทยังคงมีแผนการขยายตัวในระยะยาวยังคงแผนเดิม โดยคาดวาจะสามารถขยายไดประมาณ 70 -100 สาขาในแตละป 
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4.  การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ 

 

4.1  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

1. ธุรกิจโรงแรม 

จากการขยายการลงทุนอยางตอเน่ืองของบริษัท ปจจุบันจํานวนหองพักของโรงแรมซึ่งบริษัท ถือหุนอยูมีทั้งสิ้น 
3,103 หอง โดยโรงแรมท่ีอยูภายใตการบริหารงานของกลุมบริษัท ไมเนอรอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ 
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 รีสอรทแอนดสปา ภูเก็ต 7) โรงแรมอนันตรา ดิกู มัลดีฟส  8) โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส ( เดิมช่ือ 
“โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส” ) 9)โรงแรมฮารเบอรวิวและออฟฟศ ทาวเวอร-ไฮฟอง เวียดนาม 10) โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส      
11)  โรงแรมอนันตรา รีสอรทแอนดสปา ภูเก็ตโรงแรมที่บริษัท เปนผูถือหุนแตไมไดเขาไปบริหาร ไดแก 1) โรงแรม          
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 2) โรงแรมโฟรซีซั่นส  รีสอรท เชียงใหม และ 3) โรงแรมโฟรซีซั่นส 
กรุงเทพ 4) โรงแรมโฟรซีซั่นสเต็นทแคมป เชียงราย 5) โรงแรมโฟรซีซั่นสรีสอรทเกาะสมุย สุราษฎรธานี  6) กลุมโรงแรม
เซเรนดิบ ศรีลังกา และ 7)  กลุมโรงแรม  เอเลวานา แอฟริกา  โรงแรมที่บริษัทรับจางบริหารไดแก  1)  โรงแรมอนันตรา   
สิมินยัก บาหลี  2) โรงแรมเดสเสิรท ไอรแลนด รีสอรท แอนด สปา อาบูดาบี และ  3)  โรงแรมอนันตราสิเกา ชายฝงทะเล
กะบี่  

1.1 โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว กลุมนัก
ธุรกิจ และกลุมลูกคาที่เปนบริษัทมีลักษณะการใหบริการดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา มีหองพักทั้งสิ้น 413 หอง 

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพ่ือใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังน้ี 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: The Riverside Terrace 250 
 The Market 130 
 Brio 140 
 Trader Vic’s 126 
 Benihana 132 
 Loy Nam 50 
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 Elephant  60 
 Numero 70 
 Manohra 150 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  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  มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยวและกลุมลูกคาที่
เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา   มีหองพัก ทั้งสิ้น 296 หอง   

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคา
ที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังน้ี 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: Garden Café 140 
 Benihana 100 
 Kabuki 30 
 Rice Mill 80 
 Sala Rim Nam 120 
 Manao 40 
 Elephant 60 
 More Bar & Grill 120 
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หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุแบบหองเรียน (คน) 
ประกอบดวย: Ballroom 200 
 Room 1 (Orchid Garden) 130 
 Room 2 (Rose Garden) 100 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  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  มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยวและกลุมลูกคาที่
เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการ ดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา  มีหองพักทั้งสิ้น 219 หอง 

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจและหองจัดเล้ียง เพ่ือใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังน้ี 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: Marriott Café 137 
 Chicago Grill 28 
 Sala Thai 38 
 Ciao 45 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: A. Petchburi 75 
 B. Pranburi 75 
 Hua Hin 40 
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1.4  โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเที่ยว และ
กลุมลูกคาที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน มีหองพักทั้งสิ้น 187 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพ่ือใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังน้ี 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: Issara Café 146 
 Baan Thalia 52 
 Sala Siam 68 
 Rim Nam 54 
 Loy Nam 22 
 Saithong 70 
 Lagoon 26 
   
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  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 มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว 
และกลุมลูกคาที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดนไทรแองเก้ิล มีหองพักทั้งสิ้น 77 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแกลูกคา
ที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังน้ี 
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ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: Sala Mae Nam Thai 120 
 Baan Dahlia Italian 30 
  Elephant Bar & Opium 20 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา      
ประกอบดวย: Rimkhong 27 - 64 
 MaeKhong 64 - 144 

1.6 โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว และกลุมลูกคาที่
เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย มีหองพักทั้งสิ้น 106 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแกลูกคา
ที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังน้ี 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: ไฮไทด 60 
 อีคลิปส 40 
 ฟูลมูน 48 
 พูบาร 60 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: สมุยแกรนดบอลรูม 140 
 เกาะสมุย 70 
 เกาะพงัน 70 
 เกาะเตา 12 
 
1.7  โรงแรมอนันตรา ดิกู มัลดีฟส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการ ดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา ดิกู มัลดีฟส มีหองพักทั้งสิ้น 110 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพ่ือใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังน้ี 
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: Fushi  café 150 
 Baan Huraa  50 
 Aqua Bar 72 
 Terrazzo 28 
 Fuddan  Grill 60 

การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก 

-  ตกปลา น่ังเรืองชมปลาโลมา   Scuba Diving   Snorkeling 

- หองออกกําลังกาย ก็มีไวบริการ (มี ผูดูแลให คําแนะนํา) 

- บริการอุปกรณกีฬาทางน้ํา 

-  ศูนยบริการเพ่ือสุขภาพและสามารถใหบริการสปา ในหองพักได  

-  รานคายอยขายสินคาและของที่ระลึกตางๆ เชน เครื่องประดับ รานขายเสื้อผา 

-  จัดทัวรนอกสถานที่ บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท 
เปนตน 

-  ทองเที่ยวและชอปปงที่ เมืองหลวงที่เกาะ Male 

- มี เรือไวคอยบริการลูกคา ที่มีความประสงค จะไปทานอาหารที่ หองอาหารไทย หรือ หองอาหาร ระหวางเกาะ 
เชน แขก ที่ พัก อยูที่ อนันตรา ดิกู มัลดีฟส ตองการไปทานอาหารที่ หองอาหารท่ี โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส 

1.8  โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส (เดิมชื่อ โบดู ฮูรา มัลดีฟส) มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มี
ลักษณะการใหบริการ ดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส  มีหองพักทั้งสิ้น 50 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพ่ือใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังน้ี 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: 73 Degree 120 
 Dhoni Bar 86 
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก 

-  ตกปลา น่ังเรือชมปลาโลมา Scuba Diving Snorkeling 

-  สนามเทนนิส สควอช แบดมินตัน และวอลเลยบอล 

บริการอุปกรณกีฬาทางน้ํา - 

- ศูนยบริการเพ่ือสุขภาพและสามารถใหบริการสปา ในหองพักได  

-  รานคายอยขายสินคาและของที่ระลึกตางๆ เชน เครื่องประดับ รานขายเสื้อผา 

- จัดทัวรนอกสถานที่ บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท 
เปนตน 

- ทองเที่ยวและชอปปงที่เมืองหลวงที่เกาะ Male  

-  มีเรือไวคอยบริการลูกคาที่มีความประสงคจะไปทานอาหารที่หองอาหารไทยหรือหองอาหารระหวางเกาะ เชน 
แขกที่พักอยูที่ อนันตรา เวลิ มัลดีฟส ตองการไปทานอาหารที่ หองอาหารท่ี อนันตรา ดิกู มัลดีฟส 

1.9 โรงแรมอนันตรา สิมินยัก บาหลี มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา สิมินยัก บาหลี มีหองพักทั้งสิ้น 60 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพ่ือใหบริการแกลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังน้ี 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: Wild Orchid 60 
 The Panon 60 
 Sunset on Seminyak 120 
 Rooftop Grill and Wine 20 

1.10 โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนดสปา ภูเก็ต มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการ
ใหบริการดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนดสปา ภูเก็ต มีหองพักทั้งสิ้น 83 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพ่ือใหบริการแกลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังน้ี 
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: La Sala 72 
 The Tree House 28 
 The Tasting Room 18 
 Sea Fire Salt 72 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Andaman East 30 
 Andaman West 30 
 Sarasin Boardroom 12 

1.11 โรงแรมเดสเสิรท ไอรแลนด รีสอรท แอนด สปา อาบูดาบี มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มี
ลักษณะการใหบริการดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมเดสเสิรท ไอรแลนด รีสอรท แอนด สปา อาบูดาบี มีหองพักทั้งสิ้น 64 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพ่ือใหบริการแกลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังน้ี 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: Al Shams 41 
 Samak 80 
 The Palm 90 
 The Lounge 39 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Meeting Room 1  12 
 Meeting Room 2 20 
 Boardroom 8 
 Breakout room 8 

1.12 โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สิเกา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการ
ใหบริการดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สิเกา มีหองพักทั้งสิ้น  139 หอง  
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพ่ือใหบริการแกลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังน้ี 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: Leelawadee 64 
 Aqua 40 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Dugong Club 40 
 Morakot 120 
 Sairong 18 
 Kradan 18 
หมายเหตุ : โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สิเกา เปดใหบริการในเดือนธันวาคม 2551 

1.13  โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร-ไฮฟอง เวียดนาม มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว 
กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคาที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการ ดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร–ไฮฟอง เวียดนาม มีหองพักทั้งสิ้น 127 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพ่ือใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังน้ี 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: Lobby Lounge 30 
 The La Terrasse 30 
 The Harbour Café 86 
 The Nam Phuong 90 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Hanoi 90 
 Saigon 90 
 Haiphong 60 
 Danang 40 

การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก 

-  ศูนยบริหารรางกาย  
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

-  รานคายอยขายสินคาและของที่ระลึกตางๆ 

-  บริการอ่ืนๆ เชน บริการสํารองที่น่ัง Business Center แพทยทางโทรศัพท บริการ Limousine บริการจัดทัวรนอก
สถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท เปนตน 

1.14  โรงแรม นาลาดู มัลดีฟส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการ ดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส มีหองพักทั้งสิ้น 19 หอง มีสระวายนํ้าสวนตัวทุกหอง 

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพ่ือใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังน้ี 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: Living Room 36 
 Palm Grove 36 
การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก 

-  ตกปลา น่ังเรือชมปลาโลมา Scuba Diving Snorkeling 

- สนามเทนนิส สควอช แบดมินตัน และวอลเลยบอล 

บริการอุปกรณกีฬาทางน้ํา - 

- ศูนยบริการเพ่ือสุขภาพ และสามารถใหบริการสปา ในหองพักได 

-  รานคายอยขายสินคาและของที่ระลึกตางๆ เชน เครื่องประดับ รานขายเสื้อผา 

- จัดทัวรนอกสถานที่ บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท 
เปนตน 

- ทองเที่ยวและชอปปงที่เมืองหลวงที่เกาะ Male  
- มีเรือไวคอยบริการลูกคาที่มีความประสงคจะไปทานอาหารที่หองอาหารไทยหรือหองอาหารระหวางเกาะ เชน 

แขกที่พักอยูที่นาลาดู ตองการไปทานอาหารที่หองอาหารท่ี อนันตรา เวลิ หรือ อนันตรา ดิกู มัลดีฟส 
 
1.15  โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว และ
กลุมลูกคาที่เปนบริษัท 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา มีหองพักทั้งสิ้น 265 หอง  
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียง เพ่ือ 

ใหบริการแกลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังน้ี 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
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 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  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 
 
1.16  โรงแรมโฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเที่ยว และกลุม
ลูกคาที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมโฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม มีหองพักในสวนของโรงแรม 64 หอง และเรสซิเดนเช่ียล 16 หอง รวม 80 
หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพ่ือใหบริการแกลูกคา
ที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังน้ี 

สวนที่ 1 หนาที่ 33 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: Sala Mae Rim 54 
 Elephant Bar 35 
 Terrace 64 
 Pool Bar 22 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Kasalong Pavillion 18-30 
 Intanin 30-80 

1.17  โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคาที่
เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ มีหองพักทั้งสิ้น 356 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพ่ือใหบริการแกลูกคา
ที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังน้ี 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: Madison 90 
 Biscotti 100 
 Health Club 17 
 Lobby Lounge 129 
 Shintaro 64 
 The Spice Market 72 
 Terrace 88 
 Aqua 59 
 Mocha & Muffins 29 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: The Ballroom 400-1000 
 Monthatip 1 – 4 400-800 
 The Pimarnman Room 100-300 
 Amorn Room 30-50 
 Ratana Room 30-50 
 Kosin Room 30-50 
 Ratanakosin Room 80-100 

สวนที่ 1 หนาที่ 34 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 หนาที่ 35 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
 Boardroom  10-20 
 Napa Room 30-50 
 Dara Room 30-50 
 Suriyan – Chandra Room 80-120 
 Bussaba 20-22 
 Mullika 12-16 

 
1.18 โรงแรมโฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเที่ยวมีลักษณะ
การใหบริการดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมโฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย มีหองพักทั้งสิ้น 15 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ, บาร เพ่ือใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังน้ี 

ภัตตาคารและบาร  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: Nong Yao 36 
 Burma Bar 16 
 Wine Cellar 6 
 
1.19 โรงแรมโฟรซีซั่นสรีสอรทเกาะสมุย สุราษฎรธานี มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเที่ยว มี
ลักษณะการใหบริการดังน้ี 

การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมโฟรซีซั่นสรีสอรทเกาะสมุย สุราษฎรธานี มีหองพักทั้งสิ้น 60 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ , บาร เพ่ือใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังน้ี 

ภัตตาคารและบาร  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
ประกอบดวย: Lan Tania 102 
 Pla Pla 102 
 Wine Cellar 8 
 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

อัตราคาหองพักโดยเฉล่ีย (บาท/คืน)  

โรงแรม 2548 2549 2550 2551 
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา   3,446 3,672 3,945 4,337 
พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา   3,074 3,360 3,704 3,832 
หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา   3,194 3,241 3,773 4,773 
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา  5,160 6,031 6,015 5,925 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน  3,815 3,945 4,008 4,050 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล 4,756 5,457 5,230 5,999 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย 5,639 5,579 5,280 5,273 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา ภูเก็ต * 5,639 5,579 5,280 12,694 
อนันตรา เวลิ มัลดีฟส   6,363 6,979 10,854 
อนันตรา ดิกู มัลดีฟส   11,508 12,508 15,059 
อนันตรา สิมินยัค บาหลี   *     8,449 
อนันตรา สิเกา ชายฝงทะเลกระบี่  *     4,141 
โฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม 12,115 12,412 12,600 14,031 
โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ 5,665 5,975 6,151 6,273 
โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย - 21,279 31,379 39,927 
โฟรซีซั่นสรีสอรทเกาะสมุย  - - 17,728 20,948 
นาลาดู รีสอรท มัลดีฟส   27,635 34,470 
เดสเสิรท ไอแลนด รีสอรท แอนด สปา อาบูดาบี *     13,038 
ฮารเบอรวิว โฮเท็ล เวียดนาม  1,689 1,556 1,954 2,905 
 หมายเหตุ: *โรงแรมเปดใหม 4 แหงในป 2551 ไดแก อนันตรา สิมินยัค บาหลี (เปด มิ.ย. 51) อนันตรา ภูเก็ต (เปด ต.ค. 
51) เดสเสร์ิท ไอแลนด อาบูดาบี (เปด ต.ค. 51) และอนันตรา สิเกา (เปด ธ.ค.51) 
 

ลักษณะทางดานการผลิต 

ตารางรายละเอียดที่ต้ัง จํานวนหองพัก และอัตราการเขาพักของโรงแรม  

โรงแรม จํานวนหอง 
อัตราการเขาพัก (รอยละ) 

2548 2549 2550 2551 
86.30 91.00 87.20 74.98 ประกอบดวยอาคารสูง 7 ช้ัน

จํานวน 2 อาคาร และอาคารสูง 5 
ช้ัน จํานวน 1 อาคาร มีหองพักรวม 
413 หอง 

โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท  
รีซอรท แอนด สปา  ต้ังอยูเลขท่ี 
257/1-3 ริมแมนํ้าเจาพระยา ถนน
เจริญนคร บนพ้ืนที่  27 ไร 
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา  ต้ังอยูเลขท่ี 218/2-3 

ประกอบดวยอาคาร 2 หลัง สูง 4 
ช้ัน และ 10 ช้ัน มีหองพักรวม 293 

80.40 85.70 78.78 76.79 

สวนที่ 1 หนาที่ 36 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 หนาที่ 37 

โรงแรม จํานวนหอง 
อัตราการเขาพัก (รอยละ) 

2548 2549 2550 2551 

โรงแรมหัวหิน แมริออท  
รีซอรท แอนด สปา ต้ังอยูเลขท่ี 
107/1 ถนนเพชรเกษม  
อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ บน
พ้ืนที่ 21ไร 

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

80.70 86.90 82.86 70.45 

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต 
รีสอรท แอนด สปา ต้ังอยูเลขท่ี 
231 หมู 3 ตําบลไมขาว อําเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต บนพ้ืนที่ 37 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ช้ัน 3 
อาคาร มีหองพักรวม 265 หอง  

67.30 61.41 72.20 73.13 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด 
สปา หัวหิน ต้ังอยูเลขท่ี 43/1 ถนน
เพชรเกษม อําเภอ 
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ  
บนพ้ืนที่ 36 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 2 ช้ัน 7 
อาคาร มีหองพัก 187 หอง 

76.10 73.70 69.90 61.92 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด 
สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล ต้ังอยู
เลขท่ี 229 อําเภอ 
เชียงแสน เชียงราย บนเนื้อที่ 800 
ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 2 ช้ัน 2 
อาคาร มีหองพัก 77 หอง 

40.30 39.86 44.5 40.90 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด 
สปา สมุย ต้ังอยูเลขที่ 99/9  หมูที่1 
ต.บอผุด  
อ.เกาะ สมุย จ.สุราษฎรธานี 
84320 

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ช้ัน 2 
อาคาร มีหองพัก 106 หอง 

45.70 59.90 71.37 66.57 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด 
สปา ภูเก็ต ต้ังอยูที่ ตําบลไมขาว 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตบนพ้ืนที่  
51 ไร 

ประกอบดวยหองพัก 83 หอง    29.85 

โรงแรมอนันตรา เวลิ  
มัลดีฟส 

ประกอบดวยหองพักจํานวน 50 
หอง 

- 73.80 71.25 83.03 

โรงแรมอนันตรา ดิกู มัลดีฟส ประกอบดวยหองพักจํานวน 110 - 70.45 67.30      73.86 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 หนาที่ 38 

โรงแรม จํานวนหอง 
อัตราการเขาพัก (รอยละ) 

2548 2549 2550 2551 

โรงแรมอนันตรา สิมินยัค บาหลี ประกอบดวยหองพักจํานวน 60 
หอง 

- - - 63.18 

โรงแรม โฟรซีซั่นส รีซอรท 
เชียงใหม ต้ังอยูเลขที่ 502 หมู 1 
ถนนแมริม-สะเมิง (สายเกา) 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม บน
พ้ืนที่ 37 ไร 

ประกอบดวย อาคารสูง 2 ช้ัน 
จํานวน 20 อาคาร มีหองพักสวน
ของโรงแรมและสวนของเรซิเดนท
เช่ียล รวม 80 หอง 

59.02 56.07 53.66 45.50 

โรงแรมโฟรซีซัน่ส กรุงเทพฯ 
ต้ังอยูเลขท่ี 155 บนถนนราชดําริ เขต
ปทุมวัน บนพื้นที่ 10 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 7 ช้ัน 1 
อาคาร สูง 8 ช้ัน 1 อาคาร และ
อาคารสูง 9 ช้ัน 1 อาคาร มีหองพัก
รวม 356 หอง 

63.40 55.00 62.5 56.58 

โรงแรมโฟรซีซัน่ส เต็นทแคมป 
เชียงราย 

ประกอบดวยเตนทแคมป 15 หลัง - 41.86 47.96 37.87 

โรงแรมโฟรซีซัน่ส รีสอรทเกาะส
มุย สุราษฎรธานี 

ประกอบดวยหองพัก 60 หอง - - 60.65 57.39 

โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส ประกอบดวยหองพักจํานวน 19 
หอง 

- - 23.96 51.97 

โรงแรม เดสเสิรท ไอแลนด รี
สอรท แอนด สปา อาบูดาบี 

ประกอบดวยหองพักจํานวน  64 
หอง 

- - - 33.78 

โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศ
ทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม 
ประเทศเวียดนาม  ต้ังอยูที่ ถนน 
ทรานฟู เมืองไฮฟอง เวียดนาม  

เปนโรงแรมช้ันหน่ึง ประกอบดวย
อาคาร 1 หลัง สูง 4 ช้ัน มีหองพัก
ทั้งสิ้น 127  หอง 

44.48 58.42 62.88 43.31 

โรงแรมอนันตรา สิเกา – ชายฝง
ทะเลกระบี่  

ประกอบดวยหองพักจํานวน 137 
หอง 

   20 

 

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมน้ัน นอกจากหองพัก อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 
และคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหารและเครื่องด่ืมแลว พนักงานที่ใหบริการถือเปนองคประกอบที่สําคัญอีก
ประการหน่ึง บริษัท มีนโยบายหลักที่จะรับคนทองถิ่น เพ่ือใหเกิดการจางแรงงานในระดับทองถิ่นน้ันๆ โดยจัดใหมีการ
ฝกสอนและอบรมแกพนักงานเหลาน้ันใหมีความรูและความสามารถในการทํางาน นอกเหนือจากฝกสอนและการอบรม
พนักงาน การสงพนักงานคนไทยไปเรียนรูงานในตางประเทศและการรับผูเช่ียวชาญมาฝกสอนและฝกฝนในงาน การจาง



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ธุรกิจโรงแรมมีปริมาณการใชนํ้าตอวันเปนจํานวนมาก ซึ่งนํ้าเสียของโรงแรมไดผานกรรมวิธีทางชีวะเคมี โดย
ผานถังแซต แลวจึงปลอยนํ้าทิ้งลงสูระบบกําจัดนํ้าเสีย ที่ผานมาบริษัท และบริษัทในเครือ ไมเคยกอปญหาทางดานมลภาวะ
หรือปญหาใด ๆ เก่ียวกับสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังมีมาตรการที่เขมงวดเพ่ือรักษาระดับมาตรฐานการควบคุมของเสีย สําหรับ
หนวยงานที่ควบคุมเก่ียวกับสิ่งแวดลอมจะอยูภายใตการควบคุมของเทศบาลเมืองแตละแหงซึ่งเปนที่ต้ังของโรงแรม เชน 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเมืองหัวหิน โดยเทศบาลเมืองแตละแหงจะนํานํ้าดังกลาวไปบําบัดอีกครั้งหน่ึงกอนปลอย
ลงทะเลหรือแมนํ้า 

ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 2. 

2.1  ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 

ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด ซึ่งบริษัท
ถือหุนอยูรอยละ 100 ดําเนินธุรกิจใหเชาพ้ืนที่เพ่ือการพาณิชยเปนอาคารขนาด 4 ช้ัน ต้ังอยูเลขท่ี 218 หมู 10 ถนนเลียบ
ชายหาด อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บนเน้ือที่ 8 ไร 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสัญญาเชาที่ดินระยะยาว 30 ป หมดอายุป 
2561 มีพ้ืนที่ใหเชารวมทั้งสิ้น 19,773.65  ตารางเมตร ซึ่งประกอบดวย พ้ืนที่ใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail area) 13,695.16  
ตารางเมตร Entertainment (Bulk area) 990 ตารางเมตร  มินิ แองเคอร (Mini Anchor)  3,655.49 ตารางเมตร และศูนยอาหาร 
(Food Wave) 1,433 ตารางเมตร 

ภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหาร ช้ันนํา อาทิ 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 และแหลงเอ็นเตอรเทนเมนท พิพิธภัณฑเช่ือหรือไม( Ripley’s  Believe 
It or Not! Museum), โกดังผีสิง (Haunted House), มหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze) และโรงภาพยนตทะลุมิติ (4D 
Moving Theater) 

• สัญญาการใหเชาพ้ืนที่  มี 2 ประเภท คือ 

1. สัญญาระยะสั้น ที่มีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ 99 ของรายไดจากคาเชาพ้ืนที่
ทั้งหมดของงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  

2. สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3-20 ป คิดเปนรอยละ 1 ของรายไดจากคาเชาพ้ืนที่ของงวดป สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2551 

• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพ้ืนที่มี 3 ประเภทหลัก คือ 
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1. Fixed Rent คือการคิดคาเชาพ้ืนที่รายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 90 ของรายไดจากคา
เชาพ้ืนที่รวมของงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

2. Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยขึ้นอยูกับ
ลักษณะของการประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ 9 ของคาเชาพ้ืนที่รวมของงวดป 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

3. Lease คือพื้นที่เซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 1 ของคาเชาพ้ืนที่
รวมของงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

• นโยบายราคา 

บริษัทไดมีการปรับราคาขึ้นทุกครั้งที่มีการตอสัญญาใหมกับผูเชาโดยจะปรับราคาขึ้นโดยเฉล่ียประมาณ
รอยละ 5-10  ตอการตอสัญญาแตละคร้ัง ในงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551ราคาพ้ืนที่ใหเชาโดยเฉล่ียประมาณ 1,526 
บาทตอตารางเมตร และอัตราการเชาพ้ืนที่เฉล่ียเทากับรอยละ 97ของพ้ืนที่ทั้งหมด รายไดของศูนยการคารอยัลการเดน 
พลาซา พัทยา คิดเปนสัดสวนรอยละ 93 ของรายไดทั้งหมดจากธุรกิจศูนยการคา ที่มาของรายไดในงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2551สามารถจําแนกไดเปน คาเชาพ้ืนที่รอยละ 73 คาบริการรอยละ 10  คานํ้าและคาไฟรอยละ 7  คาที่จอดรถรอย
ละ 3 และอื่นๆรอยละ 7  

2.2  ศูนยการคา Turtle Village Shopping Plaza 

      ศูนยการคา    Turtle Village Shopping Plaza ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด ดําเนินธุรกิจ
ใหเชาพ้ืนที่เพ่ือการพาณิชยเปนอาคารขนาด  2 ช้ัน ต้ังอยูเลขท่ี 889 หมู  3  อาคารเทอรเทิลวิลเลจ ตําบลไมขาว อําเภอถลาง 
จังหวัด ภูเก็ต บนเน้ือที่  2 ไร 1 งาน 98 ตารางวา มีพ้ืนที่ใหเชา 2,867.30 ตารางเมตร  

      ภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหาร ช้ันนํา อาทิ  Jim Thomson, Soul of Asia, Swensen’s, Triumph, Red 
Coral, J&P Gems, Coffee Club, Private Collection, Eye Bright, and Bill Bentley Pub. 

        สัญญาการใหเชาพ้ืนที่ เปนสัญญาระยะสั้น มีอายุไมเกิน  3 ป 

       ลักษณะรายไดจากคาเชา มี  2 ประเภทหลักคือ 

1. Fix rent  คือการคิดคาเชาพ้ืนที่เปนรายเดือน 

2. Revenue sharing   เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดของผูเชาโดยขึ้นอยูกับลักษณะ
ของการประกอบธุรกิจแตละอยาง 

2.3  ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ 

ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด ซึ่งบริษัทถือ
หุนอยูรอยละ 81.24  ดําเนินธุรกิจใหเชาพ้ืนที่เพ่ือการพาณิชยเปนอาคารขนาด 2 ช้ัน ต้ังอยู บนพ้ืนที่ของ โรงแรมกรุงเทพฯ 
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• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพ้ืนที่หลัก ๆ มี  5 ประเภทคือ  

1.  Fixed Rent คือ การคิดคาเชาพ้ืนที่รายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 61 ของรายไดจากคา
เชาพ้ืนที่รวมในงวดป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  

2.  Lease คือ พ้ืนที่เซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 17 ของคาเชา
พ้ืนที่รวมในงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  

3.   Temporary และ Promotion คือ การใหเชาพ้ืนที่แบบช่ัวคราว โดยมีรายไดประมาณรอยละ 14 ของ
รายไดจากคาเชาพ้ืนที่รวม ในงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

4.  Kiosk คือ การใหเชาพ้ืนที่บนพ้ืนที่สวนกลาง โดยมีรายไดประมาณรอยละ 3 ของรายไดจากคาเชา
พ้ืนที่รวมในงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  

5.  Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยขึ้นอยูกับ
ลักษณะของการประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ 5 ของคาเชาพ้ืนที่รวมในงวดป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  

• นโยบายราคา 

บริษัท ไดมีการปรับราคาใหเหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพ้ืนที่ใหเชา โดยอัตราการ
เชาพ้ืนที่ ในป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  เฉล่ียประมาณ 310 บาทตอตารางเมตร ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
ราคาเชาเฉล่ียในป 2550 ทั้งสิ้นรอยละ 4 และอัตราการเชาพ้ืนที่เฉล่ียเทากับรอยละ 91.8 ของพื้นที่
ทั้งหมด ที่มาของรายไดในป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  สามารถจําแนกไดเปน คาเชาพ้ืนที่รอยละ 
52 คาบริการรอยละ 19  คานํ้าและคาไฟรอยละ 25 และอื่นๆรอยละ 4 

3. ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ 

ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (เดิมช่ือบริษัท 
มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด) และบริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด (เดิมช่ือบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด) โดย
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ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพในประเทศผานบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

 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 ไทรแองเก้ิล 
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย 
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สิเกา 
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา ภูเก็ต 
โรงแรม โฟรซีซั่น  กรุงเทพฯ 
โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน 
โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอรท 
โรงแรม ศาลา สมุย รีสอรท แอนด สปา 
โรงแรม พลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ 

ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพในตางประเทศผานบริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด 

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

ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพในตางประเทศผานบริษัทเอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด  

โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส 
โรงแรม อนันตรา ดิกู  มัลดีฟส 
โรงแรม นาลาดู มัลดีฟส 
โรงแรม เคมพินสกี อีสตาร เดดซี 
โรงแรม Habour View เวียดนาม 
โรงแรม Radisson Resort & Spa – Alibaug อินเดีย 
Kempinski Residences Astoria Istanbul ตุรกี 
โรงแรม JW Marriott Hotel Cairo อียิปต 
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ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพในตางประเทศผาน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) Limited Liability Company  

โรงแรม คีรีแมนจาโร คิมพินสกี-ดาเรสซาแลม  
โรงแรม ธาลานิ คิมพินสกี รีสอรท แซนซิบา   
โรงแรม Emirates Palace 
โรงแรม เดสเสิรท ไอแลนด รีสอรท แอนด สปา อาบูดาบี  
 

4 ธุรกิจบันเทิง 

กลุมธุรกิจบันเทิงของบริษัท ภายใตการดําเนินงานของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ( มหาชน)  
สามารถแบงออกเปน 4 กลุมไดแก 

4.1 พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! 

พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! เปนเครือขาย (Chain) ธุรกิจพิพิธภัณฑเพ่ือความรูและบันเทิงที่ใหญที่สุด มี
อัตราการเติบโตที่รวดเร็ว และประสบความสําเร็จสูงสุด โดยพิพิธภัณฑแหงแรกเปดบริการในเมืองเซนตออกัสติน รัฐ
ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อป 2498 โดยสิ่งที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! จะเปนสิ่งมหัศจรรยอัน
ลี้ลับและนาพิศวงที่รวบรวมจากทั่วทุกมุมโลก ตามแนวคิด “เช่ือหรือไม” ปจจุบันพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! 
เปดดําเนินการอยู 27 แหงทั่วโลก โดย Ripley Entertainment Inc. ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ และเปนผูดําเนินการเอง 10 แหง ที่
เหลือเปนการขายใบอนุญาตประกอบการ (license) ใหกับบริษัทอื่น  

ในประเทศไทย บริษัทไดซื้อใบอนุญาตในการดําเนินการโดยลงนามในขอตกลง (Franchise Agreement) และเริ่ม
จัดสรางพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! ที่พัทยาเม่ือปลายป 2537 โดยเชาพ้ืนที่ขนาด 824 ตารางเมตร บนช้ัน 2 ของ
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเมื่อบอกเลิกขอตกลงกับเจาของลิขสิทธิ์ 
ในงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีอัตราการเขาชมของนักทองเที่ยวประมาณ 192,592 คน ซึ่งมีปริมาณใกลเคียงกับป
ที่ผานมา  

4.2. โรงภาพยนตร 4 มิติ (4D Moving Theater) 

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

4.3  โกดังผีสิง (Haunted Adventures) 

เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2547 บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ไดเปดตัว Ripley’s Haunted 
Adventure โกดังผีสิงที่ใหญที่สุดในจํานวน 5 แหงของโลก ซึ่งไดรับความนิยมและประสบความสําเร็จในสหรัฐอเมริกา
มาแลว ภายในโกดังประกอบไปดวยสเปเชียลเอฟเฟค อันทันสมัยที่นําเขาจากสหรัฐอเมริกาและนักแสดงจริงที่จะทําใหอก
สั่นขวัญหายตลอดระยะเวลาที่ผจญภัย ซึ่งไดรับความสนใจในหมูวัยรุนไทยและนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
เปนอยางมาก    

สวนที่ 1 หนาที่ 43 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

4.4  มหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze) 

เครื่องเลนที่เปดใหบริการเปนแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย ภายในตกแตงดวยกระจกเงาและจัดแบง
ออกเปนโซนตางๆ เชนโซนแหงจินตนาการ ที่ถูกเนรมิตดวยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อันทันสมัย กอใหเกิด
ความสวยงามทําใหผูเลนไดสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลาย ปลอยอารมณลองลอยผานมิติแหงกาล อีกทั้งผูเลนจะตองผาน
ดานที่ต่ืนเตนระทึกใจไปตลอดเสนทางจนกวาจะคนพบทางออกสูโลกแหงความเปนจริง คงเหลือไวแตความประทับใจไมรู
ลืม    

ใน งวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีอัตราการเขาชมประมาณ 836,325 คน มีอัตราคาใชจายตอคนโดยเฉลี่ย 
126 บาท รายไดรวมของรอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท มาจากพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! รอยละ 26 จากโรง
ภาพยนตร 4 มิติรอยละ 23 โกดังผีสิง รอยละ 24 มหัศจรรยเขาวงกต รอยละ 19 และจากเครื่องเลนอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 8 

5. ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  

บริษัทถือหุนรอยละ 99.72 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ซึ่งเปนผูนําในดานการ
ใหบริการดานอาหารหลากหลายรูปแบบโดยแบรนดที่เปนผูนําในตลาดและเปนที่นิยมอยางกวางขวางในปจจุบันและมี
ผลิตภัณฑที่มีจุดเดนท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกประเภท ดังน้ี 

5.1 พิซซา  

ภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง  “The Pizza Company” เปนแบรนดที่มีพิซซาหลากชนิดใหเลือกมากที่สุดใน
ธุรกิจประเภทน้ี โดยเนนถึงคุณภาพของพิซซาที่ดีเยี่ยมถึงรสถึงเคร่ืองจากการคัดสรรวัตถุดิบอยางดีในทุกขั้นตอน ไมวาจะ
เปนชีสที่ผลิตจากโรงงานของบริษัท เอง เครื่องปรุง หนาพิซซาที่มีความสดใหม แปงพิซซาที่มีสูตรเฉพาะตัว และพิซซา
ซอสที่มีสวนผสมของมะเขือเทศสดๆ มีรสชาติเขมขน 

บริษัท เปนผูถือสิทธิในเครื่องหมายการคา “The Pizza Company” แตเพียงผูเดียว โดยสิทธิดังกลาวถือโดย บริษัท 
อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส โฮลด้ิง (ลาบวน) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทเดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือ
หุนอยูรอยละ 100 

ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

ในป 2547 บริษัทไดเริ่มเปดขายสิทธิแฟรนไชสใหแกผูลงทุนในประเทศไทยที่สนใจลงทุนในราน ‘The Pizza 
Company” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรานคาที่บริษัทลงทุนเอง (Own equity) ในประทศ จํานวนทั้งสิ้น 158 รานคา โดย
เปนสาขาในตางประเทศ  15 รานคา และมีสาขาที่อยูในระบบแฟรนไชสในประเทศจํานวน 48  สาขา และตางประเทศ
จํานวน 22 สาขา ทั้งน้ีทําเลที่ต้ังของรานคาสวนใหญจะอยูในเขตศูนยการคา ยานธุรกิจและยานที่พักอาศัย เปนตน โดยมี
กลุมเปาหมายเปนลูกคาระดับกลางขึ้นไป ในสวนของการใหบริการในรูปแบบแฟรนไชสกับลูกคาในตางประเทศน้ัน
ปจจุบันบริษัท ไดใหแฟรนไชสธุรกิจพิซซา “The Pizza Company”ในประเทศ ซาอุดิอารเบีย  สหสาธารณรัฐอาหรับ 
(UAE) จอรแดน บารเรน จีน และ  กัมพูชา เปนตน 
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ลักษณะการใหบริการ 

การใหบริการภายใตเครื่องหมายการคา “The Pizza Company” มีทั้งการใหบริการแบบการรับประทานท่ีราน 
(Dine in) การจัดสงที่บานหรือสํานักงาน (Delivery) และการรับกลับบาน (Take Away) โดยอาหารหลักที่ใหบริการ คือ พิซ
ซา ไก สลัด และอื่น ๆ 

5.2 แฮมเบอรเกอร  

ภายใตเครื่องหมายการคา “Burger King” เปนแบรนดเบอรเกอรที่มีช่ือเสียงระดับโลก เชน“Whopper” และเปนที่
รูจักกันดีในการใชกรรมวิธีการผลิตแบบยางดวยไฟ ทําใหแฮมเบอรเกอรของ Burger King มีรสชาติที่ยอดเย่ียม 

ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 95  
เปนผูดําเนินธุรกิจ Burger โดยการซื้อแฟรนไชสมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ีบริษัท มีสิทธิในการเปดราน Burger 
King ในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทาน้ัน ณ สิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดเปดดําเนินการราน Burger King ทั้งสิ้น
จํานวน 22  สาขาทั่วประเทศไทย โดยรานคาสวนใหญจะต้ังอยูในเขตศูนยการคาและแหลงทองเที่ยวตางๆ เน่ืองจาก Burger 
King มีกลุมลูกคาเปาหมายเปนลูกคาระดับกลางขึ้นไปรวมถึงชาวตางชาติที่มีกําลังซื้อ 

ลักษณะการใหบริการ 

ปจจุบัน Burger King ใหบริการสําหรับการรับประทานที่ราน (Dine in) รับกลับบาน (Take Away) และการ
บริการจัดสงใหที่บาน (Delivery) โดยอาหารหลักไดแก แฮมเบอรเกอร (Whopper) และมันฝรั่งทอด (French Fried)  

5.3 ไอศครีมพรีเม่ียม  

ภายใตเครื่องหมายการคา “Swensen’s” ซึ่งเปนไอศครีมคุณภาพระดับพรีเมี่ยม แบรนดแรกของประเทศไทย และ
ปจจุบันยังคงความเปนอันดับหน่ึง ดวยความหลากหลายของไอศครีมซันเดย และบรรยากาศการตกแตงรานรวมถึงการ
ใหบริการเปนมิตรที่ไมเหมือนใคร 

ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

บริษัท สเวนเซนส(ไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 เปนผู
ดําเนินธุรกิจไอศครีม “Swensen’s” โดยบริษัทไดรับแฟรนไชสในการดําเนินงานจาก บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล 
แฟรนไชส โฮลด้ิง (ลาบวน) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด(มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 เชนกัน 
โดย บริษัท สเวนเซนส(ไทย) จํากัด ไดรับสิทธิในการเปดรานไอศครีมโดยการลงทุนเอง (Own Equity) และการ
เปดขายบริการในระบบ แฟรนไชสในประเทศไทย  กัมพูชา และตะวันออกกลาง โดย ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2551 
บริษัทไดเปดสาขาโดยการลงทุนเองทั้งสิ้นจํานวน 113 สาขา และมีสาขาที่อยูในระบบแฟรนไชสในประเทศ
จํานวน  96 สาขา และตางประเทศจํานวน 13 สาขาโดยรานคาสวนใหญต้ังอยูตามยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ 
และแหลงชุมชน เปนตน นอกจากน้ีบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด ยังสามารถให 
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ลักษณะการใหบริการ 

Swensen’s เปดใหบริการท้ังการรับประทานที่ราน (Dine in) การซื้อกลับบาน (Take away) และการบริการจัดสง
ใหที่บาน (Delivery) อีกทั้งยังสามารถซื้อกลับบานไดจาก Modern Trade Channel โดยลูกคาสวนใหญจะเปนลูกคา
ระดับกลางขึ้นไป ทั้งกลุมวัยรุนและครอบครัว ทั้งน้ีสินคาหลัก ไดแก ไอศครีมซันเดย ช็อคโกแลตฟองดู และไอศครีมเคก 
เปนตน 

5.4 ซอฟทไอศครีม  

ภายใตแบรนด “Dairy Queen” เปนไอศครีมซอฟทเสิรฟ มีการจัดจําหนายในรูปแบบของ Kiosk มีสินคาที่เดน คือ 
“Blizzards” ที่มีรสชาติเขมขน จนเปนที่ช่ืนชอบ และไดรับความนิยมจนถือไดวาเปน signature product. 

ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 เปนผูดําเนิน
ธุรกิจไอศครีม “Dairy Queen” โดยบริษัทไดรับสิทธิแฟรนไชสในการดําเนินงานจากผูประกอบการในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทั้งน้ีบริษัท ไดรับสิทธิในการเปดรานในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทาน้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท ได
เปดสาขาโดยการลงทุนเองทั้งสิ้นในประเทศจํานวน 215 สาขา และในตางประเทศจํานวน 3  สาขาโดยสาขาสวนใหญจะ
ต้ังอยูในศูนยการคา แหลงธุรกิจ และแหลงชุมชน 

ลักษณะการใหบริการ 

บริษัท จําหนายไอศครีมในรูปแบบของการ Take away เทาน้ัน โดยสินคาหลัก ไดแก Blizzard ฮอทด็อก (Hot 
dog) ไอศครีมปน (Moolatte) และน้ําผลไมปน เปนตน โดยลูกคาสวนใหญเปนกลุมลูกคาต้ังแตระดับลางขึ้นไป 

5.5 Grill & Chill  

ภายใตแบรนด “Dairy Queen”  บริษัทไดทําการเปดราน DQ Grill & Chill เปนสาขาแรกในประเทศไทยเดือน มิถู
นายน 2551  โดยการใหบริการอาหารท่ีหลากหลายรูปแบบแกลูกคา ไดแก แฮมเบอรเกอร แซนวิส สลัด และไอศครีม  ทั้งน้ี
บริษัทมีแผนที่จะขยายราน DQ Grill & Chill เพ่ิมขึ้นปละประมาณ 1 – 2 สาขา 

5.6 สเต็ก ซีฟูด และสลัด  

ภายใตเครื่องหมายการคา “Sizzler” เปนรานอาหารท่ีประกอบดวยสเต็กหลากหลายชนิด และสลัดบารที่ใหญและ
มีความหลากหลายมากที่สุดในรานอาหารประเภทน้ี  
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ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

 บริษัท เอสแอลอารที จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 เปน
ผูดําเนินการธุรกิจ “Sizzler” โดยบริษัทไดรับสิทธิแฟรนไชสในการดําเนินธุรกิจจากผูประกอบการในสหรัฐอเมริกา โดย
ไดรับสิทธิในการเปดรานโดยการลงทุนดวยตนเอง ในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทาน้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทได
เปดดําเนินธุรกิจทั้งสิ้นจํานวน 36 สาขา โดยมี 6 สาขาในตางประเทศ และ 30 สาขาท่ัวประเทศไทย ทั้งกรุงเทพ 22 สาขา 
และในตางจังหวัดตามหัวเมืองใหญ 8 สาขา เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ นครราชสีมา อุดรธานี พัทยาและหัวหิน โดย
สวนใหญรานคาจะต้ังอยูในยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ และแหลงชุมชน  

ลักษณะการใหบริการ 

Sizzler ใหบริการสําหรับการรับประทานในราน (Dine in) เทาน้ัน โดยสินคาหลักไดแก สเต็ก ซีฟูด และสลัด 
เน่ืองจาก Sizzler เนนการใหบริการดวยสินคาที่มีคุณภาพสูง โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือกลุมลูกคาระดับกลางขึ้นไป 

5.7 The Coffee Club 

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ไดทําการลงทุนซื้อหุนรอยละ 50 ใน  Coffee Club 
Holding (Australia) Pty Ltd. (“TCC”) ในเดือน มกราคม 2551 โดย TCC เปนผูประกอบการรานอาหารและกาแฟ ใน
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดภายใตแบรนด The Coffee Club   TCC เปนธุรกิจกาแฟที่ทํารายไดสูงสุดเปนอันดับหน่ึง
ในประเทศออสเตรเลีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  TCC เปดบริการท้ังสิ้น 214 สาขาโดยการลงทุนเองทั้งสิ้นจํานวน 11 
สาขา และมีสาขาที่อยูในระบบแฟรนไชสจํานวน 203 สาขา  

ทั้งน้ีบริษัทยังไดทําการเปดราน TCC ในประเทศไทยเปนสาขาแรกในเดือน กุมภาพันธ 2552 ที่จังหวัดภูเก็ตเพ่ือ
รองรับนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและจากตางประเทศ 

5.8 Thai Express  

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ไดทําการลงทุนซื้อหุนรอยละ 70 ใน Thai Express 
Concepts Pte Ltd (“TEX”) ในเดือน พฤษภาคม 2551  โดย TEX เปนผูนําในดานการใหบริการดานอาหารหลากหลาย
รูปแบบภายใตการใหบริการทั้งสิ้น 6 แบรนดไดแก Thai Express, Hong King Café, New York New York, Shokudo 
Bazaar, Shokudo Pasta และ Pinle  ปจจุบัน TEX เปดใหบริการใน 7 ประเทศไดแกประเทศสิงคโปร มาเลยเชีย อินโดนีเชีย 
เวียดนาม  จีน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 TEX เปดบริการทั้งสิ้น 61 สาขาโดยการลงทุนเอง
ทั้งสิ้นจํานวน 47  สาขา และมีสาขาที่อยูในระบบแฟรนไชสจํานวน 14 สาขา  

เครือขายรานสาขาของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2551 มีดังน้ี  

 จํานวนสาขา 
The Pizza Company 243 
Swensen’s 222 
Dairy Queen and Grill & Chill 219 
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 จํานวนสาขา 
Sizzler 36 
Burger King 22 
The Coffe Club 214 
Thai Express 61 
อื่นๆ 26 
รวมทั้งสิ้น 1,043 
 

 
หมายเหตุ : ขอมูลดานการตลาดและภาวะการแขงขัน สวนหน่ึงเปนขอมูล ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2551 เปนการรวบรวม
ขอมูลจากสวนราชการและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลเก่ียวกับคูแขง เน่ืองจากเปนขอมูลที่บริษัท วาจาง
หนวยงานภายนอกเปนผูจัดทําเปนรายป 

1. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม  

ในป 2551 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวประเทศไทยมีจํานวน 14.53 ลานคน เพ่ิมขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอน รอยละ 0.5  สวนอัตราการเขาพักเฉล่ียทั้งประเทศเทากับรอยละ 56.8  ซึ่งลดลงจากชวงเดียวกันของป
กอนที่รอยละ 60.5 โดยในชวงคร่ึงปแรกของป   2551 ธุรกิจการทองเที่ยวของประเทศไทยยังคงเจริญเติบโตอยางแข็งแกรง 
ดังจะเห็นไดจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศไทยสูงถึง 7.9 ลานคน หรือขยายตัวรอยละ 13.0 ซึ่งในป 
2551 กรุงเทพมหานครไดรับเลือกใหเปนเมืองทองเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกจากการสํารวจความเห็นของผูอานของนิตยสาร 
Travel and Leisure   อยางไรก็ดีในชวงครึ่งปหลังของป 2551 การทองเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบปญหา
หลายประการ ทั้งการถดถอยทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา และปญหาความไมสงบทางการเมืองในประเทศ และ
เหตุการณกลุมผูประทวงรัฐบาลเขาชุมนุมและปดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 
สงผลกระทบใหจํานวนนักทองเที่ยวในชวงครึ่งปหลัง ของป 2551 ลดลงรอยละ 11 จากชวงเดียวกันของปกอนอยูที่ระดับ 
6.7  ลานคน   
 

ในป 2552    ในชวงครึ่งปแรก การทองเที่ยวของประเทศไทยนาจะยังชะลอตัวตอเน่ือง ซึ่งเปนผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและความไมเช่ือมั่นตอภาวะการเมืองในประเทศ อยางไรก็ตาม ธุรกิจโดยรวมในชวงครึ่งป
หลังของป 2552 นาจะคอยๆ ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น  โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีแผนการดึงดูดนักทองเที่ยว
ดวยการออกเคมเปญการตลาด ภายใต Amazing Value Thailand เพื่อเปนการตอกย้ําถึงความคุมคาในการใชจายดาน
ทองเที่ยวโดยเฉพาะ ในประเทศไทย   จากการกระตุนการทองเที่ยวโดยภาครัฐดังกลาวขางตนประกอบกับความรวมมือของ
ภาคเอกชนจะมีสวนชวยกระตุนจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดต้ังเปาหมายจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติจํานวน  14.0  ลานคน ในป 2552   โดยคาดวาจะลดลงเพียงรอยละ 4 จากปกอน 

 2550 2551 
 ทั้งป ครึ่งปแรก ครึ่งปหลัง ทั้งป ครึ่งปแรก ครึ่งปหลัง 
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ (พัน 14,457 6,955 7,502 14,530 7,869 6,661 

4.2  การตลาดและภาวะการแขงขัน 
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อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 4.6 3.3 5.8 -0.5 13.2 -11.3 
อัตราการเขาพักโรงแรม (รอยละ) 60.5 61.2 59.7 56.8 61.2 52.1 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

คูแขงและสถานภาพในการแขงขัน 

• ในเขตกรุงเทพฯ: จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทมีประมาณ 7-8 ราย โรงแรม
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา  มีศักยภาพในการแขงขันสูงเมื่อเทียบกับคูแขง เน่ืองจากเปนโรงแรมใน
ระดับสากลที่สามารถเจาะกลุมลูกคาประเภทเอเยนตทองเที่ยวและลูกคาที่เปนบริษัทไดโดยมีการทําสัญญา
ระหวางกัน ระดับการแขงขันอยูในระดับปานกลางเน่ืองจากเปนโรงแรมท่ีเนนการพักผอน สําหรับโรงแรมโฟร
ซีซั่นส กรุงเทพฯ มีคูแขงที่เปนโรงแรมระดับ 5 ดาวเปดใหมหรือมีการปรับมาตรฐานโรงแรมเดิมใหมีมาตรฐาน
สูงขึ้นหลายแหง การแขงขันจึงมีสูงขึ้น ลูกคากลุมเปาหมายหลักไดแกลูกคากลุมบริษัทและนักธุรกิจซึ่งโรงแรม 
โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ มีความไดเปรียบคูแขงในดานการใหบริการท่ีเปนเลิศ การบํารุงรักษาสถานที่และเครื่องใช
ตางๆใหมีความหรูหรา นอกจากนี้ยังไดเปรียบในดานที่ต้ังของโรงแรม ตลอดจนมีการใชผูบริหารโรงแรมที่มี
ช่ือเสียงเปนที่ยอมรับในระดับสากลเขามาบริหารโรงแรม) 

• ในเขตพัทยา: จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท มีประมาณ 5-6 ราย ถึงแมระดับการ
แขงขันของธุรกิจโรงแรมโดยรวมในพัทยามีการแขงขันคอนขางสูง แตโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา จัดเปนหน่ึงในผูนําตลาดโรงแรมระดับช้ันนําในกลุมโรงแรมระดับที่มีเครือขายสากลในพัทยา ซึ่งผล
ประกอบการยังอยูในระดับที่นาพอใจเนื่องจากอุปสงคและการเติบโตของการทองเที่ยวเมืองพัทยาที่มีการ
ปรับตัวสูงขึ้นในชวงปที่ผานมา 

• ในเขตหัวหิน: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท มีประมาณ 6-7 ราย โรงแรมหัวหิน แมริ
ออท รีซอรท แอนด สปา เปนโรงแรมระดับช้ันนําจากการเปล่ียนมาใชเครื่องหมายการคา “แมริออท” ทําใหจัด
อยูในกลุมโรงแรมระดับที่มีเครือขายสากลในหัวหินในปจจุบัน ซึ่งเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน ขณะที่โรงแรม

  นักทองเที่ยวตางชาติ 
ลานคน   เพ่ิมขึ้นรอยละ 

2546 10.00 -7.6% 
2547 11.65 16.5% 
2548 11.52 -1.2% 
2549  13.82 20.0% 
2550  14.46 4.6% 
2551 (ขอมูลเบื้องตน) 14.53 0.49% 
2552 (ประมาณการ) 14.00 -3.6% 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย   
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• ในเขตภูเก็ต: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทมีประมาณ 4 ราย   โรงแรม เจดับ บลิว แม
ริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา เปนโรงแรมช้ันนําแหงใหมในรอบ 10 ปที่ผานมาในจังหวัดภูเก็ต ที่จัดอยูใน
กลุมโรงแรมระดับที่มีเครือขายสากล ทําใหไดเปรียบโรงแรมคูแขงในจังหวัดภูเก็ต  ขณะที่โรงแรมอนันตรารี
สอรท แอนด สปา ภูเก็ต ถือเปน Flagship ของเครืออนันตรา มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว ใหบริการหองพัก
พรอมสระวายนํ้าสวนตัว และเนนกลุมลูกคาระดับบน  

• ในเขตสมุย: จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท มีประมาณ 5-6 ราย โรงแรมอนันตรา        
รีสอรท แอนด สปา สมุย และโรงแรมโฟร ซีซั่นส รีซอรทเกาะสมุย จัดอยูในกลุมที่เปนโรงแรมช้ันนําซึ่งมี
เอกลักษณของตนเอง สงผลใหไดเปรียบโรงแรมคูแขงในจังหวัดสมุย  

• ในเขตเชียงใหม: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท มีเพียง 1 ราย เน่ืองจากโรงแรมโฟรซี
ซั่นส รีสอรท เชียงใหม เปนโรงแรมช้ันนําที่จัดอยูในกลุมโรงแรมระดับ High-end  

• ในเขตเชียงราย : จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท มีประมาณ 2 ราย โรงแรมอนัน ตรา รี
สอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล และโรงแรมโฟร ซีซั่นส เตนทแคมป เปนโรงแรมช้ันนําแหงใหม ที่จัด
อยูในกลุมโรงแรมระดับที่มีเอกลักษณของตนเอง ทําใหไดเปรียบโรงแรมคูแขงในจังหวัดเชียงราย  

การตลาด 

บริษัท มีระบบการขายในลักษณะการรวมศูนยดานการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมขอมูลของลูกคาและ
โรงแรมในเครือไวที่สวนกลางเพ่ือจะนําไปใชในการขยายตลาดและสงเสริมการขาย (Decentralization) ซึ่งเปนการกระจาย
ขอมูลที่มีใหเกิดประโยชนในการเสริมสรางเครือขายในการขายใหกวางขวางและรวดเร็วขึ้น 

กลยุทธทางการตลาด   

บริษัท มีกลยุทธการตลาดและการขาย ดังน้ี 

1. เนนการใหคุณภาพที่คุมคาเหมาะสมกับราคาขาย และสรางความประทับใจในการใหบริการการขายรวมกับบริษัท
นําเที่ยว สายการบิน และองคกรอื่นๆ เชน หางสรรพสินคา บริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร เปนตน  
เพ่ือเพ่ิมจํานวนลูกคา 

2. เนนการขยายฐานลูกคาไปยังแหลงตลาดที่ยังไมไดรับการสงเสริมการขายมากนัก การสรางความสัมพันธที่ดีทั้ง
ตลาดในภูมิภาค เชน เกาหลี จีน และ อินเดีย และตลาดสําคัญอื่นๆในเอเชียและยุโรป  

3. สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาเดิม เพ่ือใหเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีก   

4. เสริมสรางความรู และพัฒนาทักษะความชํานาญใหบุคลากร 
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5. ประชาสัมพันธการใหความสะดวกในการใหบริการสํารองหองพักผานศูนยกลางสํารองหองพักในกรุงเทพฯ ซึ่ง
จะสามารถสํารองหองพักโรงแรมในเครือไดทุกแหง 

6. ปรับปรุงการใหบริการโดยการจัดต้ังสํานักงานตัวแทนการขายและสํารองหองพักในตางประเทศ เชน ฮองกง 
สิงคโปร ญี่ปุน อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เปนตน  

7. ปรับปรุงและแจงขอมูลลาสุดใหลูกคาทราบเก่ียวกับบริการหรือโปรแกรมตางๆ ของโรงแรมใหลูกคาทราบอยู
ตลอดเวลาเพ่ือที่จะใหลูกคาสามารถเลือกบริการท่ีเหมาะกับความตองการของตนเองได 

8. พัฒนาการขายตรงเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดเพ่ิมขึ้น 

9.   พัฒนาระบบสํารองหองพักผานอินเตอรเน็ท ซึ่งเปนตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูง 

บริษัท มีนโยบายในการบริหารธุรกิจโรงแรมของกลุมคือ การบริหารงานดวยตนเอง การบริหารงานภายใต
เครื่องหมายทางการคา และการบริหารงานแบบรวมลงทุน โดยมีปจจัยที่ใชในการพิจารณาเลือกวิธีการบริหารโรงแรมดังน้ี  

1. ความสามารถในการบริหาร 

หากบริษัท พิจารณาแลวเห็นวาบริษัท สามารถบริหารงานเองไดและสามารถใหผลตอบแทนที่เหมาะสมก็จะ
พิจารณาบริหารงานโดยบริษัท หรือบริษัท ยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 100   

2.  ตนทุนและโอกาสในการไดรับผลตอบแทนเพ่ิม 

บริษัท จะพิจารณาบริหารงานภายใตเครื่องหมายการคาเมื่อเห็นวาโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทน เพ่ิมขึ้นมีมากกวา
ตนทุนที่เพ่ิมขึ้น 

3. ช่ือเสียง ประสบการณ และความสามารถในการบริหารงานของผูรวมทุน 

ในกรณีที่บริษัท ขาดประสบการณในการบริหารงานโรงแรมในบางพ้ืนที่ บริษัท อาจหาผูรวมทุนซึ่งมี
ประสบการณ ช่ือเสียงและความสามารถในการบริหารงานสําหรับโครงการน้ันๆ เขามาชวยบริหาร 

บริษัท มีการบริหารโรงแรมในกลุมดังน้ี  

วิธีการบริหารงาน  Manage by รายชื่อโรงแรม  Hotel list  คาใชจายการบริหาร  Expense 
1. อนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน 

Anantara Resort & Spa Hua Hin 
บริหารงานดวยตนเองโดยบริษัท 
หรือ บริษัทยอย ภายใตเครื่องหมาย
การคาของตนเอง  “อนันตรา”  2. อนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน 

ไทรแองเก้ิล Anantara Resort & Spa 
Golden Triangle 

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

รอยละคงที่ของรายไดรวมและรอย
ละคงที่ของกําไรขั้นตนจากการ
ดําเนินงานโดยแตละโรงแรมชําระ
ใหแกบริษัท หรือ บริษัท ยอย 
การบริหารงานโรงแรมของบริษัทที่
บริหารเองดังที่กลาวมาขางตนน้ัน
อยูภายใตสัญญาบริหารงานโรงแรม 
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4. อนันตรา รีสอรท แอนด สปา ภูเก็ต 

Anantara Resort  & Spa , Phuket 
5. อนันตรา เวลิ มัลดีฟส   

Anantara Veli Maldives 
6. อนันตรา ดิกู มัลดีฟส   

Anantara Dhigu Maldives 
7. อนันตรา สิมินยัค บาหลี   

Anantara Seminyak, Bali 
8. เดสเสิรท ไอรแลนด รีสอรทแอนด 

สปา ดาบูดาบี   
Dessert Island Resort and Spa, Abu 
Dhabi 

9. อนันตรารีสอรท แอนด สปา สิเกา 
Anantara Resort  & Spa , Sikao 

10. ฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร  
ไฮฟอง เวียดนาม เอ รอยัลการเดน รี
ซอรท Harbour View, Haiphong 

  
บริหารงานด วยตน เองภายใต
เครื่ องหมายการค า“แมริออท” 
(Franchise) 
(ทําใหโรงแรมเปนสากลขึ้นและ
สามารถใชศูนยการรับจองหองพัก
ของกลุมแมริออทได) 

1. พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา  
เอ รอยัลการเดน รีซอรท   Pattaya 
Marriott Resort and Spa 

2. หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา  
เอ รอยัลการเดนรีซอรท Hua Hin 
Marriott Resort and Spa 

3. กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท   
Bangkok Marriott Resort and Spa 

รอยละคงที่ของรายไดรวมและรอย
ละคงที่ของกําไรขั้นตนจากการ
ดําเนินงานโดยแตละโรงแรมชําระ
ใหแกบริษัท หรือ บริษัทยอย 
การบริหารงานโรงแรมของบริษัทที่
บริหารเองดังที่กลาวมาขางตนน้ัน
อยูภายใตสัญญาบริหารงานโรงแรม 

บริหารงานโดยโฟรซีซั่นส ภายใต
เครื่องหมายการคา “โฟรซีซั่นส” 
และบริหารงานโดยกลุมแมริออท
โฮเทล ภายใตเครื่องหมายการคา 
“เจดับบลิวแมริออท”  

1. โฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม Four  
 Seasons, Chiang Mai 
2. โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ  Four 
 Seasons, Bangkok  
3.  โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย 
 Four Seasons Tentcamp, Chiang 
 Rai 
4.  โฟรซีซั่นส รสีอรท แอนด สปา  สมุย 

รอยละคงที่ของรายไดรวมและรอย
ละคงที่หลังหักคาใชจายจากการ
ดําเนินงานโดยแตละโรงแรมจาย
ใหแกกลุมโฟรซีซั่นส หรือแมริออท 
อินเตอรเนช่ันแนล  การบริหารงาน
โรงแรมดังที่กลาวมาขางตนน้ันอยู
ภายใตสัญญาบริหารงานโรงแรม 
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5. เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท   
แอนด สปา JW Marriott Phuket 
Resort & Spa  

 

กลุมลูกคาเปาหมาย แบงออกเปน 4 ประเภท คือ  

1. นักทองเที่ยวเพ่ือการพักผอน  
2. นักธุรกิจ  
3. กลุมการประชุม การจัดแสดงสินคาและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน  
4. กลุมนักธุรกิจและนักทองเที่ยวที่เดินทางผาน  

ทั้งน้ีสัดสวนของกลุมลูกคาจะแตกตางกันไปตามท่ีต้ังและนโยบายของแตละโรงแรม  

นโยบายดานราคา   

ธุรกิจโรงแรมไดรับผลกระทบจากฤดูกาลคอนขางสูง จํานวนลูกคาจะเขาพักนอยในชวงฤดูฝน ต้ังแตเดือน
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ลูกคาในประเทศจะเขาพักในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวนลูกคาจากตางประเทศจะมา
ใชบริการระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม การกําหนดราคานอกจากจะพิจารณาถึงผลกระทบของฤดูกาลแลว ยัง
ตองพิจารณาถึงตนทุนการดําเนินงานของโรงแรมเปนพ้ืนฐาน และการปรับราคายังตองพิจารณาถึงราคาตลาดของคูแขงขัน
ในระหวางโรงแรมระดับเดียวกันดวย อยางไรก็ตามในชวงที่มิใชฤดูการทองเที่ยวหรือมีนักทองเที่ยวไมมากโรงแรมไดใช
กลยุทธในการสงเสริมการขาย เชนการลดราคาในชวงพิเศษ เสนอ โปรแกรมขายรวมกับโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ การ
ใหบริการพิเศษโดยไมคิดมูลคาเพ่ิม รวมสงเสริมการขายกับบริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร เปนตน 

บริษัท มีความสามารถในการแขงขันที่สําคัญคือ 

1. มีประสบการณในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน  
2. มีการใหบริการท่ีดีและมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม 
 3. มีโรงแรมในเครือ ซึ่งต้ังอยูในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ และมีระบบสํารองหองพักที่ทันสมัย

และรวดเร็ว. 
4. มีหุนสวนทางธุรกิจระดับนานาชาติที่มีประสบการณในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุมแมริออท 

และโฟรซีซันส   
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การจําหนายและชองทางการจําหนาย  

ชองทางการจัดจําหนายแบงได 3 ทางคือ  

1.  การขายโดยเจาหนาที่ฝายขายของบริษัทคิดเปนรอยละ 25 ของรายไดที่มาจากชองทางจําหนายทั้งหมด เจาหนาที่
ฝายขายของบริษัทจะเสนอสินคาใหลูกคาโดยตรงหรือตัวแทนขายและกลุมลูกคาจัดประชุมและสัมมนาทั้งภายใน
และตางประเทศ  

2.   ขายผานตัวแทนจําหนายหรือบริษัททองเที่ยว (Tour/Travel Agent) ในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 33 ของรายได
ที่มาจากชองทางจําหนายทั้งหมด Tour/Travel Agent จะทําหนาที่ลักษณะเดียวกับคนกลางในการจัดจําหนาย
หองพักใหกับบริษัท โดย Tour/Travel Agent ของบริษัท จะมีอยูทั้งในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
และทําธุรกิจประเภทรับจองหองพักและขายต๋ัวเครื่องบินและอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับ
ผูใชบริการโดยอาจเสนอขายต๋ัวเคร่ืองบินพรอมหองพักในลักษณะ Package ดวย  

คุณสมบัติของตัวแทนจําหนายหรือบริษัททองเที่ยว ที่โรงแรมเสนอราคาหองพักพิเศษเพ่ือจําหนาย ไดแก  

1. มีเครือขายที่กวางขวาง   

2. มีประวัติและช่ือเสียงที่ดี และมีประสบการณในการดําเนินงานมานาน  

3. สามารถทํายอดขายไดสูง  

3. อื่นๆ คิดเปนรอยละ 42 ของรายไดที่มาจากชองทางจําหนายทั้งหมด ไดแก (1)  การ Walk In ของกลุมนักทองเที่ยว
ทั่วไป และ (2) พนักงานรับจองหองพักจากกลุมนักทองเที่ยวทั่วไปซึ่งรูจักโรงแรมผานสื่อมวลชนตางๆ เพ่ือนฝูง
หรือกลุมลูกคาเดิม ทั้งน้ี (1) และ (2) เปนลูกคาคนละกลุม โดยลูกคา Walk in คือลูกคาที่ไมไดจองหองพักมากอน 
ทั้งน้ีหากลูกคาจองหองพักผาน Internet บริษัทจะไมนับลูกคาน้ันเปนลูกคาประเภท Walk in 

ลักษณะของลูกคา  

ลูกคาของธุรกิจโรงแรม มีทั้งลูกคาที่เปนคนไทยและตางชาติ ซึ่งแบงได เปน 3 กลุมใหญ ๆ  

1. กลุมลูกคาที่จองผานบริษัททองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศเปนที่รับจองหองพักจากลูกคา แลวบริษัท
ทองเที่ยวน้ีจะสงลูกคาใหโรงแรม โดยจํานวนหองพักที่ขายผานบริษัททองเที่ยวจะมีปริมาณสูงและถือเปนลูกคา
กลุมใหญของบริษัท. 

2. กลุมนักทองเที่ยวทั่วไป เปนลูกคาที่ติดตอเขาพักที่โรงแรมดวยตนเอง  

3.  กลุมลูกคาที่มาจัดประชุมและสัมมนาเปนกลุมลูกคาที่เขาพักโรงแรมเพ่ือวัตถุประสงคของการประชุมสัมมนา 
ลูกคาประเภทน้ีจะกอใหเกิดรายไดอื่น ๆ นอกเหนือจากหองพัก  

ลูกคาสวนใหญของบริษัท เปนลูกคาที่ติดตอผานมาทางบริษัททองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ จึงมีความ
หลากหลาย และเปนการยากท่ีจะใหรายช่ือลูกคารายใหญที่แนนอนได สําหรับลูกคาภายในประเทศที่เปนบริษัทเอกชน 
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สัดสวนของลูกคาที่เขาพักแบงตามทวีป  มีรายละเอียด ดังน้ี   

หนวย: รอยละ อเมริกา เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย ไทย อ่ืนๆ รวม 
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา   11 27 48 4 4 6 100 
พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา   28 24 20 5 14 8 100 
หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา   3 6 57 2 24 7 100 
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด 
สปา  

16 23 35 7 9 9 100 

อนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน  1 9 63 2 23 3 100 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทร
แองเก้ิล 

21 8 51 4 15 1 100 

อนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย 5 14 61 10 5 5 100 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา ภูเก็ต 5 16 54 3 15 6 100 
อนันตรา เวลิ มัลดีฟส  2 63 24 2 1 8 100 
อนันตรา ดิกู มัลดีฟส 2 50 43 2 1 3 100 
อนันตรา สิมินยัค บาหลี 9 34 24 28 1 3 100 
โฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม 41 16 29 4 6 5 100 
โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ 21 55 11 4 6 4 100 
โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย 55 4 27 3 5 6 100 
โฟรซีซั่นสรีสอรทเกาะสมุย  15 19 49 5 2 10 100 
นาลาดู มัลดีฟส 5 22 58 1 13 - 100 
เดสเสิรทไอแลนด รีสอรทแอนดสปา อาบู
ดาบี 

8 11 53 5 - 23 100 

ฮารเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร-ไฮฟอง 
เวียดนาม  

3 41 50 1 1 3 100 

หมายเหตุ: ขอมูลสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2551 
 
2. ธุรกิจใหเชาศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 

จากภาวะการขยายตัวของตลาดคาปลีกในปที่ผานมา มีการพัฒนาและสรางศูนยการคาใหม ทําใหพ้ืนที่คาปลีกใน
กรุงเทพฯ มีเพ่ิมขึ้น การขยายตัวของตลาดคาปลีกสูตลาดนักทองเที่ยวจึงยังคงเปนชองทางในการขยายตัวที่ผูประกอบการ
นํามาใชตลอด 2 – 3 ปที่ผานมา ซึ่งแหลงทองเที่ยวที่ใกลกรุงเทพฯและมีศักยภาพมากที่สุดคือพัทยา  อีกทั้งสนามบิน
สุวรรณภูมิที่เปดดําเนินการในปลายป 2549  ทําใหทิศทางการเจริญเติบโตของเมืองพัทยา ยังคงเปนไปอยางตอเน่ือง ใน
เมืองพัทยาจะมีผูประกอบการท่ีจัดอยูในระดับเดียวกันประมาณ 4-5 รายแตจะมีกลุมลูกคาเปาหมายท่ีแตกตางกันไป เชน
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ภาวะการแขงขันของศูนยการคาในพัทยามีการแขงขันกันรุนแรงตลอดปที่ผานมาและในปน้ีมีการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ
สรางศูนยการคาใหม รวมถึงแขงขันทางดานการจัดการสงเสริมการขายมากขึ้น ทั้งน้ีการแขงขันดังกลาวมีผลกระทบตอ
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยานอย เน่ืองจากศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ต้ังอยูในทําเลท่ีดี โดยเม่ือ
เปรียบเทียบคาเชาพ้ืนที่ของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยาแลวยังคงเปนที่นาสนใจสําหรับผูเชามากสังเกตไดจาก
อัตราการเชาพ้ืนที่ที่มีอยูสูงถึงอัตรารอยละ 97 

ตลอดปที่ผานมา ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ไดมีการปรับตัวเพ่ือใหมีความแตกตาง (Differentiate) 
จากคูแขง โดยปรับเปลี่ยนรานคาเพ่ิมรานคาแฟช่ันแบรนดช้ันนําตางๆ พรอมทั้งรูปแบบของการนําเสนอสินคาและบริการ
ในสวนของการใหบริการดานอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage) สินคาประเภทไลฟสไตล (live style) เพ่ือใหทาง
ศูนยรองรับความตองการของนักทองเที่ยวไดอยางแทจริง 

3. ธุรกิจใหเชาศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ  

กลุมลูกคาเปาหมายของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ คือ กลุมชุมชนบริเวณใกลเคียงโดยเนนที่กลุม
ครอบครัว และนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรม ภายในศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ มีรานคาหลายประเภท ไม
วาจะเปนรานอาหาร อาทิ เดอะ พิซซา, สเวนเซน , ซิซเลอร, เอส แอนด พี, Starbucks’s รานขายของตกแตงบาน รานเสริม
ความงาม รานหนังสือ รานขายเทป ซีดีและวีดีโอ โรงเรียนเสริมทักษะ รานคาแฟช่ัน และรานคาอื่น ๆ อีกหลากหลาย ทั้งน้ี
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย 

เน่ืองจากป 2548 มีการแขงขันของศูนยการคาในบริเวณศูนยกลางทางธุรกิจ อยางรุนแรง ทําใหธุรกิจคาปลีกตอง
ปรับตัวกันอยางมาก ถึงแม รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ จะไมไดอยูในเขตที่ตองแขงขันอยางรุนแรงน้ัน แตเน่ืองจาก
สภาวะตลาดเปล่ียนแปลงไป ความตองการของผูบริโภคเปล่ียนไป ศูนยการคาตางๆ ในเขตรอบนอก จึงหนีไมพนที่จะตอง
แขงขันกันมากขึ้น ดังน้ัน รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ  ซึ่งเปน Community Mall น้ัน จะตองตอกย้ําความเปนศูนยการคา
ใกลบานใหชัดเจนและทําการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง 

นอกจากน้ีในป 2548-2549 ไดปรับปรุงศูนยการคา รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ทั้งในสวนของสถาปตยกรรม
สิ่งอํานวยความสะดวกและการเพ่ิมจํานวนพ้ืนที่รานคาจนเสร็จสมบูรณ ซึ่งทําใหมีรานคาเปดใหมหลากหลาย ทําใหมีสินคา
และบริการตอบสนองความตองการใหลูกคาเขามาซื้อสินคาและใชบริการเพ่ิมขึ้นมาก 

ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ 4. 

บริษัทเอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (เดิมช่ือบริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด) และบริษัทเอ็ม สปา 
เวนเจอร จํากัด (เดิมช่ือบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด) ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพ่ือสุขภาพ ใหบริการ
ดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยมีกลุมเปาหมายคือลูกคาที่เขาพัก
ในโรงแรมและกลุมลูกคาที่เห็นความสําคัญในเรื่องสุขภาพ ธุรกิจการใหบริการเพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปา ไดรับ
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ธุรกิจรานอาหารท่ีมีสาขาในประเทศไทย  5. 

ในป 2551 บริษัท คาดวาตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริการดวนจะยังคงมีการเติบโตอยางตอเน่ืองอยางไรก็
ตามบริษัทคาดวาจะมีอัตราการเติบโตที่ชาลงในป 2552  เน่ืองจากสภาวะความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเงิน การเมืองและ
ความเช่ือมั่นของผูบริโภคของประเทศไทยในปจจุบัน ผูผลิตและจําหนายอาหารขนาดใหญจะเผชิญกับความทาทายจาก
ความตองการของผูบริโภคที่ระมัดระวังในการใชจายมากขึ้น โดยคาดวาไอศครีมพรีเมี่ยม ตลอดจน พิซซาพรีเมี่ยมจะ
ประสบความสําเร็จในกลุมผูบริโภคเฉพาะกลุมเทาน้ัน อยางไรก็ตาม กลุมผูบริโภคดังกลาวก็เปนกลุมที่กําลังขยายตัว
เน่ืองจากการมีรายไดมากขึ้นและแนวคิดการใชชีวิตที่ทันสมัยขึ้น  

ตารางเปรียบเทียบสวนแบงตลาดของธุรกิจรานอาหารบริการดวนสไตลตะวันตกในประเทศไทย 

2549 2550 2551F 
รายได : ลานบาท 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

ไก 6,817 31.9 7,079 31.0 7,362 31.5 

แฮมเบอรเกอร 2,775 13.0 2,916 12.8 3,061 13.0 

พิซซา 4,150 19.4 4,732 20.8 4,969 19.5 

ไอศกรีม 2,825 13.2 3,037 13.3 3,280 13.5 

อื่นๆ (รวมซิซซเลอร) 4,810 22.5 5,039 22.1 5,240 22.5 

ตลาดรวม 21,376 100.0 22,802 100.0 23,912 100.0 

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 6,728 31.5 7,258 31.8 7,711 32.2 

ที่มา : กระทรวงพาณิชยและการประมาณการณของบริษัท 
หมายเหตุ:  รายไดของบริษัทเดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) รวมรายไดของแฟรนไชส 

สภาพการแขงขันและคูแขง 

สภาพการแขงขันและคูแขงในอุตสาหกรรมอาหารบริการดวนแยกตามประเภทอาหาร มีดังน้ี 

1. พิซซา  

• ตลาดรวมของพิซซา มีมูลคากวา 4,969 ลานบาท โดย เดอะ พิซซา คอมปะนี มีสวนแบงตลาดรอยละ 70  
และมีอัตราการเติบโตรอยละ  11  ( Thailand Equity and Franchise ) ในป 2551  
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• ปจจุบันผูบริโภครับประทานพิซซาโดยเฉล่ีย 1.1 เดือนตอครั้ง ซึ่งเปนกลุมครอบครัว และกลุมวัยรุน 

• แนวโนมตลาดในอนาคตจะเนนเรื่องนวัตกรรมใหม และการคนควาวิจัยเมนูใหมๆ ควบคูกับการทํา
โปรโมช่ันอยางตอเน่ือง เพ่ือเพิ่มความถ่ีในการรับประทานพิซซาของผูบริโภค และทําใหผูที่ไมทานพิซ
ซาหนัมารับประทานพิซซามากขึ้น โดยคาใชจายสวนใหญ จะใชในเรื่องของโฆษณาทางโทรทัศน 

• ในสวนของแฟรนไชส อัตราการเติบโตของจํานวนสาขาแฟรนไชสอาหารสูงถึง 12 เทาตัวเมื่อเทียบกับ
ป 2544 มาถึงป 2551  ( จาก  4  สาขาเปน 48 สาขา)   

• ปจจุบัน เดอะ พิซซา คอมปะนี มีจํานวนสาขาในประเทศไทยท้ังสิ้น 206 สาขา (เปนเจาของเองจํานวน 
158 สาขา และขายแฟรนไชสจํานวน 48 สาขา) และพิซซา ฮัท มีจํานวน 87 สาขา  

2. แฮมเบอรเกอร 

• ปจจุบัน ธุรกิจอาหารจานดวนมีมูลคารวมมากกวา 20,000 ลานบาท อาหารจานดวนประเภทเบอรเกอรมี
สวนแบงตลาดอยูที่ประมาณ 3,000 ลานบาท โดยแมคโดนัลดมีสวนแบงตลาดรอยละ 70 รองลงมาคือเค
เอฟซี โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 24  เบอรเกอรคิงมีสวนแบงตลาดรอยละ 5 ในป 2551 ยอดขายเติบโต
รอยละ  23  

• ปจจุบัน เบอรเกอร คิง มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 22 สาขา และวางแผนขยายสาขาปละ 3-4 สาขา เพ่ือ
ครอบคลุมลูกคาเปาหมายหลักที่เคยอาศัยอยูในตางประเทศ สวน เค เอฟ ซี มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 350 
สาขา และ แมคโดนัลด มีสาขาจํานวน 115 สาขา  

3. ไอศครีมพรีเมี่ยม 

• ปจจุบันตลาดไอศครีมพรีเมี่ยมมีมูลคาเกือบ 3,200 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29 ของตลาดไอศครีม
โดยรวมซึ่งมีมูลคาประมาณ 11,000 ลานบาท สเวนเซนสยังคงรักษาตําแหนงผูนําตลาดไอศครีมพ
รีเมี่ยมไวไดอยางตอเน่ืองโดยมีสวนแบงตลาดเชิงมูลคาประมาณรอยละ 80 โดยในป 2551  สเวนเซนส
มีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 12 เมื่อเปรยีบเทียบกับป 2550  

• ปจจุบัน สเวนเซนส มีสาขาในประเทศไทยทั้งสิ้นจํานวน 209 สาขา (เปนเจาของเอง 113 สาขา และ
ขายแฟรนไชสในประเทศ 96 สาขา) บาสก้ิน รอบบิ้น มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 69 สาขา ฮาเกน ดาส มีสาขา
ทั้งสิ้นจํานวน 21 สาขา  ไอ เบอรี่ มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 16 สาขา และ เอเต มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 10 
สาขา 

4. ซอฟทไอศครีม 

• ภาพรวมสินคาประเภทไลทฟาสฟูดส อาทิ เบเกอรี่ ขนมปง ไอศครีม โดนัท ซึ่งมีการเติบโตเพ่ิมขึ้นทุกป 
เน่ืองจากเปนอาหารที่คนสวนใหญนิยมรับประทาน ไมวาเด็กหรือผูใหญ โดยในปน้ีสินคาประเภท
โดนัทมีการเติบโตตอเน่ือง ผูบริโภคนิยมรับประทานมากขึ้น โดยตลาดไลทฟาสฟูดส มีอัตราเติบโต
ประมาณรอยละ 4-5 ตอป จากมูลคาตลาดรวมเกือบ 2 หมื่นลานบาท 
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• ปจจุบัน แดรี่ควีน ( รวม DQ Grill and Chill ) มีสาขาท้ังสิ้นจํานวน 219 สาขา เค เอฟ ซี ซอฟทไอศครีม 
มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 150 สาขา และ แมคโดนัลด  ซอฟทไอศครีมมีสาขาทั่วประเทศทั้งสิ้นจํานวน 90 
สาขา   

5. สเต็ก 

• ใชกลยุทธใหความสําคัญกับกระแสสุขภาพตามพฤติกรรมของผูบริโภคอยางตอเน่ือง และคิดคนพัฒนา
เมนูอาหารใหมๆ ตามฤดูกาลวัตถุดิบ ผัก-ผลไม 

• ในแงการแขงขัน ซิซซเลอร ไมมีคูแขงตรงในรานอาหารประเภทเดียวกัน แตจะเปนในรูปแบบของการ
ของสวนแบงการทานอาหารของผูบริโภคจากพฤติกรรมการทานอาหารนอกบาน ทั้งจากรานอาหารสุก้ี 
รานอาหารสากล อิตาลี ญี่ปุน จีน หรือรานอาหารไทยท่ัวไป  

กลยุทธทางการตลาด 

บริษัท มีกลยุทธทางตลาดและการขาย ดังน้ี 

1. เนนการบริการลูกคาใหลูกคาไดรับความพึงพอใจอยางเต็มที่ (100% customer satisfaction) ใชกลยุทธเพ่ือยก
มาตรฐานการบริการ หาทําเลที่ต้ังราน คุณภาพผลิตภัณฑ  

2. เนนในการใหบริการดวยสินคาที่มีคุณภาพ พรอมทั้งการพัฒนาสินคาใหมและเมนูอาหารใหมๆ อยางตอเน่ือง 

3. เนนการเปดสาขาในศูนยการคา แหลงธุรกิจ และยานชุมชน 

4. ในสวนของการบริการจัดสงถึงบาน ไดกําหนดใหจัดสงภายในเวลา 30 นาที 

5. จัดกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรและบัตรเครดิตตาง ๆ 

6. เนนการขยายสาขาดวยระบบแฟรนไชสสําหรับ “The Pizza Company” และ “Swensen’s” ทั้งน้ีรวมถึงการขยาย
ธุรกิจแฟรนไชสในตลาดประเทศไทย และตางประเทศ 

7. มีการจัดเซ็ตเมนูหรือการปรับราคาเพ่ือใหเกิดความคุมคาแกลูกคา ( Price Value) 

นโยบายราคา 

เน่ืองจากธุรกิจอาหารบริการดวนเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง การต้ังราคาสินคาของบริษัท ไดคํานึงถึงตนทุนของ
สินคาและการบริการรวมถึงราคาของคูแขงในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  

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 ทั้งน้ีในสวนของ 
“The Pizza Company” บริษัท ไดจัดต้ังสาขาเพ่ือใชในการบริการจัดสงถึงบานเพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วกรุงเทพ 
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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 เทาน้ัน 

ทั้งน้ี ชองทางการจําหนายสวนใหญจะเปนการรับประทานในรานและการจัดสงถึงบาน โดย สาขาสวนใหญจะต้ังอยูใน
ยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ และยานชุมชน  

กลุมเปาหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนลูกคาระดับกลางขึ้นไป ยกเวนสําหรับไอศครีม Dairy Queen ซึ่งเจาะกลุมลูกคา
ต้ังแตระดับลางขึ้นไป โดยลูกคาสวนใหญจะเปนทั้ง เด็ก วัยรุน และวัยกลางคน และกลุมครอบครัวและกลุมคนทํางาน 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 
 

การวิจัยและพัฒนา 

   
ประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้ 



                  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
  
5.1  ทรัพยสินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทยอย 
 
ธุรกิจโรงแรม  

    มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระผูกพัน 
 ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ บริษัท ขนาดที่ดิน (ลานบาท) ณ วันที่  ณ วันที่  

(ไร) 31 ธันวาคม 2550 31 วัตถุประสงคการถือครอง ธันวาคม 2551 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 11 218/2-3 หมู 10 เมืองพัทยา สิทธิการเชา 30 ป 322.73 313.08 -อาคารโรงแรม 2 หลัง 4 ชั้นและ 10 
ชั้น  (สิ้นสุดป 2561) 

ไมมี- 

บริษัทยอย        
 บจก. หัวหิน วลิเลจ  36 43/1 ถนนเพชรเกษม หัวหิน สิทธิการเชา 30 ป อาคารโรงแรม 2 ชั้น 12 หลัง * 203.07 191.54 -

(สิ้นสุดป 2573) * 
ไมมี- 

274.92 
 
 

150.60 

264.60 
 
 

135.80 

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

สิทธิการเขาทําประโยชน 
30 ป  (สิ้นสุดป 2561) 
 
 

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

ไมมี- 

 บจก. สมุย รีซอรท แอนด สปา 14 99/9 หาดบอผุด สมุย เปนเจาของ อาคารโรงแรม 3 ชั้น  424.04 417.61 -
หองพัก 106 หอง 

ไมมี- 

 บจก. หัวหิน รีซอรท  21 107/1 ถนนเพชรเกษม  สิทธิการเชา 30 ป อาคารโรงแรม 1 หลัง 7 ชั้น 70.19 57.18 -
หัวหิน (สิ้นสุดป 2555) 

ไมมี- 

สิทธิการเชา 30 ป  บจก. เจาพระยา รีซอรท 
(เฉพาะสวนของโรงแรม) 

27 763.53 688.62 -อาคารโรงแรม 7 ชั้น 2 หลัง และ
อาคารที่จอดรถ 7 ชั้น 1 หลัง ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ (สิ้นสุดป 2562) 

ไมมี- 
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บริษัท 

 
ขนาดที่ดิน 

(ไร) 

 
ที่ตั้ง 

 
ลักษณะกรรมสิทธิ์  

วัตถุประสงคการถือครอง 

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระผูกพัน 
(ลานบาท) ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2550 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2551 

 บมจ. โรงแรมราชดาํริ 10 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ สิทธิการเชา 30 ป  
(สิ้นสุดป 2556) และมีสิทธิ
ตออายุไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 
15 ป 

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

628.43 
 
 

620.70 
 
 

-ไมมี- 

 บจก. แมริม  เทอเรซ  รีซอรท  37 อําเภอแมริม เชียงใหม สิทธิการเชา 30 ป  
(สิ้นสุดป 2567) 

อาคารโรงแรม 3 ชั้น 1 หลัง และ
อาคาร 2 ชั้น 17 หลัง 

438.78 
 

412.58 
 

-ไมมี- 

 บจก. รอยัล การเดน  
ดีเวลลอปเมนท  

37 หาดไมขาว ถลาง ภูเก็ต เปนเจาของ อาคารโรงแรม 3 ชั้น 8 หลัง และ
อาคาร 1 ชั้น 3 หลัง 

1,307.11 1,342.66 -ไมมี- 

 บจก. เอ็ม ไอ สแควร  46 หาดไมขาว ถลาง ภูเก็ต เปนเจาของ อาคารวลิลา 1 ชั้น 83 หลัง  0.00 1,208.87 -ไมมี- 
 บจก. สมุย วลิเลจ  48 219 หมู 5 ต.อางทอง อ.เกาะสมุย 

สุราษฎรธานี  
สิทธิการเชา 30 ป 
(สิ้นสุดป 2555) 

อาคารวลิลา 1 ชั้น 61 หลัง 650.98 638.53 -ไมมี- 

 
หมายเหตุ      *  ขายฝากอาคารใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยเพือ่นําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพือ่ประกอบธุรกิจพรอมกับใหกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยเชาชวงสิทธิการเชาที่เหลืออยูของของบริษัทหัวหิน 
วิลเลจ จํากัด ระยะเวลา 30 ป 9 เดือนซึง่ทําใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 



                  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดืม่  
  มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)   ภาระผูกพัน 

 ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ บริษัท ขนาดที่ดิน (
(ไร) 

ลานบาท) 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2551 
วัตถุประสงคการถือครอง  

 ชั้น 15 – 17 อาคารเบอรลี่ยุคเกอร 
คลองเตย กรุงเทพฯ 

สิทธิการเชา 30 ป  บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 
กรุป  

3,188 ตร.ม. 
 
 
- 
 
 

 

 
สิทธิการเชารานอาหารหลายแหง 
จํานวน 43 สาขา 
 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน 156 
สาขา 

(สิ้นสุดป 2567) 
 
สิทธิการเชา 3-30 ป 

เพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงาน* 
 
 
จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม* 
“ The Pizza Company ” 

133.00 
 
 

187.07 
 
 

398.24 

128.14 
 
 

168.52 
 
 

449.86 
 

-ไมมี- 
 
 

-ไมมี- 
 

 

 สิทธิการเชา 3-28 ป บจก. สเวนเซนส(ไทย) - สิทธิการเชารานอาหารหลายแหง 
จํานวน 16 สาขา 

จําหนายไอศกรีมพรีเมี่ยม* 
“ Swensen’s ” 

70.71 
 
 

111.02 

61.52 
 
 

109.17 

-

 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน 112 
สาขา 

ไมมี- 
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บริษัท 

 
ขนาดที่ดิน 

(ไร) 

 
ที่ตั้ง 

 
ลักษณะกรรมสิทธิ์  

วัตถุประสงคการถือครอง 

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท) ภาระผูกพัน 
(ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2551 

 

 บจก. เอส.แอล.อาร.ท ี - สิทธิการเชารานอาหารหลายแหง 
จํานวน  6 สาขา 
 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน 30  
สาขา 

สิทธิการเชา 3-22 ป ใหบริการภัตตาคารสเต็ก ซีฟูดและ
สลัด * 
“ Sizzler ” 

54.40 
 
 

220.11 

47.80 
 
 

197.87 

-ไมมี- 

 บจก. ไมเนอร ดีคิว  - สิทธิการเชารานอาหารจํานวน 1 
สาขา 
 

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

0.60 0.00 -ไมมี- 

 บจก. เบอรเกอร ประเทศไทย - สิทธิการเชารานอาหารจํานวน 6  
สาขา 
 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน 17  
สาขา 

สิทธิการเชา 12-15 ป จําหนายอาหารประเภทแฮมเบอรเกอร 
“ Burger King ” 

50.77 
 
 

63.68 

44.68 
 
 

88.65 

-ไมมี- 

 บจก. ไมเนอร ชีส  29 อําเภอปากชอง นครราชสีมา เจาของ สรางเปนโรงงานดําเนินกิจการผลติ
และจําหนายผลิตภัณฑเนย* 

51.44 48.98 -ไมมี- 

 บจก. ไมเนอร แดรี่ - อําเภอปากชอง นครราชสีมา เจาของ สรางเปนโรงงานดําเนินกิจการผลติ
และจําหนายไอศกรีม* 

77.70 115.26 -ไมมี- 

หมายเหตุ  * ขายฝากอาคารและใหเชาชวงสิทธิการเชาใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวีเพื่อนําเงินไปชาํระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจ 
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ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย  
บริษัท ขนาด 

ที่ดิน 
(ไร) 

ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
วัตถุประสงค 

การถือครอง 

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระผูกพัน 
(ลานบาท) ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2550 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2551 
 บจก. รอยัลการเดน พลาซา  8 

 
2 

218 หมู 10 เมืองพัทยา 
 
889 หมู 3 หาดไมขาว จ.ภูเก็ต 

สิทธิการเชา 30 ป  
(สิ้นสุดป 2561) * 
เปนเจาของ 

อาคารศนูยการคา 1 หลัง 3 ชั้น * 
อาคารศนูยการคา 1 หลัง 2 ชั้น 
 

421.09 
 

0.00 

367.75 
 

116.18 

-ไมมี- 

 บจก. เจาพระยา รีซอรท 
(เฉพาะสวนของพลาซา) 
(บริเวณเดียวกบัโรงแรม) 

27 
 

ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ สิทธิการเชา 30 ป 
(สิ้นสุดป 2562) 

อาคารศนูยการคา 1 หลัง 2 ชั้น 90.00 83.90 -ไมมี- 

หมายเหตุ     * ขายฝากอาคารใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยเพือ่นําเงินไปชําระคนืเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจพรอมกับใหกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยเชาชวงสิทธิการเชาที่เหลืออยูของบริษัท
รอยัลการเดน พลาซา จํากัด ระยะเวลา 9 ป 2 เดือนซึ่งทําใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น 

 
ธุรกิจอื่น  

บริษัท ขนาด
ที่ดิน 
(ไร) 

ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
วัตถุประสงค 

การถือครอง 

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระผูกพัน 
(ลานบาท) ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2550 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2551 
 กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท 

พร็อพเพอรตี้ ฟนส 
72 หาดแหลมใหญ สมุย เปนเจาของ ใหเชาที่ดินเพือ่สรางโรงแรม 62.47 62.47 -ไมมี- 
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มูลคาสุทธิทางบัญชี มีดังน้ี 
หนวย   ลานบาท 

ทรัพยสินของบริษัท 
และบริษัทยอย 

ราคาทุน ณ วันท่ี อายุการใช
งาน (ป) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 671.14 1,062.43 10,26,30,40 560.63 939.75 
อาคารและอุปกรณประกอบ 8,430.09 9,968.26 15,20,30 4,954.28 6,115.60 
สิ่งปรับปรุงอาคาร 2,940.99 3,308.66 10,15,30 1,448.16 1,613.85 
เครื่องตกแตงติดต้ังและอุปกรณ
สํานักงาน 

3,897.61 4,285.56 5,15 1,096.31 1,248.94 

อุปกรณอื่น 1,679.55 1,904.81 5,10,15 589.91 644.23 
ยานพาหนะ 179.56 208.60 5 55.17 78.29 
เครื่องใชในการดําเนินงาน 368.07 433.83  216.98 250.96 
งานระหวางกอสราง 182.25 250.25  182.25 250.27 

รวม 18,349.26 21,422.43  9,103.69 11,141.89 

บริษัทใชนโยบายการบัญชีเก่ียวกับคาความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 เรื่องการรวมธุรกิจ 
โดยการเปรียบเทียบตนทุนการซื้อเงินลงทุนกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย และหน้ีสินที่กําหนดได ณ วันที่เกิดรายการ อันมี
ผลทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิของทรัพยสินถาวรรวม
การปรับมูลคายุติธรรมสุทธิ 527.80 ลานบาท และ 463.74 ตามลําดับ  
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5.2  ทรัพยสินท่ีไมมีตัวตนท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย 

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย มีดังน้ี 
หนวย   ลานบาท 

ทรัพยสินท่ีไมมีตัวตน 
ราคาทุน ณ วันท่ี อายุการใช

งาน (ป) 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 
สิทธิการเชา 3,061.86 3,050.25 อายุสัญญา

เชา 
1,721.24 1,617.93 

ตนทุนการพัฒนาแฟรนไชส 
158.40   158.43 1-3 ป 5.84 5.02 

คาลิขสิทธิ์ 124.40 128.17 3-20 ป 40.81 38.68 
คาความนิยม 1,998.69 3,054.35  1,606.88 2,662.54 
คาความนิยมติดลบ (628.94) 0  (351.80) 0 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 11.11 116.51 5 ป 9.97 77.53 

รวม 4,275.52 6,507.70  3,032.94 4,401.70 

 

5.3  นโยบายการลงทุน 

 
จากงบเงินเฉพาะของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมในธุรกิจ

โรงแรม อาหารและเครื่องด่ืม และธุรกิจที่เก่ียวของ เปนจํานวนรวม 5,898.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.60   ทั้งน้ี บริษัทมี
นโยบายลงทุนผานบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทรวมทุน โดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนใหบริษทั
สามารถพัฒนารูปแบบสินคา และบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับสินคาและบริการในระดับที่
สมบูรณเหนือความพึงพอใจของลูกคา 

สําหรับการกํากับดูแลบริษัทยอย และบริษัทรวม บริษัทไดแตงต้ังผูบริหารของบริษัท เขาดํารงตําแหนงกรรมการและ
ผูบริหารในบริษัทยอย และบริษัทรวม เพ่ือรวมดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม  นอกจากน้ี บริษัทยังมอบหมายให
ตัวแทนของบริษัทในฐานะผูถือหุน เขารวมประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนตามนโยบาย และ
หลักการของบริษัท  
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โครงการในอนาคต 

   
ประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้ 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย  

 
 บริษัท ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัท ที่มีจํานวนสูงกวา รอยละ 5 
ของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท อยางมีนัยสําคัญ 
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7. โครงสรางเงินทุน  
 

7.1  หลักทรัพยของบริษัท  

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,689.62 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 3,689.62 ลานหุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1.00 บาท เปนหุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว 3,614.26 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 3,614.26 ลานหุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1.00 บาท  

หลักทรัพยอ่ืน 
 หุนกู  
 1.    หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 1,000 ลานบาท อายุ 6 ป 11 เดือน ครบ
กําหนดไถถอนในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 อัตราดอกเบี้ย 5.25 ตอป ตลอดอายุหุนกู ผูออกหุนกู/ผูถือหุนกูไมมีสิทธิในการ
ไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด ณ 31 ธันวาคม  2551  มียอดคงเหลือ 1,000  ลานบาท    

2.     หุนกูระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินตนและไมมีผูแทนผูถือหุนกู 
มูลคา 1,100 ลานบาท อายุ 5 ป ออกในเดือนพฤษภาคม 2548 ครบกําหนดไถถอน วันที่  6 พฤษภาคม 2553 อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 4.73 ตอป ณ  31 ธันวาคม  2551  มียอดคงเหลือ 825 ลานบาท   

             3.     หุนกูระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 1,840 ลานบาท อายุ 5 ป 
ออกในเดือนกันยายน 2550 ครบกําหนดไถถอน วันที่  19 กันยายน 2555 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.81 ตอป ณ  31 ธันวาคม  
2551  มียอดคงเหลือ 1,840 ลานบาท 

            4.     หุนกูระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 2,060 ลานบาท อายุ 7 ป 
ออกในเดือนกันยายน 2550 ครบกําหนดไถถอน วันที่  19 กันยายน 2557 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.21 ตอป ณ  31 ธันวาคม  
2551  มียอดคงเหลือ 2,060 ลานบาท 

            5.     หุนกูระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 1,000 ลานบาท อายุ 3 ป 
ออกในวันที่ 24 ตุลาคม 2551 ครบกําหนดไถถอน วันที่  24 ตุลาคม 2554 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.30 ตอป ณ  31 ธันวาคม  
2551  มียอดคงเหลือ 1,000 ลานบาท 

 
 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ   

1. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัท
ยอย ครั้งที่ 2  ตามโครงการอายุ 5 ป กําหนดสิ้นสุดการใชสิทธิในเดือนมกราคม 2554 จํานวน 123.80 ลานหนวย จัดสรร
แลว 92.67 ลานหนวย (โดยเปนจํานวนสุทธิจากการจัดสรรทั้งสิ้น 94.51 ลานหนวยหักดวยใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับ
คืนจํานวน 1.84 ลานหนวยจากพนักงานที่ลาออกภายใน 1 ปนับจากวันที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขาย) โดยบริษัทไดรับ
อนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 และไดจัดสรรใหกับกรรมการและพนักงาน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 
จํานวน 71.5 ลานหนวย และวันที่ 15 ธันวาคม 2549 จํานวน 23.01 ลานหนวย โดยเริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกในเดือน
กุมภาพันธ 2549 อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน และราคาการใชสิทธิเทากับราคา
สวนลดรอยละ 20 ของราคาเฉล่ียหุนของบริษัท 30 วันกอนวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548 หรือเทากับ 3.03 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน 21,968,000 หนวย และ
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิจํานวน  27,283,000  หนวย 

2. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัท
ยอย ครั้งที่ 3  ตามโครงการอายุ 5 ป กําหนดสิ้นสุดการใชสิทธิในเดือนพฤศจิกายน 2555 จํานวน 20 ลานหนวย ไดรับ
อนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550โดยไดจัดสรรครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2550 จํานวน 12,254,967 หนวยและเริ่ม
ใชสิทธิไดครั้งแรกวันที่ 31 มกราคม 2551 อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน และราคา
การใชสิทธิเทากับราคาสวนลดรอยละ 10 ของราคาเฉล่ียหุนของบริษัท 30 วันกอนวันประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 
14/2550 หรือเทากับ 9.81 บาทตอหุน  (ซึ่งภายหลังจากการเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิจากการจัดสรรหุนปนผลใน
เดือนพฤษภาคม 2551  ทําใหอัตราการใชสิทธิปจจุบันเทากับ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1.10 และราคาใชสิทธิปจจุบันเทากับ 
8.918 บาทตอหุน) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน 1,471,480 หนวย และ
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิจํานวน  10,783,487  หนวย 

 
 

7.2  ผูถือหุน  

 
รายช่ือผูถือหุน 10 รายแรกและสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2552  (วันปดสมุดทะเบียนลาสุด) เปนดังน้ี 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุนท่ีถือ สัดสวน 

1 กลุมนายวิลเล่ียม เอล็ลวูด ไฮเน็ค1 1,485,241,353 41.09% 

1.1 บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 611,745,387 16.93% 
1.2 บริษัท ไมเนอร โฮลด้ิง (ไทย) จํากัด2 546,755,902 15.13% 
1.3 บริษัทจัดการกองทุนรวม เพื่อผูลงทุนตางดาว จํากัด โดยลงทุนในหุนของ บมจ. 

ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล 
59,621,887 1.65% 

1.4 นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 267,114,268 7.39% 

1.5 นางแค็ทลีน แอนน ไฮเน็ค 3,909 0.00% 

2 นายนิติ โอสถานุเคราะห 220,992,196 6.11% 
3 บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 215,313,429 5.96% 
4 Merrill Lynch, Pierce, Fenner, & Smith Inc. 125,046,560 3.46% 

5 นายจอหน สกอต ไฮเน็ค 95,014,567 2.63% 
6 The Bank of New York (Nominees) Limited 87,191,581 2.41% 

7 บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด 85,109,715 2.35% 
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รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุนท่ีถือ สัดสวน 

8 บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร จํากัด3 73,374,635 2.03% 

9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 72,470,861 2.01% 
10 UBS AG Singapore, Branch-PB Securities Client Custody 56,099,351 1.55% 

รวม 2,515,854,248 69.61% 
ที่มา: ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
หมายเหตุ : 
1  การจัดกลุมนี้เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551  
2  รายช่ือผูถือหุนใหญของบริษัท ไมเนอร โฮลด้ิง (ไทย) จํากัด มีดังตอไปนี้ 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 
รอยละเม่ือเทียบกับจํานวนหุนที่จาํหนายได

แลวทัง้หมด 

1. บริษัท ไมเนอร กรุป โฮลด้ิง จํากัด 30,000                                        37.50 

2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 19,997 25.00 

3. นายจอหน สกอต ไฮเน็ค 15,200 19.00 

4. นายเดวิด วิลเล่ียม ไฮเน็ค 14,800 18.50 

5. อื่นๆ 3 0.00 

รวม 80,000 100.00 

 
3  ทั้งนี้ผูลงทุนใน NVDR จะไดรับสิทธิประโยชนทางการเงินตางๆ (Financial Benefits) เชนเงินปนผลและสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน เสมือน
การลงทุนในหุน แตจะไมมีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non-Voting Rights) (เวนแตกรณีการใชสิทธิออกเสียง

เพื่อลงมติเก่ียวกับการเพิกถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ทาํใหจํานวนหุนที่มีสิทธิออก

เสียงของบริษัทลดลงไป ซึ่งจะมีผลใหสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนรายอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในการตรวจสอบจํานวนหุนที่ถูกออกเปน NVDR 

นั้น สามารถตรวจสอบไดจาก http://www.set.or.th/nvdr 
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7.3  นโยบายการถือหุนไขวของบริษัท  

 
การถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2551  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปจจุบัน บริษัทไดรับอนุมัติแผนการปรับโครงสรางการถือหุนระหวาง บริษัท MINOR และ MFG (“แผนการปรับ
โครงสราการถือหุน”) จากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 โดยแผนการปรับโครง
สราการถือหุนดังกลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ขจัดโครงสรางการถือหุนไขวกันของบริษัทและ MINOR ซึ่งจะทําใหโครงสราง
การถือหุนมีความเหมาะสม ชัดเจน และโปรงใส และกอใหเกิดความชัดเจนในอํานาจการควบคุมบริหารจัดการ และ 2) เพ่ือ
กระจายความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงธุรกิจของบริษัทที่มีอยูในปจจุบัน  

ในการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการเพ่ือขจัดโครงสรางการถือหุนไขวกันน้ี  บริษัทจะออกและเสนอขาย
หลักทรัพยของบริษัทเพ่ือแลกเปล่ียนกับหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR จากผูถือหลักทรัพยของ MINOR ที่นําหลักทรัพยของ 
MINOR มาเสนอขายตอบริษัท ทั้งน้ี หลักทรัพยของ MINOR ที่บริษัทจะทําคําเสนอซื้อไดแก หุนสามัญทั้งหมดของ MINOR 
และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของ MINOR ที่ออกใหแกกรรมการหรือพนักงาน (“MINOR ESOP Warrant”) ทั้งหมดที่
ไดจัดสรรใหแกกรรมการหรือพนักงานแลว โดยบริษัทจะออกหุนสามัญใหมของบริษัทใหแกผูถือหุน MINOR ที่นําหุนมา
เสนอขาย และจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท (“MINT-W”) ใหแกกรรมการหรือพนักงานของ MINOR ซึ่ง
นํา MINOR ESOP Warrant มาเสนอขาย ดังน้ันผูถือหลักทรัพยของ MINOR จะเปล่ียนสถานะเปนผูถือหลักทรัพยของ MINT 
(ตามแตกรณี) ภายหลังเสร็จสิ้นการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ MINOR 

อยางไรก็ตามภายหลังจากการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ MINOR โดยการออกหลักทรัพยใหมของ MINT เพ่ือ
แลกกับหลักทรัพยของ MINOR จะทําใหเกิดโครงสรางการถือหุนไขวระหวาง MINT และ MINOR โดยตรงขึ้น ดังน้ัน MINT 
จึงตองดําเนินการลดทุนแบบเฉพาะเจาะจงในสวนของหุนสามัญของ MINT ที่ MINOR ถืออยูทั้งหมดไมวาจะโดยตรงหรือ
โดยออม เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 671.37 ลานหุน ซึ่งประกอบดวยหุนที่ MINOR ถือเองโดยตรงเปนจํานวน 611.75 ลานหุน 
และ ที่ถือผาน MWL ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ MINOR ถือหุนอยูรอยละ 100 อีกจํานวน 59.62 ลานหุน เพ่ือขจัดโครงสรางการถือ
หุนไขวกันระหวาง MINT กับ MINOR โดยการลดทุนแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาวไดรับความยินยอมจากที่ประชุมผูถือหุนของ 
MINOR เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 แลว ทั้งน้ีบริษัทคาดวาขั้นตอนการลดทุนแบบเฉพาะเจาะจงจะแลวเสร็จกอนสิ้นสุด
ระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ 

นอกจากน้ี MINT จะดําเนินการลดทุนแบบเฉพาะเจาะจงในสวนของหุนสามัญของ MINT ที่ MFG ถืออยูในปจจุบัน
กอนที่จะมีการทําคําเสนอซื้อหุนของ MINOR จํานวน 215.31 ลานหุน เพ่ือขจัดโครงสรางการถือหุนไขวกันระหวาง MINT 

 
หมายเหตุ *  MINOR ถือหุนทางตรงและทางออมใน MINT ในสัดสวนรอยละ 18.33 
(คํานวณจากจํานวนหุนทีอ่อกและชําระแลวของ MINT ณ 31 ธันวาคม 2551) 

บริษัท เดอะ ไมเนอรฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) MFG    =  
MINT   =  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) MINOR = 

        MINOR 

          MINT 

18.58%* 

99.72% 

 

8.60% 

 5.96% 
          MFG 
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   ทั้งน้ี ในระหวางที่แผนการปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาวยังไมแลวเสร็จ บริษัทไดพิจารณาแนวทางตาง  ๆในการ
จัดการโครงสรางการถือหุน เพ่ือใหเปนประโยชนที่ดีที่สุดของกิจการและไมกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูถือหุน โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังน้ี 
1. แนวทางในการดแูลการถือหุนระหวาง บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“MINT”) กับ บริษัท  เดอะ ไมเนอรฟูด 

กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) 
1.)  MFG จะไมเพ่ิมสดัสวนการถือหุนใน MINT และจะทยอยลดสัดสวนการถือหุนลงเรือ่ย  ๆ 
2.)  ภายในป 2553 หาก MINT เสนอขายหลักทรัพยตอ MFG  MFG สามารถดําเนินการไดเปนรายกรณีดังน้ี  

2.1)  การจายหุนปนผล :  MFG สามารถรับหุนปนผลดังกลาวได  เน่ืองจากการจาย หุนปนผลดังกลาวเปนการออกใหผูถือหุนทุก
รายตามสัดสวนการถือหุนที่เปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพ่ิมขึ้น  แตเมื่อรับมาแลวตองขายออกภายในป 
2553 

 2.2)  การออกหุนเพ่ิมทุนใหกับผูถือหุนเดิม (Right Offering) อาทิ 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ที่ราคาตํ่ากวาราคาตลาด  : MFG สามารถ
จองซื้อหุนเพ่ิมทุนดังกลาวไดเน่ืองจากการออกหุนเพ่ิมทุนดังกลาวเปนการออกใหผูถือหุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุนที่
เปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพ่ิมขึ้น รวมถึงการใชสิทธิดังกลาวจะเปนประโยชนตอ MFG เพราะจะมีกําไร
จากสวนตางราคาหุน ทั้งน้ี MFG ตองทําการจองซื้อตามสิทธิเทาน้ันโดยไมมีการจองซื้อเกินสิทธิ  แตเมื่อรับมาแลวตองขาย
ออกภายในป 2553 

 2.3 ) การออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน( Right Warrant)  (อาทิ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ราคาเสนอ
ขาย 0 บาท  ราคาตํ่ากวาราคาตลาด) :  กรณีน้ี MFG สามารถรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวได เน่ืองจากเปนการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิใหผูถือหุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุน แตเมื่อรับมาแลวจะไมใ ชสิทธิซื้อหุน และจะตองขายออกภายในป 2553 
หรือหากมีการใชสิทธิซื้อหุน จะตองขายหุนดังกลาวออกภายในป 2553 

3.) MFG จะตองไมใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุนของ MINT ในทุกกรณีโดยไมเขารวมการประชุมผูถือหุนของ MINT 
2.  แนวทางการถือหุน บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) โดยบริษัท ไมเนอรฟูด จํากัด (มหาชน) (“MFG”)   
1.)  MFG จะไมเพ่ิมสดัสวนการถือหุนใน MINOR และจะทยอยลดสัดสวนการถือหุนลงเรื่อย ๆ   
2.)  ภายในป 2553 หาก MINOR เสนอขายหลักทรัพยตอ MFG   MFG สามารถดําเนินการไดเปนรายกรณีดังน้ี  

2.1)  การจายหุนปนผล :  MFG สามารถรับ หุนปนผลดังกลาวได เน่ืองจากการจาย หุนปนผลดังกลาวเปนการออกใหผูถือหุนทุก
รายตามสัดสวนการถือหุนที่เปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพ่ิมขึ้น แตเมื่อรับมาแลวจะตองขายหุนดังกลาว
ออกภายในป 2553  

 2.2)  การออกหุนเพ่ิมทุนใหกับผูถือหุนเดิม (Right Offering) อาทิ 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ที่ราคาตํ่ากวาราคาตลาด  : MFG สามารถ
จองซื้อหุนเพ่ิมทุนดังกลาวไดเน่ืองจากการออกหุนเพ่ิมทุนดังกลาวเปนการออกใหผูถือหุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุนที่
เปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพ่ิมขึ้น รวมถึงการใชสิทธิดังกลาวจะเปนประโยชนกับ MFG เพราะจะมีกําไร
จากสวนตางราคาหุน ทั้งน้ี MFG ตองทําการจองซื้อตามสิทธิเทาน้ันโดยไมมีการจองซื้อเกินสิทธิ  แตจะตองขายหุนดังกลาว
ออกภายในป 2553 
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 2.3 ) การออกใบสําคัญแสดงสทิธิใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน( Right Warrant)  (อาทิ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ราคาเสนอ
ขาย 0 บาท  ราคาแปลงสภาพไมเกิน 6 บาทตอหุน อายุ 2 ป) :  กรณีน้ี MFG สามารถรับใบสําคัญแสดงสิทธดัิงกลาวได เน่ืองจากเปนการ
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหผูถือหุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุน ทั้งน้ีเมื่อ MFG รับใบสําคัญแสดงสทิธิดังกลาวมาแลวจะตองไมใช
สิทธิแปลงสภาพ และจะตองขายใบสําคัญแสดงสิทธดัิงกลาวออกโดยไมชักชา (ภายในป 2553) หรือหากมีการใชสิทธิซือ้หุน จะตองขาย
หุนดังกลาวออกไปภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ไดหุนมา 
 
7.4  นโยบายการจายเงินปนผล  

คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลสําหรับงวดประจําป 2551 ของบริษัท และบริษัทยอยดังน้ี 

1)  นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

บริษัท มีนโยบายในการจายเงินปนผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การ
ขยายงาน ขอกําหนดตามสัญญาเงินกูหรือหุนกูของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมในอนาคต 
เพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนในอนาคต โดยมีนโยบายจายเงินปนผลในจํานวนไมนอยกวาเงินปนผลที่จายสําหรับงวด
ประจําปกอนหนา หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลน้ันไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัท  

ในป 2552  บริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานที่ผานมาของป 2551 จํานวนรวมทั้งสิ้น 831 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 43.7 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเปนสวนหน่ึงของเงินปนผลประจําป 2551 ทั้งน้ี 
คณะกรรมการไดมีมติไมจายเงินปนผลเพิ่มเติมจากเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว เน่ืองจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 
1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 ไดมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสรางการถือหุนระหวาง บริษัท และ บริษัท ไม
เนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“แผนปรับโครงสรางการถือหุน”) โดยหากบริษัทจายเงินปนผลจะสงผลกระทบตออัตรา
แลกเปล่ียนหลักทรัพยตามแผนปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาว   

ในป 2551 บริษัทไดจายเงินปนผลและหุนปนผลสําหรับผลประกอบการป 2550 จํานวนรวมท้ังสิ้น 821 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 50.9 ของกําไรสุทธิ 

2)  นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

• สําหรับบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 มีนโยบายในการจายเงินปนผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการ
ดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ขอกําหนดตามสัญญาเงินกูหรือหุนกูของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงความจําเปนและความ
เหมาะสมในอนาคต  โดยมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 65 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี หากไมมีเหตุจําเปน
อื่นใดและการจายเงินปนผลน้ันไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษทัยอยดังกลาว 

• สําหรับบริษัทยอยที่บริษัท ถือหุนในสัดสวนนอยกวารอยละ 100 มีนโยบายในการจายเงินปนผลโดยพิจารณาจาก
ศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ขอกําหนดตามสัญญาเงินกูหรือหุนกูของบริษัท 
และบริษัทยอย รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมในอนาคต เพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนในอนาคต โดยมี
นโยบายจายเงินปนผลในจํานวนไมนอยกวาเงินปนผลที่จายสําหรับงวดประจําปกอนหนา หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและ
การจายเงินปนผลน้ันไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทยอยดังกลาว 

สําหรับการจายเงินปนผลในปอื่นๆ คณะกรรมการจะไดพิจารณากําหนดนโยบายตอไป 
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8. การจัดการ 

 
8.1 โครงสรางการจัดการ 

 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 

 

คณะกรรมการบริษัท

นายวิลเลี่ยมเอ็ลลวูดดไฮเน็ค 
ประธานกรรมการ

ฝายตรวจสอบภายใน

นายวิลเลี่ยมเอ็ลลวูดดไฮเน็ค 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร -โรงแรม 

นางปรารถนา มงคลกุล
รักษาการประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ  

-ศูนยการคา 

นางปรารถนา มงคลกุล
ประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
และบริหารสวนกลาง

นายวิลเลี่ยมเอ็ลลวูดดไฮเน็ค 
รักษาการการณประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ -ฝายพัฒนาธุรกิจ 

นางสาวไฮดี้แกมเเบล
รองประธานฝายบริหารรายได

นายสตีเฟนฮอนนาวสกกี้
General Counsel นายจอหนกริฟฟน 

รองประธานฝายการตลาด

คณะกรรมการตรวจอบ

คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา
และกํากับดูและกิจการ

 

  
โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 
 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 9 ทานดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายพอล ชาลีส เคนนี่ กรรมการ 
3. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการ 
4. นายเอ็มมานูเอล จูด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย1 กรรมการ 
5. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ 
6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ 
7. นายเคนเนธ ลี ไวท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม2 กรรมการตรวจสอบ 
9. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย กรรมการตรวจสอบ 
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หมายเหตุ 
1 นายเอ็มมานูเอล จูด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 
2 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 

 
เลขานุการบริษัทไดแก นางสาวอังคณา  เทพประเสริฐวังศา  
 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 
 บริษัทกําหนดใหกรรมการ 2 ทานจากกรรมการท่ีมิไดดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
  สําหรับบริษัทยอย กําหนดใหกรรมการ 2 ทานจากกรรมการทั้งหมดมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท และในกรณีที่
กรรมการซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทเขาไปเปนกรรมการในบริษัทยอย ก็เปนการเขาไปทําหนาที่ในการตรวจสอบ 
เพ่ือใหเกิดการถวงดุล โดยมิไดเก่ียวของกับการบริหารงานที่เปนธุรกิจปกติประจําวันของบริษัทยอยน้ันๆ  
 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท  
1. คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง

แทนกรรมการภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปล่ียนแปลงหรือแกไขอํานาจน้ันๆได คณะกรรมการอาจแตงต้ังกรรมการคนหน่ึงเปนประธานเจาหนาที่บริหาร
เพ่ือปฏิบัติกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการก็ได ใหคณะกรรมการมอบอํานาจแกประธาน
เจาหนาที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการเห็นเปนการจําเปนและสมควร ตองรับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการ 

2. กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท โดยใหคณะกรรมการมี
อํานาจกําหนดรายช่ือกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได 

3. คณะกรรมการมีหนาที่กําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งการ
ลงทุนในธุรกิจใหม เวนแตเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 

4. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัทหรือถือหุนหรือหุน
กูเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

5. กรรมการตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวและเปนการแขงขันกับกิจการของ บริษัทหรือเขาเปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง 

6. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง  
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8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ ทั้งหมดจํานวน 3 ทานดังน้ี  

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายเคนเนธ ลี ไวท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม1 กรรมการตรวจสอบ 
3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย กรรมการตรวจสอบ 
4. นางปรารถนา มงคลกุล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 1 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 

 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit system) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ังโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนวยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
และ กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว  รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5.    พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนด ของตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ี เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท 

6.   จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร  

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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7.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.   ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปน้ี ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

 (1)  รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
 (2)  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

 (3)  การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ 

   กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
(ทั้งน้ี สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบจากกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่แสดงใน website ของบริษัท) 

 
8.1.3 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

 รายชื่อ  ตําแหนง 

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

 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
พิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงของบริษัท (ทั้งน้ี สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับขอบเขต
อํานาจหนาที่ของของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจากกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนที่แสดงใน 
website ของบริษัท) 

 
8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551   คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

 รายชื่อ  ตําแหนง 

1.  นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 
2.  นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 
3.    นายไมเคิล  เดวิด เซลบีย  กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ  
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แทนตําแหนงที่วางลง  
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2. ทบทวนและนําเสนอคําแนะนําเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ตอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของ
บริษัท 

3. ทบทวน และนําเสนอคําแนะนําเก่ียวกับหลักกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับ
แนวทางปฏิบัติที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย และมาตรฐานสากล 

4. ดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหสอดคลองกับหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  
5. รายงานการกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการ 

(ทั้งน้ี สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการจากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการที่แสดงใน website ของบริษัท) 

 
8.1.5 คณะผูบริหาร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551   ผูบริหารของบริษัทมีจํานวน 5 ทาน ดังน้ี 

 รายชื่อ         ตําแหนง 

1. นายวิลเล่ียม  เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นางปรารถนา  มงคลกุล        ประธานเจาหนาที่การเงิน 
3. นายสตีเฟน ฮอนนาวสก้ี        ที่ปรึกษา (General Counsel) 
4. นายจอหน กริฟฟน 
5.  นางสาวไฮด้ี เกมเพล 

      รองประธานฝายการตลาด 
      รองประธานฝายบริหารรายได 

 
 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2541 และครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548) 
             ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทมีอํานาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทยกเวนกิจการในเรื่องดังตอไปน้ี 
ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

1. การกําหนดอํานาจหนาที่ตามหนังสือมอบอํานาจภายใน 
2. การแกไขขอบังคับของบริษัท 
3. การควบกิจการ การแบงแยกกิจการหรือเปล่ียนแปลงแกไขรูปแบบกิจการของบริษัท 
4. การเลิกกิจการ 
5. การเพ่ิมทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท 
6. การเริ่มดําเนินธุรกิจใหม หรือยกเลิกการดําเนินธุรกิจที่มีอยูเดิม 
7. การถอดถอนกรรมการบริษัทและแตงต้ังผูดํารงตําแหนงแทน 
8. การอนุมัติงบประมาณประจําป 

 
 ทั้งน้ีในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหารไมมีอํานาจอนุมัติการทํารายการท่ีประธาน
เจาหนาที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน 



บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 

สวนที่ 1 หนา 80 

 ในสวนของการอนุมัติการทํารายการท่ัวไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
16/2541 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่ และการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นทําหนาที่แทน โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ที่
ไดรับมอบอํานาจในการอนุมัติตามสายงานและมูลคาของรายการซึ่งไดกําหนดไวอยางชัดเจน  
 นอกจากน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่10/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมัตินโยบายใน
การมอบอํานาจของคณะกรรมการ และนโยบายเก่ียวการการอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนดังน้ี 
 คณะกรรมการจะไมอนุมัติการมอบอํานาจใหกับประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลใด ๆ ที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท หรือบริษัทยอย (1) เขาทํารายการ อนุมัติ หรือตัดสินใจในการเขาทํารายการ ซึ่งรวมถึงการแตงต้ังผูรับ
มอบอํานาจชวง ซึ่งเปนบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ตอรายการดังกลาว หรือ (2) มีความขัดแยงสวนตัว ตอรายการ
ดังกลาว หรือ (3) เขาทํารายการซ่ึงไมใชรายการที่มีลักษณะธุรกรรมปกติกับบุคคลใด ๆ เวนแตรายการดังกลาวมีเง่ือนไขที่เปน
ประโยชนตอบริษัท  
 

8.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

บุคคลที่จะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยการคัดเลือกจะดําเนินการดังน้ี 
การแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทตองมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกินกวา 11 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน
กรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ทั้งน้ีที่ประชุมผูถือหุนจะเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปน้ี 
(1) การเลือกต้ังกรรมการจะกําหนดใหเลือกเปนรายบุคคลหรือคราวละหลายคนก็ได 
(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก โดยใหถือวาผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุน

ตอหน่ึงเสียง (1 หุน ตอ 1 เสียง) ซึ่งเปนวิธีที่บริษัท ไดกําหนดไวในขอบังคับบริษัท  
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่พึงจะมี

หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีใหประธานที่ประชุมออกเสียงไดเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียง เปนเสียงช้ีขาด 
เมื่อมีการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการหน่ึงในสามของจํานวนคณะกรรมการในขณะน้ันพนจากตําแหนง 
ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดใหใชจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม 
 
ทั้งน้ี บริษัทจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาขึ้นตามท่ีกลาวมาแลวในหัวขอ 8.1.4 โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแล

กิจการจะเปนผูพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแทนตําแหนงที่วางลง 
 
การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 3 ทาน และมีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 3 ป ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จะตองไมเปนกรรมการบริหารและจะตองมีความรูและประสบการณดานธุรกิจการเงินการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 
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การแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ทั้งน้ีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวย
กรรมการจํานวน 3 ทาน   
 
การแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย
กรรมการจํานวน 3 ทาน  
 
คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 บุคคลที่จะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทตองมีคุณสมบัติ
ดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท        
รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระ            
รายน้ัน ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่แตงต้ังเปนกรรมการ
อิสระ 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือ
หุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่แตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

• ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ  หรือการใหหรือรับ
ความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน
หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหน้ีที่ตอง
ชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือต้ังแตยี่สิบ
ลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา  ทั้งน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการ
คํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
วาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน โดย
อนุโลม  แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวางหน่ึงปกอนวันที่
มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 



บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 

สวนที่ 1 หนา 82 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ          
ขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ         
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอยบริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี        
ความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองปกอนวันที่        แตงต้ัง
เปนกรรมการอิสระ 

6.    ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ 
        ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย    
        บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ให  
        รวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผู 
        ใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน 
        วันที่แตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 
7.     ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ  
         หุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
8.     ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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8.3 หลักการกํากับดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการบริษัท ไมเนอรอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหบริษัทบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจและสรางการเติบโตใหบริษัทอยางยั่งยืนในระยะยาว  
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท  ทั้งน้ี คณะกรรมการจะทบทวน และปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีทุกป เพ่ือให
เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดลอม สถานการณ หรือกฎหมาย 
1. สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน และกําหนดในหลักกํากับดูแลกิจการของบริษัท ใหบริษัทดูแล
ผูถือหุนทุกรายใหไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเทาเทียมกันดังน้ี 

1.1. สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามท่ีผูถือหุนพึงจะไดรับ ทั้งสิทธิในการออกเสียง สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการซื้อขาย
หรือโอนหุน สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และสิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ เทาเทียมกัน
และในรูปแบบที่เหมาะสมตอการพิจารณาตามเวลาท่ีเหมาะสม  

1.2. สิทธิในการเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการ รวมถึงการแตงต้ังผูสอบบัญชีอิสระ 
1.3. สิทธิในการจัดสรรเงินปนผล 
1.4. สิทธิในการไดรับทราบมติคณะกรรมการที่เก่ียวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา

ไมนอยกวา 30 วันกอนวันประชุมผูถือหุน โดยเปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท  
1.5. สิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและขอมูลที่เก่ียวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม 

กฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม และประเด็นที่ใชในการพิจารณา  โดยบริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุมผู
ถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม  ทั้งน้ี บริษัท จะจัดวัน เวลาและสถานที่เพ่ืออํานวยความสะดวก
สูงสุดใหแกผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

1.6. บริษัท ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนาสําหรับการประชุมผูถือหุนโดยติดตอสงคําถามผาน
เว็บไซตของบริษัท 

2. ความเทาเทียมกันของผูถือหุน 
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน  โดยไดกําหนดนโยบาย
ใหดูแล และปกปองสิทธิของผูถือหุน และสนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเปนธรรม และ
เทาเทียมกัน  นอกจากน้ี นโยบายที่เก่ียวกับการปฏิบัติตอผูถือหุนจะตองเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท และตองสอดคลองกับขอปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวของ  นโยบายหลักของบริษัทที่กําหนด
ขึ้นเพ่ือดูแลใหผูถือหุนไดรับสิทธิที่เสมอภาค เปนธรรมและเทาเทียมกัน ไดแก 
2.1. การเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนา 
บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑในการเสนอวาระการประชุมและเผยแพรใหผูถือหุนไดทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท    
2.2. การเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถรวมประชุมมอบฉันทะได 

2.2.1 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได  บริษัทไดอํานวยความสะดวกโดยการเสนอ
หนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพ่ือเปดโอกาสใหผูมอบฉันทะสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับความ
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2.2.2 อํานวยความสะดวกใหผูมอบฉันทะ  โดยผูมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระซึ่งจะเปน
ผูปฏิบัติหนาที่ตามเจตนารมณของผูมอบฉันทะ ทั้งน้ีบริษัทไดแนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกลาว
พรอมหนังสือมอบฉันทะ 

2.3. ความเทาเทียมกันในระหวางการประชุมผูถือหุน 
2.3.1 กอนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนทราบถึงกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม 

และขั้นตอนการออกเสียงลงมติ 
2.3.2 ในการประชุมผูถือหุน ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการจะเขารวมประชุมเพ่ือเปด

โอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นที่เก่ียวของกับวาระการประชุม หรือบริษัท อยางเต็มที่ 
2.3.3 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงมติเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล   
2.3.4 ในการประชุมผูถือหุน ตองดําเนินตามวาระตามที่ไดแจงในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน  ทั้งน้ี บริษัท 

ไมมีนโยบายในการเพ่ิมระเบียบวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงลําดับวาระการประชุม เวนแตการ
เพ่ิมหรือการเปล่ียนแปลงดังกลาวมีเหตุผลอันสมควร   

2.3.5 เพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบได  ในการประชุมผูถือหุนป 2552 บริษัทจะใชบัตรลงคะแนนในทุก
วาระการประชุม  และเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว และแมนยํา บริษัทไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการ
ลงทะเบียนและลงมติของผูถือหุน 

2.4. ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมตามวาระ พรอมทั้งมติที่ประชุม และจํานวนเสียงที่
เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สําคัญที่ใชในการพิจารณา ใหแลวเสร็จภายใน 14 วันนับ
จากวันประชุม  และเผยแพรไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท  

2.5. นโยบายและมาตรการการดูแลขอมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวน
ตน โดยกําหนดให กรรมการและผูบริหารแจงและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยผานมายังสํานักเลขานุการของ
บริษัท  กอนนําสงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย  นอกจากน้ีบริษัทยังขอความรวมมือไปยังกรรมการและผูบริหารทุกทานใหงดการซื้อขาย
หลักทรัพยในชวงที่ไดรับขอมูลที่สําคัญและมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท จนกวาบริษัท จะไดเปดเผย
ขอมูลตอสาธารณชนแลว โดยบริษัทจะจัดแจงใหกรรมการและผูบริหารงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท อยาง
เปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยางนอย 30 วันลวงหนากอนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 

 
ในการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551 บริษัทไดจัดใหผูถือหุนไดรับสิทธิและความเทาเทียมกันดังกลาวทั้งหมดตาม
สิทธิผูถือหุนที่กลาวในขอ 1 และขอ 2 ขางตน และสําหรับการประชุมสามัญประจําป 2552 บริษัทจะดําเนินการใหผูถือหุน
ไดรับสิทธิและความเทาเทียมกันดังกลาว  
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3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  โดยปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวของ  
เพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลาน้ีไดรับการดูแลอยางดี 
 
ผูถือหุน บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มุงมั่นในการสรางการเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดี

ใหกับผูถือหุนอยางตอเน่ืองในระยะยาว 
ลูกคา บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการอยางตอเน่ือง เพ่ือความพอใจสูงสุดของลูกคา 
คูคา บริษัทมุงมั่นที่จะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและต้ังอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม โดย

คํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน 
เจาหน้ี บริษัทจะปฏิบัติตอเจาหน้ีอยางเปนธรรม โดยจะปฏิบัติตามเง่ือนไขขอกําหนดของสัญญาและ

พันธะทางการเงินอยางเครงครัด 
คูแขง บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันสากล ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงดวยการ

กลาวหาในทางรายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง 
พนักงาน บริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม ทั้งในดาน

โอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พรอมใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความ
ปลอดภัยในการทํางาน  

สังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทมุงมั่นดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม และใหความสําคัญกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม  โดยในป 2550 บริษัทไดจัดต้ังสายงานดานความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือ
สงเสริมวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานึกใหกับทุกคนในองคกร ในอันที่จะดูแล พัฒนา และ
เสริมสรางสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียโดยรวมควบคูกับการเติบโตของบริษัทอยาง
ยั่งยืน 

 
ผูมีสวนไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียด  แจงขอรองเรียน หรือแจงเบาะแสการกระทําผิดเก่ียวกับรายงานทางการเงิน  
ระบบควบคุมภายใน  หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผานเว็บไซตบริษัท  โดยผูสอบบัญชีภายในจะพิจารณากอน
นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ขอมูลรองเรียนและแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครองและเก็บไวเปนความลับ 
โดยจะดําเนินการตรวจสอบ และหาแนวทางแกไข (ถามี) และ/หรือจะรายงานตอคณะกรรมการตอไป 
 

4. การเปดเผยขอมูล 
4.1. ความสัมพันธของผูลงทุน 
คณะกรรมการไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ถูกตอง แมนยํา และตรงเวลา ทั้งรายงาน
ขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป โดยผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธจะจัดทําแผนนักลงทุนสัมพันธประจําป ซึ่ง
รายงานตรงตอประธานเจาหนาที่การเงิน และเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีวิธีการ ชองทาง และขอมูลขาวสารที่มี
ประสิทธิภาพท้ังเพ่ือสื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน และผูจัดการกองทุน ทั้งในสวนที่เก่ียวของกับวิสัยทัศน กลยุทธ ขอมูล
ทางการเงิน การประกอบการ โดยในปที่ผานมาบริษัท ประสบความสําเร็จในการสื่อสารขอมูลกับนักลงทุนโดยการใช
ชองทางการสื่อสารตางๆ ไดแก การสงขาว  การประชุมผานทางโทรศัพทการประชุมช้ีแจงผลการดําเนินงานเปนประจํา
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ผูดูแลสวนงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทไดแก นางสาวประภารัตน ตังควัฒนา  ผูอํานวยการอาวุโสฝายการเงิน  
4.2. หลักการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทในการสราง
การเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว โดยไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร และพิจารณาปรับปรุง
หลักการกํากับดูแลกิจการทุกป หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการท่ีสําคัญไดแก สิทธิและความเทา
เทียมกันของผูถือหุน วิสัยทัศน พันธกิจ คณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หลักการในการดําเนิน
ธุรกิจ การควบคุมและการกํากับดูแล ความขัดแยงทางผลประโยชน นโยบายที่มีตอลูกคา คูแขง ชุมชน ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม การกําหนด “ขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม” เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน 
การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส รวมถึงกําหนดชองทางการรายงานกรณีที่มีการประพฤติผิดกฎหมาย หรือนโยบายท่ี
กําหนดไว ทั้งน้ี บริษัทไดดําเนินการเผยแพรหลักการกํากับดูแลกิจการ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตร
ของคณะกรรมการสรรหากํากับดูแลกิจการ กฎบัตรของคณะการกําหนดคาตอบแทน รวมถึงระเบียบปฏิบัติ ซึ่งเปนขอ
พึงปฏิบัติทางจริยธรรมสําหรับพนักงาน ไวใน Website ของบริษัท ที่ www.minorinternational.com  

4.3. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ขอมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป และจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือใหมั่นใจไดวางบการเงินไดถูกจัดทําภายใตนโยบายการ
บัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแหงประเทศไทย และเปดเผยขอมูลที่เพียงพอตอสาธารณชน  นอกจากน้ี 
คณะกรรมการไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพที่ไดการรับรองดานบัญชีที่ถูกตองและ
เพียงพอ 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเปนอิสระ ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป 

4.4. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันได โดยอยูในระดับที่สามารถ
เปรียบเทียบไดกับอุตสาหกรรม เพ่ือดึงดูดและรักษากรรมการและผูบริหารท่ีมีคุณภาพ โดยคาตอบแทนกรรมการจะอยู
ในรูปเบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการ สําหรับในสวนของผูบริหาร รวมถึงประธานเจาหนาที่บริหาร จะไดรับในรูป
คาตอบแทนและโบนัส นอกจากน้ี  บริษัทไดจัดใหมีโครงการใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูบริหารและพนักงาน มีอายุ
การใชสิทธิเปนระยะเวลา 5 ป เพ่ือสรางแรงจูงใจในการสรางการเติบโตในระยะยาวใหกับบริษัท ทั้งน้ี คณะกรรมการ
สรรหาและกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระและกรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหารท้ังหมด จะพิจารณาคาตอบแทนดังกลาว  ในป 2551 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร มีรายละเอียด
ดังน้ี 
 
 
 

http://www.minorinternational.com/
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4.4.1. คาตอบแทนกรรมการ   

 
กรรมการ เขาประชุม

คณะกรรมการ 
(ครั้ง) 

คณะกรรม
การบริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรม 
การสรรหา 
และกํากับ
ดูแลกิจการ 

คาตอบแทน
กรรมการอื่น
จากบริษัทยอย 

รวม 
 

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 7/7 200,000 - - - 180,000 380,000 
2. นายพอล ชาลีส เคนนี่ 7/7 200,000 - - - - 200,000 
3. นางปรารถนา  มงคลกุล 7/7 200,000 - - - 180,000 380,000 

4. นายไมเคิล ซากิลด(1) 2/6 200,000 - - - 161,774 361,774 

5. นายเคนเนธ ลี ไวท 7/7 925,000 420,000 50,000 50,000 - 1,445,000 
6. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย 6/7 905,000 240,000 50,000 50,000 220,000 1,465,000 
7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 7/7 925,000 160,000 - - - 1,085,000 
8. นายอานิล ธาดาน่ี 5/7 655,000 - 50,000 50,000 180,000 935,000 

9.นายยศ เอือ้ชูเกียรติ(2) 1/2 125,000 - - - - 125,000 

10.คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม(3) 4/5 770,000 80,000 - - - 850,000 

11.นายเอ็มมานูเอล จูด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย(4) 1/1 - - - - 125,000 125,000 
Remark (1) นายไมเคิล ซากิลด ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 
 (2) นายยศ เอื้อชูเกียรติหมดวาระกรรมการเม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2551  
 (3) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 
 (4) นายเอ็มมานเูอล จูด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551  

 
4.4.2. คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท  

 
 

จํานวน (ราย) คาตอบแทน 
และโบนัส (บาท)  

ผูบริหาร 5 73,742,902.62 
 

4.5. การปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดต้ังใหมีคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ไดแกคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการซึ่งมีบทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบตามรายละเอียดในหัวขอ 8.1 เรื่องโครงสรางการจัดการ 

4.5.1. ตารางสรุปการเขารวมประชุมของคณะอนุกรรมการ 
กรรมการ จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ 
จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม
คณะกรรมการสรรหา 

1. นายเคนเนธ ลี ไวท 4/4 1/1 2/2 
2. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย 4/4 1/1 2/2 

3. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา (1) 2/2 - - 

4. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (2) 2/2 - - 
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กรรมการ จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม
คณะกรรมการสรรหา 

5. นายอานิล ธาดาน่ี - 1/1 1/2 
Remark : (1) นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ลาออกจากกรรมการตรวจสอบเม่ือวันที ่ 7 มิถุนายน 2551 
 (2)  คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่  7 มิถุนายน 2551 

 
4.6. นโยบายการดูแลดานสังคมและสิ่งแวดลอม  
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสังคม และสิ่งแวดลอม ในฐานะเปนสมาชิกของสังคม  โดย
สนับสนุนนโยบายท่ีจะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูกับการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท  ในป 2550 บริษัทไดจัดต้ัง
สายงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขึ้น เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรม
องคกร ใหกับทุกคนในองคกร ในอันที่จะดูแล พัฒนา และเสริมสราง และมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและผู
มีสวนไดเสียโดยรวมควบคูกับการเติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางเปน
รูปธรรมมากขึ้น   

ทั้งน้ี นับต้ังแตเริ่มเปดดําเนินกิจการ กลุมบริษัทไมเนอรไดกําหนดหลักจริยธรรมที่ดีในการประกอบกิจการและไดตอบ
แทนสังคมในรูปแบบตางๆอยางตอเน่ือง ทั้งในดานการศึกษา สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย และการมีสวนรวมพัฒนา
ชุมชน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหทุกหนวยงาน รวมถึงพนักงานทุกคน ใหมีความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะพลเมืองที่
ดี ดังปรัชญาของไมเนอรที่วา “MY PEOPLE … MY PLANET … MINOR” ที่แสดงถึงการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และ
สรางสมดุลยของการประกอบธุรกิจ การรักษาสิ่งแวดลอม และ การพัฒนาสังคม  

ภายใตปรัชญา “MY PEOPLE” 

ความต้ังใจของกลุมบริษัทไมเนอร คือการพัฒนาคน โดยบริษัทใหความสําคัญตอ ”การพัฒนาทุนมนุษย” ในทุกระดับ 

การพัฒนาในระดับรากหญา กลุมบริษัทไมเนอรใหความชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนในถิ่นธุรกันดาร โดยเริ่มพัฒนา
โครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืน ซึ่งไมไดเปนเพียงแคการจัดหาอาหารกลางวันใหเทาน้ัน แตยังสงเสริมใหเด็กนักเรียน
สามารถชวยเหลือตัวเองได ดวยการสรางทักษะดานการเกษตร การพัฒนาอาหาร และการบริหารจัดการกองทุนอาหาร
กลางวันดวยตัวเอง เมื่อทองอิ่ม เด็กๆ ก็สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การพัฒนาในระดับโรงเรียน กลุมบริษัทไมเนอรสนับสนุนโครงการพัฒนาในโรงเรียนอาทิ การปรับปรุงคุณภาพ
สถานศึกษา ติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร สงเสริมการเรียนการสอนทางดานไอทีและภาษาอังกฤษ ยกระดับมาตรฐาน
หองสมุด บริจาคหนังสือ อาสาสมัครสอนหนังสือ เปนตน นอกจากน้ีกลุมบริษัทไมเนอรยังใหทุนการศึกษาอยางตอเน่ือง
ภายใตกองทุน รอย อี ไฮเน็ค เพ่ือชวยเหลือเด็กยากจนที่เรียนดี จากทั่วทุกภูมิภาค  

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัยและอาชีวะ กลุมบริษัทไมเนอรสนับสนุนดานวิชาการและใหทุนชวยเหลือนักศึกษาที่มี
ความสนใจเรียนทางสายวิชาชีพ พนักงานของบริษัทไดอาสาไปสอน และพัฒนาหลักสูตรรวมตามมหาวิทยาลัยตางๆ 
นอกจากน้ีบริษัทไดเปดโอกาสใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะดวยการเรียนรูฝกงาน เปนพนักงานช่ัวคราว รวมถึงชวย
แนะนําใหความรูเรื่อง “การสมัครงานใหไดงาน” อีกดวย 

การพัฒนาในระดับธุรกิจ บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาบุคคลากรที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ โดยสรางขบวนการการ
ฝกอบรมอยางจริงจัง เพ่ือใหพนักงานทุกคนเปนกลไกสําคัญในการสรางความรับผิดชอบ และความพึงพอใจสูงสุดใหกับ
ผูที่เก่ียวของทุกฝาย      
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กลุมบริษัทไมเนอรเปดโอกาสใหพนักงานไดทํากิจกรรมเพื่อสังคม โดยในวันที่ 4 มิถุนายน ของทุกปซึ่งถือเปนวัน  
Minor Charity Day บริษัทสนับสนุนใหพนักงานใชชวงเวลาในวันทํางาน 1 วัน เพ่ือออกไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมตาม
ความตองการของพนักงาน นอกจากน้ัน บริษัทยังพัฒนากิจกรรม “จิตอาสา” ใหผสมผสานไปกับกิจกรรมประจําวัน
ตางๆอีกดวย  

ภายใตปรัชญา “MY PLANET” 
กลุมบริษัทไมเนอรมีพันธสัญญาในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอมดวยความจริงใจ ดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ประกอบกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ มีระบบการติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง บริษัทสงเสริมให
พนักงาน และลูกคาตระหนักถึงคุณคาของการการอนุรักษสิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอน รวมถึงการสนับสนุนการอนุรักษ
พันธุสัตวปา พันธพืช และความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศนวิทยา 

โครงการ Golden Triangle Elephant Foundation ท่ีจังหวัดเชียงราย มีสวนสําคัญในการชวยเหลือชางที่เรรอนที่อยูตาม
ถนนในเมือง ไดเดินทางกลับสูปา ปจจุบันบริษัทไดชวยเหลือชางกวา 30 เชือก โดยมีควาญชางและสัตวแพทยคอยดูแล
อยางใกลชิด นอกจากน้ีบริษัท ยังไดใหทุนชวยเหลือชางที่เจ็บปวย โดยการจัดกิจกรรมแขงขันโปโลชางขึ้นในทุกๆปอีก
ดวย  

โครงการ Mai Khao Marine Turtle Foundation ท่ีจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนการอนุรักษเตาทะเล และสิ่งแวดลอม โดย
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสรางความตระหนักรูใหแกนักทองเที่ยว หนวยงานราชการของรัฐ และชุมชน ที่หวงใยวงจรชีวิต
ของเตาทะเล และสิ่งแวดลอมใตนํ้า นอกจากน้ียังสนับสนุนงานวิจัยเก่ียวกับเตาทะเลและสถานที่ฟกไข ซึ่งอยูบริเวณใกล
โรงแรม ในจังหวัดภูเก็ต 

 
นอกจากน้ีกลุมบริษัทไมเนอรยังสนับสนุนองคกรการกุศลตางๆดวยการจัดกิจกรรมระดมทุน และสงเสริมใหพนักงาน
ของบริษัทเปนอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลือองคกรตางๆ อาทิ โครงการชวยเหลือผูติดเช้ือเอชไอวี/เอดส ที่วัดพระบาทนํ้าพุ 
อาสาสมัครสรางที่อยูอาศัยแกผูยากไร การระดมทุนชวยการผาตัดเด็กที่ปากแหวงเพดานโหว การสรางโรงเรียนและ
บริจาคชวยผูประสบภัยจากซึนามิที่หมูบานชาวไทยใหม การว่ิงการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยมะเร็งเตานม การ
บริจาคเงินสรางอาคารสมเด็จพระเทพรัตน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย 
 

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ 
5.1. โครงสรางกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

5.1.1. องคประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ 
5.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 ทาน แตไมเกิน 11 ทาน  โดย 

กรรมการมากกวาก่ึงหน่ึงตองมีถิ่นฐานในประเทศไทย และตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดโดย พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ  

5.1.1.2 คณะกรรมการตองประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระไมนอยกวา 3 คน และมีสัดสวนไมนอยกวา
หน่ึงในสามของคณะกรรมการท้ังคณะ  ทั้งน้ี กรรมการท่ีเปนอิสระจะตองมีคุณสมบัติที่บริษัทกําหนด 
และตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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5.1.1.3 กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท  โดยบุคคลที่ไดรับการเสนอเปนกรรมการ จะผานกระบวนการสรรหาที่โปรงใสโดย
คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะเปนผูพิจารณารายละเอียดในเบื้องตน กอนที่จะ
นําเสนอรายละเอียดของบุคคลที่ไดรับการเสนอเปนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งน้ี บุคคลที่
ไดรับการเสนอเปนกรรมการท่ีผานความเห็นชอบของคณะกรรมการจะไดรับการบรรจุเปนระเบียบ
วาระการประชุม เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน บริษัทจะเปดเผย ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ 
และการถือหุนในบริษัทของกรรมการในรายงานประจําป ซึ่งไดเปดเผยในเว็บไซตของบริษัท 

5.1.1.4 กรรมการของบริษัท ตองไมดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทมหาชนไทยท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน
เกิน 5 บริษัท 

5.1.2 การถวงดุลอํานาจของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน โดยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารมีจํานวน 5 ทาน ซึ่งมีสัดสวนเกินกวาก่ึงหน่ึง
ของคณะกรรมการท้ังหมด   

5.1.3 การรวมหรือแยกตําแหนง 
ประธานกรรมการกับประธานเจาหนาที่บริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน  นอกจากน้ีประธานกรรมการมิไดเปนกรรมการ
อิสระ ทั้งน้ี โครงสรางดังกลาวยังคงเปนโครงสรางที่มีการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่เหมาะสม เน่ืองจาก
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารและกรรมการอิสระมากกวาก่ึงหน่ึงของ
คณะกรรมการท้ังหมด  

5.1.4 คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ  

5.1.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระอยางนอย 3 ทาน  โดยกรรมการที่เปน
อิสระทั้งหมดตองมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนด และตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

5.1.4.2 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและ คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย
กรรมการท่ีเปนอิสระอยางนอยก่ึงหน่ึงของคณะอนุกรรมการ 

5.1.4.3 ประธานและสมาชิกของคณะอนุกรรมการทุกคณะ ตองไมดํารงตําแหนงประธานกรรมการ 
5.1.2. เลขานุการบริษัท 
 บริษัท ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท มีหนาที่ดําเนินการดังน้ี 

5.1.5.1 จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผุถือหุนซึ่งไดแก  ทะเบียนกรรมการ หนังสือ
นัดประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน  รายงานการประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน และ
รายงานประจําปของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 

5.1.5.2 จัดเก็บการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหารของบริษัท 
5.1.5.3 แนะนํากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทํางานและความรับผิดชอบของกรรมการ 
5.1.5.4 ดําเนินการอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

5.2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.2.1. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
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คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนบุคคลที่มีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และมีความเปน
อิสระในการตัดสินใจ  นอกจากน้ี คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด หรือใหความเห็นชอบ
วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหาร
จัดการดําเนินแผนการธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ อยางเปนอิสระ  เพ่ือเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแก
กิจการ และประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน 

5.2.2. การแบงแยกบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 
คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ มีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและสอบทาน
การบริหารงาน  โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เชน 
วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ  ในขณะท่ีฝายจัดการ จะมีหนาที่ในการบริหาร
บริษัท ตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการ ทั้งน้ี บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท และฝายจัดการ ไดแสดงรายละเอียดในขอ 8.1 เรื่องโครงสรางการจัดการ   

5.2.3. การกําหนดและการดูแลหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญ สนับสนุนหลัการและปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี  โดยไดจัดใหมีนโยบายกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังกําหนด “ขอพึงปฏิบัติทาง
จริยธรรม” เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน  และมีชองทางการรายงานกรณีที่มีการ
ประพฤติผิดกฎหมาย และ/หรือนโยบายท่ีกําหนดไว ทั้งน้ี คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
สรรหาและกํากับดูแลกิจการ กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ของบริษัททุกป เพ่ือปรับปรุงใหมีความ
เหมาะสมกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป และใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และองคที่ดูแลเกี่ยวกับ
บรรษัทภิบาลที่ดี 

5.2.4. นโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันระหวาง
บริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ไวเปนลายลักษณอักษร 
ในกรณีที่มีกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใดๆ กรรมการทานน้ันจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว 
รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเก่ียวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือ
ประโยชนสวนตนดวย 

5.2.5. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  
บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเปนอยางยิ่ง ทั้งน้ีเพ่ือเปน การ
ปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม และเพ่ือดูแลใหกิจการของบริษัทสามารถดําเนินได
อยางมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล โดยบริษัทไดกําหนดภาระ หนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน
และผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหเกิด
การถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  
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บริษัทมีฝายตรวจสอบภายในท่ีทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ โดยใหขึ้นตรงและรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัท
ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย   

5.2.6. ระบบบริหารความเสี่ยง 
ในการดําเนินธุรกิจอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นตลอดเวลา ไมวาจะเกิดจากปจจัยภายใน หรือเกิดจากปจจัย
ภายนอก  บริษัทไดเล็งเห็น และใหความสําคัญเก่ียวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกลาวตอ
บริษัท โดยไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการประเมินความเสี่ยง  ในการประเมินความ
เสี่ยง ทุกหนวยงานของบริษัทจะระบุปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของหนวยงาน  ไมวา
จะเปนความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการผลิต  ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ 
และความเสี่ยงดานการเงิน  เพื่อที่ฝายตรวจสอบภายในรวมกับหนวยงานที่ระบุความเสี่ยง จะไดนําขอมูล
มาเพ่ือวิเคราะห และหาแนวทางหรือมาตรการในการปองกัน หรือลดความเสียหายจากความเส่ียงดังกลาว  
อีกทั้งฝายตรวจสอบภายในและหนวยงานที่รับผิดชอบยังรวมตองรวมกันเพ่ือติดตามและประเมินความ
เสี่ยงเปนระยะ   ทั้งน้ี บริษัทไดทําคูมือบริหารความเสี่ยง และทบทวนคูมืออยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5.2.7. การประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือใหกรรมการสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ ฝายเลขานุการไดกําหนดตารางการประชุม
คณะกรรมการสําหรับป 2552 ลวงหนา และไดแจงใหกรรมการทุกทานรับทราบตารางการประชุมดังกลาว  
กอนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระประชุมตอประธานกรรมการ 
(ประธานเจาหนาที่บริหาร) เพ่ือพิจารณาเลือกเขาเปนวาระประชุม    ฝายเลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือ
เชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน ใหคณะกรรมการพิจารณา  
ในป 2551 ที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยฝายเลขานุการบริษัทได
จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน ในการประชุม
คณะกรรมการ ประธานกรรมการไดเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง  และในระหวางการประชุม 
ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสและจัดสรรเวลาใหกรรมการสอบถามจากฝายจัดการ และพิจารณา
ขอมูลอยางรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรและ 
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมใหกรรมการและผูที่ เก่ียวของ
ตรวจสอบได 
สําหรับในป 2552 บริษัทจะดําเนินตามระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามที่กลาวขางตน โดยบริษัทจะ
เพ่ิมระเบียบในการรายงานสรุปผลประกอบการของบริษัทใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน 

5.3.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนประจําทุกป เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในปที่ผานมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการ ในปตอๆ ไป 

5.4. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
5.4.1. การพัฒนาความรูของกรรมการ และผูบริหาร  

บริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการ และผูบริหาร เขารับการฝกอบรมและพัฒนาความรูที่
เก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งไดจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหมเปน
ประจําทุกครั้งที่มีการแตงต้ังกรรมการใหม โดยจัดใหมีเอกสารคูมือเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
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5.4.2. แผนสืบทอดงาน 
คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติ และจัดใหมีแผนสืบทอดตําแหนงสําหรับตําแหนงประธานเจาหนาที่
บริหาร และผูบริหารระดับสูง  โดยจะพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดตําแหนงดังกลาวทุกป 
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จํานวนหลักทรัพยของบริษัทท่ีกรรมการหรือผูบริหารถือ ณ 31 ธันวาคม 2551 

   จํานวนหลักทรัพยที่ถือ 
ณ 31 ธ.ค. 2551 

จํานวนหลักทรัพยที่ถือเพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หุนสามัญ *ESOP หุนสามัญ *ESOP 

1. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ 
และประธาน

เจาหนาที่บริหาร 

267,069,268 2,200,000 54,746,169 (1,900,000) 

2. นายพอล ชาลีส เคนนี่ กรรมการ 2,965,062 3,980,000 811,762 (370,000) 

3. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการและ
ประธาน 

เจาหนาที่การเงิน 

10,985,652 1,400,000 2,166,498 (1,500,000) 

4. นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการ 69,114 0 12,003 0 

5. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย กรรมการ 0 0 0 0 
6. นายกิตติพล ปราโมช ณ 

อยุธยา 
กรรมการ 0 0 0 0 

7. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ 41,828,685 0 4,333,076 0 

8. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ 0 0 0 0 

9. นายเอ็มมานูแอล จูด ดิลิปรัจ 
ราชากาเรีย 

กรรมการ 220,000 800,000 (60,000)** 0** 

10.  นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้ General Counsel 165,000 600,000 0 0 
11. นายจอหน กริฟฟน รองประธานฝาย

การตลาด 
0 144,000 0 0 

12. นางสาวไฮด้ี เกมเพล รองประธานฝาย 
บริหารรายได 

13,090 47,680 (4,500)** 0** 

       
หมายเหตุ  *ESOP คือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือ  
  บริษัทยอย 
  ** จาํนวนหลักทรัพยที่ถอืเพิ่มข้ึน (ลดลง) จากวนัที่รายงานการถอืครองหลักทรัพยคร้ังแรกของผูบริหาร (แบบ 59-1) 

 

8.4  คาตอบแทนผูบริหาร 

8.4.1  คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ในป 2551 
มีรายละเอียดดังน้ี 

คาตอบแทนกรรมการ 
-  โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 4.4.1 คาตอบแทนกรรมการ ใน 8.3 การกํากับดูแลกิจการ - 
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คาตอบแทนผูบริหาร 
-  โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 4.4.2 คาตอบแทนกรรมการ ใน 8.3 การกํากับดูแลกิจการ - 

 

8.8 บุคลากร  

 
8.8.1  บุคลากร  
  จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

บริษัท จํานวนพนักงาน (คน) 
1. บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  569  
2. บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด  256  
3. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด  220  
4. บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด         690  
5. บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด    78  
6. บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด    90  
7. บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด    23  
8. บริษัท เอ็มสปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  228  
9. บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด     43  
10. บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด  738  
11. บริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด     5  
12. บริษัท สมุย รีซอรท แอนดสปา จํากัด  161  
13. บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด  507  
14. บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด  689  
15. บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด  336  
16. บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด  260 
17. บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด  33  
18. บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด  184 
19. บริษัท เดอะ ไมเนอรฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)              12,654  

รวม                                 17,764  
 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2551 
ผลตอบแทนของพนักงาน ของบริษัท และบริษัทยอยรวม 3,444.49 ลานบาท ในลักษณะเงินเดือน โบนัส เงินสมทบ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และคาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน  
  
 นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

 บริษัท มุงเนนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการฝกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรูในทุกระดับของ
พนักงานอยางตอเน่ือง บริษัท เนนการเลื่อนตําแหนงจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพ่ือใหพนักงานไดรับการพัฒนา
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9.  การควบคุมภายใน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน 
โดยมีประธานเจาหนาที่การเงินและผูจัดการฝายตรวจสอบเปนสมาชิกในฐานะเลขานุการและผูประสานงาน คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติหนาที่ในการสอบทานขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
รายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  พรอมกันน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได
พยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัทมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่
ดีตลอดจนใหการแนะนําในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในตอผูบริหาร 

สําหรับป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) มีการประชุม 4 ครั้ง เพ่ือ
ทบทวนและสอบทานขอมูลและรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท ซึ่งไดรับการรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได
พูดคุยถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท ที่เก่ียวของกับกฎ ระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย รวมถึงระบบการควบคุมภายใน
ที่ดี  

ในการประชุมแตละครั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดพบปะอยางอิสระกับฝายบริหารและผูตรวจสอบภายในของบริษัท 
เพ่ือทบทวนและประเมินผลเก่ียวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวของกับการบัญชีและการเงิน การ
ควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบยังไดทบทวนและรับรองขอมูลและรายงาน
ทางการเงินสําหรับทุกๆ สิ้นไตรมาสของป 2551 และไดใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในการจัดทําแผนการเพ่ือปองกัน
หรือลดจุดออนในการควบคุมภายใน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานที่มีความเปนอิสระ และรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยฝายตรวจสอบภายในมีหนาที่ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและขอบกพรองใน
การควบคุมภายในบริษัทโดยจัดทําการตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครืออยางมี
ระบบและจัดทํารายงานเก่ียวกับ การควบคุมภายในที่ดีนําเสนอแกผูบริหารของธุรกิจน้ันๆ เพ่ือกําหนดแผนงาน การปฏิบัติใน
อนาคต และรายงานตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบตอไป ผูจัดการตรวจสอบภายในยังไดมีการประชุมอยาง
สม่ําเสมอกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรายงานผลและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเรื่องการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการทําใหมั่นใจไดวาขอบกพรองดานการควบคุมภายในตางๆจะไดรับการแกไขและปองกัน
อยางมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม     

ฝายตรวจสอบภายในยังทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกและผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการจัดการความเส่ียง ดานการ
พัฒนาวัฒนธรรมองคกร เพ่ือการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ผานขบวนการตรวจสอบภายใน การติดตามผลภายหลัง
จากกระบวนการตวจสอบภายใน และการเริ่มดําเนินการประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง  ทั้งน้ี ฝายตรวจสอบภายในยังดําเนินงาน
รวมกันฝายบุคคล เพ่ือใหมั่นใจวามีการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร และการจัดการความเสี่ยงดานจรรยาบรรณอยางมีประสิทธิผล 
โดยฝายการพัฒนาบุคคลากร การจัดทํามาตรฐานและขอกําหนด และการจัดทําขอควรปฏิบัติ 

นอกจากนี้ ฝายตรวจสอบภายในยังเขาตรวจสอบใน 5 สวนหลัก ไดแก (1) องคกรและสภาพแวดลอม (2) การบริหาร
ความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการศึกษา และ (5) ระบบติดตาม  ทั้งน้ี ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 5 / 2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ทานเขารวมประชุมดวย 
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 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

10. รายการระหวางกัน  
 

10.1  รายละเอียดของรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 
บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 

31 ธ.ค. 2550 31 ธ.ค. 2551  
(บาท) (บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น     
  
  

รายไดคาเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ใหบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เชาพื้นที่
จํานวน 314.85 ตร.ม.ในศูนยการคารอยัล        
การเดนพลาซา พัทยา เพื่อวางขายสินคา
เสื้อผาสตรียี่หอ เอสปรี และ Bossini ซึ่ง 
บริษัทยอยของ บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
เปนผูนําเขามาจําหนายในประเทศไทย โดย
คิดอัตราคาเชาเปนอัตราคาเชาตอตารางเมตร
ตอเดือน ซึ่งอัตราเชาดังกลาวเปนอัตรา
เดียวกับที่คิดกับลูกคาทั่วไป โดยมีสัญญาเชา
ที่กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน 

9,935,861.56 8,639,373.32 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 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง

เปนผูถือหุนรอยละ  100  ในบจก. รอยัลการเดน พลาซา 
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 
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 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(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  18.58* ซึ่ง

ถือหุนในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72  
2.     มีกรรมการรวมกันคือ  1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มงคลกุล       

                     

รายไดคาเชา : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
ใหบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เชาชวงพื้นที่ 
จํานวน  476  ตร.ม. เพื่อใชเปนสํานักงานที่
ชั้น 17 อาคาร BJC  โดยคิดอัตราคาเชาเปน
อัตราคาเชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่งอัตรา
เชาดังกลาวเปนอัตราตามสัญญาเชาที่กําหนด
ระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน โดยอัตรา
เชาดังกลาวเปนอัตราเชาที่ บมจ.เดอะไมเนอร 
ฟูด กรุป จายจริงใหแก  BJC  (เจาของอาคาร
ซึ่งเปนบุคคลภายนอก) บวกดวยตนทุนทาง
การเงิน (ดอกเบี้ย) (เนื่องจาก MFGจายเปน
สิทธิคาเชาระยะเวลา 30 ป ใหแก  BJC ) 

2,132,208.00 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 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค   2)     นางปรารถนา มงคลกุล    

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

2,112,000.00 828,000.00 บริษัท ใหบริการดานการบริหารจัดการและ
ดานการเงินกับ บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  
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บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูจายเงินปนผล: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
ผูรับเงินปนผล: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค   2)     นางปรารถนา มงคลกุล    

เงินปนผลจาย : บมจ. ไมเนอร อินเตอร
เนชั่นแนล จายเงินปนผลใหกับ บมจ. ไม
เนอร คอรปอรเรชั่น ในอัตราเดียวกับที่บริษัท
จายใหแกผูถือหุนทั่วไป  

83,419,825.50 75,521,704.80 เปนผลจากการที่ บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ถือหุนใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
ซึ่งถือเปนเงินลงทุนประเภทหนึ่ง ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผลแลว 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง

เปนบริษัทแมของ บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (โดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 99.72)  
2.         บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 8.60 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
3. มีกรรมการรวมกันคือ 
 1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มงคลกุล        

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

1,752,669.87 747,985.10 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 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง

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

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

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

1,267,789.13 8,978,127.16 เนื่องจากบจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยัง
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง

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

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

รายไดคาเชา : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไม
เนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตราคา
เชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อินฟอร
เมชั่น เทคโนโลยี่ จายใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่ง
เปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง 

 

0.00 251,622.66 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัท
ลิสซึ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูรับเงินปนผล:  บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
ผูจายเงินปนผล: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทแมของ 

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (โดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 99.72)  
2.         บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 8.60 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
3. มีกรรมการรวมกันคือ 

1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มงคลกุล        

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

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



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 103 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูขาย    :        บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูซื้อ    :         บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล (ศูนยบริการสปาเพื่อสุขภาพ)  
ความสัมพันธ  
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนโดยตรงรอยละ  

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

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

6,007,290.76 0.00 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  18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนในบจก. แมริม  
            เทอเรซ รีซอรทรอยละ 71.04** 
 2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มงคลกุล 

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

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

ประสิทธิภาพสูงสดุ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล 

 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  
ความสัมพันธ 
1.         บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  
2. มีกรรมการรวมกันคือ  
             1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค      2) นางปรารถนา มงคลกุล     

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

3,570,600.00 0.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 
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บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

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  18.58*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  ซึ่งถือหุนรอยละ  100  
             ในบจก. สมุยรีซอรท แอนด สปา                                                                                                          
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มงคลกุล 

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

1,496,000.00 0.00 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  18.58*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  ซึ่งถือหุนรอยละ  100   
           ใน  บจก. สมุย วิลเลจ                                                                                                             

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

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

49,500.00 0.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี 
คอมพวิเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

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  18.58*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนทางออมรอย

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

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

1,463,000.00 0.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 105 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. เอ็ม ไอ สแควร 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.58*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100  ใน 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร 
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  2) นางปรารถนา มงคลกุล 

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

68,200.00 
 

0.00 
 

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  18.58*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 81.24  

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

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

6,600,000.00 
 

0.00 
 

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

 

บจก. หัวหิน รีซอรท - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก.  หัวหิน  รีซอรท 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.58*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100  ใน 

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

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

2,376,000.00 
 

0.00 
 

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 
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บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

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

ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.58*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนทางออมรอยละ 

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

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

2,486,000.00 
 

0.00 
 

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  18.58* 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 

880,000.00 
 

0.00 
 

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

 

บจก. รอยัลการเดน พลาซา  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ  :      บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ผูรับบริการ  :      บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง

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

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

374,000.00 
 

0.00 
 

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



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บจก. รอยัลการเดน เอ็นแตอรเทนเมนท - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. รอยัลการเดน เอ็นแตอรเทนเมนท 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.58*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100  

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

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

165,000.00 
 

0.00 
 

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  18.58* 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 

330,000.00 
 

360,000.00 
 

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นมี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดานบัญชี 
และเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล 

 

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 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง

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

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

 

127,345.57 257,769.48 เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปนผู
เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหตนทุน
การเชาที่ต่ํากวา  คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 
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บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทแมของ 

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (โดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 99.72)  
2.         บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 8.60 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
3. มีกรรมการรวมกันคือ 
 1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มงคลกุล        
 

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

13,200,000.00 0.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น บุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญในดานการบริหารจัดการ
ดานการเงิน ดานกฎหมาย Corporate 
Secretary เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและยังเพื่อ
เปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 

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 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. รอยัลการเดน พลาซา 

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

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 
 

9,250.47 0.00 บริษัทยอย ให บจก. เอสมิโด แฟชั่น เชาพื้นที่ 
ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ และ
เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  
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บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 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 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. รอยัลการเดน พลาซา 

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

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

 

19,969.72 23,963.64 เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปนผู
เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหตนทุน
การเชาที่ต่ํากวา  คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บจก. เอสมิโด แฟชั่น 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บจก. เอสมิโด แฟชั่น 
ความสัมพันธ 
1.      มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 90.77 ใน บจก. เอสมิโด แฟชั่น 
       และ ถือหุนรอยละ 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
2.      มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 
บจก. บจก. เอสมิโด แฟชั่น โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ
การใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

0.00 8,610,000.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยัง
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บจก. เอสมิโด แฟชั่น 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บจก. เอสมิโด แฟชั่น 
ความสัมพันธ 
1.      มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 90.77 ใน บจก. เอสมิโด แฟชั่น 
       และ ถือหุนรอยละ 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
2.      มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 
 

รายไดคาเชา : บจก. เอสมิโด แฟชั่น  จายคา
เชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไมเนอร 
อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตราคาเชา
ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อินฟอร
เมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง 
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง 

 

0.00 55,542.46 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัท
ลิสซึ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

บจก. เรดเอิรธ ไทย     



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 110 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

  
  

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 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. รอยัลการเดน พลาซา 

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

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 

289,085.50 1,149,994.30 บริษัทยอย ให บจก. เรดเอิรท ไทย เชาพื้นที่ 
ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ และ
เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บจก. เรดเอิรธ ไทย 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บจก. เรดเอิรธ ไทย 
ความสัมพันธ 
1.    มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. เรดเอิรธ ไทย และ ถือหุนรอย 
       ละ 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ 

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

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 
บจก. เรดเอิรธ ไทย โดยคิดอัตราคาบริการ
รายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่ง
เปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ
ใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

0.00 3,149,004.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยัง
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 
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บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บจก. เรดเอิรธ ไทย 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บจก. เรดเอิรธ ไทย 
ความสัมพันธ 
1.    มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. เรดเอิรธ ไทย และ ถือหุนรอย 
       ละ 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ 

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

รายไดคาเชา : บจก. เรดเอิรธ ไทย  จายคา
เชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไมเนอร 
อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตราคาเชา
ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อินฟอร
เมชั่น เทคโนโลยี่ จายใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่ง
เปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง 

 

0.00 31,414.21 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัท
ลิสซึ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯฯ 

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 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บ จก. รอยัลการเดน   
    พลาซา 

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

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

 
 
 

8,219.88 9,863.88 เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปนผู
เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหตนทุน
การเชาที่ต่ํากวา  คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 
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บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
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บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส 
ความสัมพันธ 
1.  มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส 
    และ ถือหุนรอยละ 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

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

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 
บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ
การใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

0.00 1,887,000.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยัง
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส 
ความสัมพันธ 
1.  มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส 
    และ ถือหุนรอยละ 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

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

รายไดคาเชา : บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส  
จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไม
เนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตราคา
เชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อินฟอร
เมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง 
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง 

 

0.00 44,387.24 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัท
ลิสซึ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 
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สวนที่ 1 หนาที่ 113 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(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 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บ จก. รอยัลการ 
        เดน พลาซา 

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

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 
 

4,324,690.92 4,607,726.25 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 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. รอยัลการ 
        เดน พลาซา 

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

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

 

5,055.03 6,066.06 เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปน
ผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง 
ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 114 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บจก. อารมิน ซิสเท็มส 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บจก. อารมิน ซิสเท็มส  (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตาง ๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสื้อผา ยี่หอบอส
สินี ) 
ความสัมพันธ 
1.      มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. อารมิน ซิสเท็มส 
       และ ถือหุนรอยละ 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่  
2.      มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 
บจก. อารมิน ซิสเท็มส โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ
การใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

0.00 6,792,012.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยัง
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บจก. อารมิน ซิสเท็มส 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บจก. อารมิน ซิสเท็มส  (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตาง ๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสื้อผา ยี่หอบอส
สินี ) 
ความสัมพันธ 
1.      มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. อารมิน ซิสเท็มส 
       และ ถือหุนรอยละ 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่  
2.      มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล  
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดคาเชา : บจก. อารมิน ซิสเท็มส จาย
คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไม
เนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตราคา
เชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อินฟอร
เมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง 
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง 

 

0.00 86,805.45 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัท
ลิสซึ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 115 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(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 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บ จก. รอยัลการ 
        เดน พลาซา 

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

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

 

5,105.65 12,747.36 เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปนผู
เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหตนทุน
การเชาที่ต่ํากวา  คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) 
ความสัมพันธ 
1.      มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) 
       และ ถือหุนรอยละ 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
2.      มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 
บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) โดยคิด
อัตราคาบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะ
เดียวกับการใหบริการของผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก 

0.00 1,000,992.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยัง
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) 
ความสัมพันธ 
1.      มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) 
       และ ถือหุนรอยละ 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
2.      มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 
 

รายไดคาเชา : บจก. อมอร แปซิฟค 
(ประเทศไทย)จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร 
ใหแก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโล
ยี่ ทั้งนี้อัตราคาเชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.
ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริง
ใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก
บวกดวยตนทุนการดําเนินงานจริง 

 

0.00 19,721.52 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัท
ลิสซึ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 116 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

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 18.58* ในบมจ. 

ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 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 
  

138,600.00 139,260.00 เนื่องจากบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เปน
ผูเชี่ยวชาญในการผลิต เชน น้ํายาทําความ
สะอาด และราคาซื้อเปนราคาตลาดและ
เงื่อนไขการคาปกติซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมีความ
สมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัท 

 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 18.58* ในบมจ. ไม

เนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72  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 

275,000.00  450,000.00 เนื่องจากบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เปน
ผูเชี่ยวชาญในการผลิต เชน น้ํายาทําความ
สะอาด และราคาซื้อเปนราคาตลาดและ
เงื่อนไขการคาปกติซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมีความ
สมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 117 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 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 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บ จก. รอยัลการ 
        เดน พลาซา 

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

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

 

35,739.56 49,014.24 เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปนผู
เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหตนทุน
การเชาที่ต่ํากวา  คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
ความสัมพันธ 
1.      มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
       และ ถือหุนรอยละ 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
2.      มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 
บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ
การใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

0.00 12,193,008.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยัง
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
ความสัมพันธ 
1.      มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
       และ ถือหุนรอยละ 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
2.      มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาเชา :  บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไม
เนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตราคา
เชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อินฟอร
เมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง 
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง 

 

0.00 75,341.09 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัท
ลิสซึ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 118 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

บจก. เอ็มเจ็ท     

 

บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  - บจก. เอ็มเจ็ท 
ผูใหบริการ: บจก. เอ็มเจ็ท (ธุรกิจขายและใหเชาเครื่องบินสวนตัวในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา) 
ผูรับบริการ: บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  (โรงแรม โฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม) 
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาบริการจัดการ : บจก. เอ็มเจ็ท   ใหบริการ
ที่ปรึกษาและการบริหารจัดการอาคารชุด 
แกบจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปน
อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

70,000.00 0.00 เนื่องจากบจก. เอ็มเจ็ทมีบุคลากรซึ่งให
คําปรึกษา การบริหารจัดการอาคารชุดและ
เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหมี

ประสิทธิภาพสูงสดุ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล 

 

บจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป - บจก. เอ็มเจ็ท  
ผูใหบริการ:  บจก. เอ็มเจ็ท  (ธุรกิจขายและใหเชาเครื่องบินสวนตัวในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา) 
ผูรับบริการ:  บจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป 
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ   นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการเชา
เครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา 
(Charter Flight) โดย คิดอัตราคาบริการเปน
รายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคา
ตลาด  

392,595.61 146,432.05 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท  - บจก. เอ็มเจ็ท 
ผูใหบริการ:  บจก. เอ็มเจ็ท 
ผูรับบริการ: บจก. รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท (โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนดสปา) 
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการเชา
เครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา 
(Charter Flight) โดย คิดอัตราคาบริการเปน
รายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคา
ตลาด  

140,229.61 0.00 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 119 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. เอ็มเจ็ท 
ผูใหบริการ:  บจก. เอ็มเจ็ท  
ผูรับบริการ:  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการเชา
เครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา 
(Charter Flight) โดย คิดอัตราคาบริการเปน
รายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคา
ตลาด  

2,878,796.58 10,912,716.04 บริษัท เชาเครื่องบินเหมาลําใหแกผูบริหาร 
เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการ
ในประเทศและตางประเทศ  โดยเปนการ
ใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. หัวหิน วิลเลจ  - บจก. เอ็มเจ็ท 
ผูใหบริการ:  บจก. เอ็มเจ็ท  
ผูรับบริการ:  บจก. หัวหิน วิลเลจ (โรงแรมอนันตรา รีสอรทแอนดสปา หัวหิน)  
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการเชา
เครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา 
(Charter Flight) โดย คิดอัตราคาบริการเปน
รายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคา
ตลาด  

52,152.23 0.00 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. หัวหิน รีซอรท  - บจก. เอ็มเจ็ท 
ผูใหบริการ:  บจก. เอ็มเจ็ท  
ผูรับบริการ:  บจก. หัวหิน รีซอรท  (โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอรทแอนดสปา)  
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ   นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการเชา
เครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา 
(Charter Flight) โดย คิดอัตราคาบริการเปน
รายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคา
ตลาด  

52,152.23 0.00 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 120 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท  - บจก. เอ็มเจ็ท 
ผูใหบริการ:  บจก. เอ็มเจ็ท  
ผูรับบริการ:  บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ   นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการเชา
เครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา 
(Charter Flight) โดย คิดอัตราคาบริการเปน
รายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคา
ตลาด  

76,150.44 258,434.15 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. สมุย วิลเลจ  - บจก. เอ็มเจ็ท 
ผูใหบริการ:  บจก. เอ็มเจ็ท 
ผูรับบริการ:  บจก. สมุย วิลเลจ  
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ   นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการเชา
เครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา 
(Charter Flight) โดย คิดอัตราคาบริการเปน
รายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคา
ตลาด  

99,751.69 150,284.07 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

  
  

บจก. ไมเนอร อินเตอร เนชั่นแนล (ลาบวน) – บจก. เอ็มเจ็ท 
ผูใหบริการ:  บจก. เอ็มเจ็ท  
ผูรับบริการ:  Minor International (Labuan) Limited 
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ   นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการเชา
เครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา 
(Charter Flight) โดย คิดอัตราคาบริการเปน
รายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคา
ตลาด  

0.00 1,235,984.91 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 121 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

  
  

บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท  - บจก. เอ็มเจ็ท 
ผูใหบริการ:  บจก. เอ็มเจ็ท  
ผูรับบริการ:  บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท 
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ   นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการเชา
เครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา 
(Charter Flight) โดย คิดอัตราคาบริการเปน
รายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคา
ตลาด  

322,765.34 386,524.74 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. เอ็มเจ็ท 
ผูใหบริการ:  บจก. เอ็มเจ็ท  
ผูรับบริการ:  บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล 
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการเชา
เครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา 
(Charter Flight) โดย คิดอัตราคาบริการเปน
รายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคา
ตลาด   

1,709,894.22 0.00 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร  - บจก. เอ็มเจ็ท 
ผูใหบริการ:  บจก. เอ็มเจ็ท  
ผูรับบริการ:  บจก. เอ็ม ไอ สแควร   
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ   นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการเชา
เครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา 
(Charter Flight) โดย คิดอัตราคาบริการเปน
รายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคา
ตลาด   

123,958.87 804,368.83 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 122 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป - บจก. เอ็มเจ็ท 
ผูใหบริการ:  บจก. เอ็มเจ็ท  
ผูรับบริการ:  บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป 
ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการเชา
เครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา 
(Charter Flight) โดย คิดอัตราคาบริการเปน
รายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคา
ตลาด   

0.00 282,358.40 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

บจก. รอยัลการเดน พลาซา  - บจก. เอ็มเจ็ท  
ผูใหเชา  :  บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ผูเชา       :     บจก. เอ็มเจ็ท  (ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา)  
ความสัมพันธ 
     มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค        

รายไดคาเชา : บจก. เอ็มเจ็ท   จายคาเชา
เครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. รอยัลการ
เดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชาดังกลาวเปน
อัตราที่ บจก.รอยัลการเดน พลาซา จายจริง
ใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก
บวกดวยตนทุนการดําเนินงานจริง 

 

0.00 9,371.34 เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปนผู
เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหตนทุน
การเชาที่ต่ํากวา  คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บจก. เอ็มเจ็ท 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บจก. เอ็มเจ็ท 
ความสัมพันธ 
      มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค        

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 
บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอัตราคาบริการรายเดือน 
ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิด
คาบริการลักษณะเดียวกับการใหบริการของ
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

0.00 1,154,004.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยัง
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 123 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บจก. เอ็มเจ็ท 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บจก. เอ็มเจ็ท 
ความสัมพันธ 
      มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค        

รายไดคาเชา :  บจก. เอ็มเจ็ท จายคาเชา
เครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตราคาเชา
ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อินฟอร
เมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง 
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง 
 
 
 

 

0.00 25,258.30 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัท
ลิสซึ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

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 มงคลกุล 

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

1,339,041.11 0.00 บริษัท กูยืมเงินระยะสั้นจากบริษัท ไมขาว 
เวเคชั่น เพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน และ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม เปนอัตราดอกเบี้ย
อางอิงตามตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 124 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(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 มงคงกุล 

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร 
อินเตอรเนชั่นแนล ใหบริการดานบัญชี ภาษี 
และการเงิน  การคิดคาบริหารจัดการเปนไป
ในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตรา
คาธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการดังกลาวเปน
อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600,000.00 600,000.00 เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกวา และเพื่อ
เปนการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล  

บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร     



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 125 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

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 

4,747,798.77 
 

5,766,298.92 
 

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 

7,460,339.18 
 

9,226,548.46 
 

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท  

 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 
  

28,473,129.94 38,365,721.82 บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 126 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. สเวนเซนส  (ไทย)  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูขาย     :  บจก. สเวเซนส  (ไทย) (ประกอบธุรกิจใหบริการรานอาหารประเภท  ไอศครีมภายใตยี่หอ "Swensen")  
ผูซื้อ      :  บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ความสัมพันธ 
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100ในบจก. สเวนเซนส (ไทย) และถือหุน

รอยละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดจากการขาย : บจก. สเวนเซนส 
(ไทย)  จําหนายสินคาประเภทไฮศครีม ให 
บจก.    ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร โดยคิด
ราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขาย
ดําเนินการภายใตสัญญาที่ชัดเจน 
  

0.00 969,154.91 บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 

 บจก. สเวนเซนส  (ไทย)  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูใหบริการ     : บจก. สเวนเซนส  (ไทย) (ประกอบธุรกิจใหบริการรานอาหารประเภท  ไอศครีมภายใตยี่หอ "Swensen")  
ผูรับบริการ      : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ความสัมพันธ 
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100ในบจก. สเวนเซนส (ไทย) และถือหุน

รอยละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดจากการใหสทิธิแฟรนชายส : บจก. 
สเวนเซนส (ไทย)  ใหใชสิทธิแฟรนชายส.
เพื่อจําหนายสินคาประเภทไฮศครีม  แก 
บจก.    ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร ซึ่งเงื่อนไข
และอัตราการใหใชสิทธิแฟรนชายสเปน
เงื่อนไขและอัตราตลาดที่บริษัทใชกับ
ผูรับบริการภายนอก 
  

0.00 1,361,882.60 เปนการใหสิทธิแฟรนชายสตามเงื่อนไขอัตรา
ตลาดซึ่งเปนเงื่อนไขการคาปกติ โดยคณะ
กรรมตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นดังกลาวมีความเปนธรรมและ
มีความสมเหตุสมผล 

 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 

1,594,489.78 1,240,013.87 เปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 127 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 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 

รายไดคาเชา  :  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  

 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 

รายไดคาเชา  : บจก. ไมเนอร ดีคิว ให บจก. 
ซีเลค เซอรวิส พารทเนอรเชาอุปกรณสําหรับ
ใชในการประกอบธุรกิจรานอาหาร โดยมี
การกําหนดอัตราคาเชาที่ชัดเจน โดยอัตราคา
เชาคิดจากตนทุนบวกดอกเบี้ย   

493,000.00 438,000.00 เนื่องจากการจัดหาอุปกรณโดย บจก. ไมเนอร 
ดีคิว ซึ่งมีรานสาขามากกวาทําใหเกิดความ
ไดเปรียบทางตนทุน ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 

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 มงคลกุล 

เงินใหกูยืม : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล  ให บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รี
สอรท กูยืมเงินตามสัญญารวมทุน และคิด
อัตราดอกเบี้ยซึ่งเปนอัตราที่กําหนดรวมกัน
โดยผูถือหุนและอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย  ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 
 

60,008,216.00 - เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 128 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

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 มงคลกุล 
  

ดอกเบี้ยรับ : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล  ไดดอกเบี้ยรับจากการให บจก. โคโค 
ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท โดยอัตรา
ดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตราที่กําหนดรวมกัน
โดยผูถือหุนและอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย  ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 
 
 

2,094,253.26 - เปนการกูยืมเงินตามสัญญารวมทุน ซึ่งเปน
การใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 

Eutopia Private Holding Limited     

 บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - Eutopia Private Holding Limited 
ผูใหกู    :    บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 
ผูกู         :     Eutopia Private Holding Limited 
ความสัมพันธ 
     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 
ราคาตามบัญชีตนป            488,313,000.00 
การกูเพิ่ม                                            0.00 
จายชําระคืนเงินกู             (168,163,000.00) 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจาก  
    อัตราแลกเปลี่ยน              11,305,000.00 
ราคาตามบัญชีปลายป         331,455,000.00 
 

488,313,000 331,455,000 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 129 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

  

บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - Eutopia Private Holding Limited 
ผูใหกู    :    บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 
ผูกู         :     Eutopia Private Holding Limited 
ความสัมพันธ 
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก.  อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  และบจก.  อารจีอาร อินเตอร
เนชั่นถือหุนรอยละ 50ใน Eutopia Private Holding Limited  
 

ดอกเบี้ยรับ : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่น
แนล ไดรับดอกเบี้ยรับจากการให Eutopia 
Private Holding Limited  กูยืมเงินตามสัญญา
รวมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตรา
ที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุน ทั้งนี้สัญญา
เงินกูดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

36,261,708.62 16,885,586.97 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 

 Lodging Mangement (Labuan) Limited  - Eutopia Private Holding Limited 
ผูใหบริการ   :    Lodging Management  (Labuan) Limited   (บริหารโรงแรม) 
ผูรับบริการ         :     Eutopia Private Holding Limited 
ความสัมพันธ 
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมรอยละ 100 ใน Lodging Mangement (Labuan) Limited  และ บมจ. ไม
เนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมรอยละ 50 ใน  Eutopia Private Holding Limited 
 

รายไดคาบริการจัดการ : Lodging 
Mangement (Labuan) Limited  ใหบริการ
จัดการดานการบริหารโรงแรม  การคิดคา
บริหารจัดการเปนไปในลักษณะสากลทั่วไป 
และอัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการ
ดังกลาวเปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคาตลาด 
ทั้งนี้มีการกําหนดอัตราคาบริการที่ชัดเจน  

64,784,515.96 108,210,580.80 เนื่องจาก Lodging Mangement (Labuan) 
Limited  มีผูที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณมากกวา และเพื่อเปนการใช
ทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท  
 
 

 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 มงคลกุล 

รายไดอื่น  : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล   ใหบริการจัดการหาแหลงเงินกูจาก
สถาบันการเงินใหแก Eutopia Private 
Holding Limited  โดยคิดอัตราคาธรรมเนียม
เปนสัดสวนจากจํานวนเงินกู ซึ่งเปนลักษณะ
ใกลเคียงกับการคิดคาบริการโดยที่ปรึกษา
อิสระจากภายนอก 

6,791,282.40 9,941,000.00 การจัดหาแหลงเงินกูจากสถาบันการเงินใหแก 
Eutopia Private Holding Limited เปนไป
สัญญารวมทุน คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 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 มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศแก 
Eutopia Private Holding Limited  การคิดคา
บริหารจัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติ
ทั่วไป และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหาร
จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ 
อัตราคาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตาม
ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

180,000.00 3,933,550.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยัง
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

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 
ราคาตามบัญชีตนป              2,696,000.00 
การกูเพิ่ม                                            0.00 
จายชําระคืนเงินกู                                0.00 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจาก  
    อัตราแลกเปลี่ยน                     95,200.00 
ราคาตามบัญชีปลายป          2,791,200.00      

2,696,000.00 2,791,200.00 เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. ฮาเบอรวิว 
ผูใหกู    :     บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 
ผูกู         :     บจก. ฮาเบอรวิว 
ความสัมพันธ  
  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  

201,231.63 125,321.83 เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท  

 บจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป - บจก. ฮาเบอรวิว 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป   
ผูรับบริการ: บจก. ฮาเบอรวิว 
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป  และถือหุนรอยละ 100 ใน 

บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนลซึ่งถือหุนรอยละ 19.98 ใน บจก. ฮาเบอรวิว 
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮ
เทล กรุป  ใหบริการจัดการดานการบริหาร
โรงแรม  การคิดคาบริหารจัดการเปนไปใน
ลักษณะสากลทั่วไป และอัตราคาธรรมเนียม
บริหารจัดการดังกลาวเปนอัตราที่ใกลเคียง
กับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกําหนดอัตรา
คาบริการที่ชัดเจน  

5,448,271.22 5,156,638.11 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป  เปนผูที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณมากกวา และ
เพื่อเปนการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสม
เหตุ    สมผลเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท    



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 132 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited     

 Hospitality Investment International Limited  - Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited 
ผูใหกู    :    Hospitality Investment International Limited  
ผูกู        :   Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมผานบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป รอยละ 100 ใน Hospitality 

Investment International Limited   
2.        Hospitality Investment International Limited  ถือหุนรอยละ 50 ใน Tanzania Tourism and Hospitality Investment    

Limited  

เงินใหกูยืม : Hospitality Investment 
International Limited  ให  Tanzania 
Tourism and Hospitality Investment Limited 
 กูยืมเงินตามสัญญารวมทุน และคิดอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งเปนอัตราที่กําหนดรวมกันโดยผู
ถือหุน  ทั้งนี้สัญญาเงนิกูดังกลาวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 
ราคาตามบัญชีตนป                            0.00 
การกูเพิ่ม                             53,393,525.53 
จายชําระคืนเงินกู                                0.00 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจาก  
    อัตราแลกเปลี่ยน                5,948,677.40      
ราคาตามบัญชีปลายป          59,342,202.93      
 

0.00 59,342,202.93 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  

  

Hospitality Investment International Limited  - Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited 
ผูใหกู    :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 
ผูกู         :    Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมผานบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป รอยละ 100 ใน Hospitality 

Investment International Limited   
2.      Hospitality Investment International Limited  ถือหุนรอยละ 50 ใน Tanzania Tourism and Hospitality Investment 

Limited  
  
 

ดอกเบี้ยรับ : Hospitality Investment 
International Limited ไดรับดอกเบี้ยรับจาก
การให Tanzania Tourism and Hospitality 
Investment Limited  กูยืมเงินตามสัญญารวม
ทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตราที่
กําหนดรวมกันโดยผูถือหุน ทั้งนี้สัญญาเงินกู
ดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

0.00 2,162,080.24 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 133 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited     

 Hospitality Investment International Limited  - Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited 
ผูใหกู    :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 
ผูกู        :   Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมผานบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป รอยละ 100 ใน Hospitality 

Investment International Limited   
2.       Hospitality Investment International Limited  ถือหุนรอยละ 50 ใน Zanzibar Tourism and Hospitality Investment 

Limited  

เงินใหกูยืม : Hospitality Investment 
International Limited  ให  Zanzibar Tourism 
and Hospitality Investment Limited 
 กูยืมเงินตามสัญญารวมทุน และคิดอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งเปนอัตราที่กําหนดรวมกันโดยผู
ถือหุน  ทั้งนี้สัญญาเงนิกูดังกลาวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 
ราคาตามบัญชีตนป                            0.00 
การกูเพิ่ม                            14,794,406.26 
จายชําระคืนเงินกู                                0.00 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจาก  
    อัตราแลกเปลี่ยน                1,648,273.82      
ราคาตามบัญชีปลายป          16,442,680.08      
 

0.00 16,442,680.08 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  

  

Hospitality Investment International Limited  - Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited 
ผูใหกู    :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 
ผูกู         :    Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมผานบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป รอยละ 100 ใน Hospitality 

Investment International Limited   
2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุนรอยละ 50 ใน  Zanzibar Tourism and Hospitality Investment 

Limited 
 
  

ดอกเบี้ยรับ : Hospitality Investment 
International Limited ไดรับดอกเบี้ยรับจาก
การให Zanzibar Tourism and Hospitality 
Investment Limited กูยืมเงินตามสัญญารวม
ทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตราที่
กําหนดรวมกันโดยผูถือหุน ทั้งนี้สัญญาเงินกู
ดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

0.00 599,074.42 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 134 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

Arabian Spa (Dubai) Limited     

 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 

2,000,403.90 2,595,663.66 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 15.13 ใน              

บมจ.   ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล          
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ บมจ. ไมเนอร 
อินเตอรเนชั่นแนล ใหบริการดานบัญชี ภาษี 
การบริหารการเงินและการขายหองชุด การ
คิดคาบริหารจัดการเปนไปในลักษณะสากล
ทั่วไป โดยคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหาร
จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ 
อัตราคาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตาม
ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

1,200,000.00 1,200,000.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ
มากกวาและเพื่อเปนการใชทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 135 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท  - บจก. ศรีพัฒน การเดน 
ผูใหเชา  :   บริษัท ศรีพัฒน การเดน จํากัด  (ธุรกิจลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย)  
ผูเชา       :   บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท  
ความสัมพันธ 
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 50 ในบจก. ศรีพัฒน การเดน และถือหุนรอย

ละ 15.13 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  ซึ่งบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 71.04** ใน 
บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท 

2. มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค      2) นางปรารถนา มงคลกุล  
3) นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 
 
 

คาเชา : บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท  เชา
ที่ดินของบจก. ศรีพัฒน การเดนเพื่อใชใน
การกอสรางโรงแรมโฟรซีซั่น รีซอรท 
เชียงใหม ทั้งนี้อัตราคาเชาพื้นที่คิดเปนอัตรา
รอยละของรายไดรวม ซึ่งเปนอัตราตลาด 
โดยมีสัญญาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราคา
เชาที่ชัดเจน 
 
 

18,273,197.75 16,898,434.18 
 

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 15.13 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 

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 

5,274,720.00 4,200,000.00 เพื่อใหเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 136 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(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 15.13 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 

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 

372,640.00 1,680,700.00 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 99.72 

ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ในบจก. เอส แอล อาร ที   
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางานของ บจก. 
เอส แอล อาร ที    การคิดคาบริหารจัดการ
เปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิด
อัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย
อื่นทุกราย 

372,640.00 0.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 137 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. สเวนเซนส (ไทย) - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูรับบริการ: บจก. สเวนเซนส (ไทย) 
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 

ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. สเวนเซนส (ไทย) 
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางาน บจก. 
สเวนเซนส (ไทย)   การคิดคาบริหารจัดการ
เปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิด
อัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย
อื่นทุกราย 

0.00 672,280.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 

 บจก. เบอรเกอร  (ประเทศไทย)  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูรับบริการ: บจก. เบอรเกอร  (ประเทศไทย)   
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 

ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. เบอรเกอร  (ประเทศไทย)   
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางาน บจก. 
เบอรเกอร  (ประเทศไทย)    การคิดคาบริหาร
จัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป 
และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย
อื่นทุกราย 

0.00 672,280.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 138 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. ไมเนอร ดีคิว - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูรับบริการ: บจก. ไมเนอร ดีคิว  
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 

ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร ดีคิว 
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางาน บจก. ไม
เนอร ดีคิว  การคิดคาบริหารจัดการเปนไปใน
ลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตรา
คาธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการดังกลาวเปน
อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

0.00 672,280.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 

 

บจก. รอยัลการเดน พลาซา  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหเชา  :  บจก. รอยัลการเดน พลาซา  (ประกอบธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย) 
ผูเชา       :      บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
 
ความสัมพันธ  
1.         บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 บจก. 
รอยัลการเดน พลาซา 
2.         มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

รายไดคาเชา : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. 
รอยัลการเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชา
ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.รอยัลการเดน 
พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานรอยละ 5 

0.00 9,577.98 เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปนผู
เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหตนทุน
การเชาที่ต่ํากวา  คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 139 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน 

บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
2.         มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 
บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ
การใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

0.00 832,800.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยัง
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
ผูรับบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน 

บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 
2.         มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

รายไดคาเชา :  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไม
เนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตราคา
เชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อินฟอร
เมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง 
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง 

 

0.00 17,679.96 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัท
ลิสซึ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

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  (โดยมีการรับรู
รายไดตามงานกอสรางที่เสร็จในป 2550 และ 
2551) ทั้งนี้ราคาขายดังกลาวเปนราคาตลาด 
(อัตราเดียวกับที่ขายใหบุคคลภายนอก) 

113,000,000.00 15,000,000.00 รายการขายเปนรายการคาปกติของ บจก. 
สมุย บีช เรสซิเดนท และราคาขายเปนราคา
ตลาด (อัตราเดียวกับลูกคาทั่วไป)  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 140 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท      

 บมจ. ไมเนอร อินเตอร เนชั่นแนล – บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  
ผูรับเงินปนผล:  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
ผูจายเงินปนผล: บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร อินเตอร เนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  20.78* ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มงคลกุล        

 

เงินปนผลรับ : บมจ. ไมเนอร อินเตอร 
เนชั่นแนล รับเงินปนผลจากการลงทุน บมจ. 
เอส แอนด พี ซินดิเคท ในอัตราเดียวกับบจก. 
เอส แอนด พี ซินดิเคท จายใหแกผูถือหุน
ทั่วไป 

32,265,423.15 36,226,275.00 เปนผลจากการที่บริษัทถือหุนใน บมจ. เอส 
แอนด พี ซินดิเคท ซึ่งถือเปนลงทุนประเภท
หนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผลแลว  
  

 

บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 
ผูขาย     :  บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป (ประกอบธุรกิจเครือขายรานอาหารบริการดวนภายใตยี่หอ The Pizza 

Company, Swensen’s, Sizzler, Dairy Queen, Burger King)  
ผูซื้อ      :  บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  (ประกอบธุรกิจรานอาหารและเบเกอรรี่ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ตลอดจนเปนผูผลิดและจําหนายผลิตภัณฑเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง) 
 ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอร เนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  20.78* ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  และถือหุนในบริษัท 

ใน บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72   
2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2)   นางปรารถนา  มงคลกุล 

รายไดจากการขาย : บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด 
กรุป จําหนายสินคาและผลิตภัณฑใหบจก. 
ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร โดยคิดราคาใน
อัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขายดําเนินการ
ภายใตสัญญาที่ชัดเจน 

0.00 
 

301,230 
 

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บมจ. เอส 
แอนด พี ซินดิเคท เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 141 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป  - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 
ผูขาย   :   บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 
 ผูซื้อ    :  บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป  
 ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอร เนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  20.78* ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  และถือหุนในบริษัทใน 

บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72   
2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2)   นางปรารถนา  มงคลกุล 
 
 
 

ซื้อสินคา : บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป  ซื้อ
ผลิตภัณฑจาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 
ทั้งนี้อัตราคาสินคาดังกลาวเปนราคาตลาด
และใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

0.00 33,036,136.50 เนื่องจากบมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคทเปนผู
ผลิดและจําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแช
แข็ง เปนราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 

 บจก. สเวนเซนส (ไทย) - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 
ผูขาย   :   บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 
 ผูซื้อ    :  บจก. สเวนเซนส (ไทย) 
 ความสัมพันธ 
1.      บมจ. ไมเนอร อินเตอร เนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  20.78* ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  และถือหุนในบริษัทใน   

บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72  ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. สเวนเซนส (ไทย)  
2.       มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2)   นางปรารถนา  มงคลกุล 
 
 
 

ซื้อสินคา : บจก. สเวนเซนส (ไทย) ซื้อ
ผลิตภัณฑจาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 
ทั้งนี้อัตราคาสินคาดังกลาวเปนราคาตลาด
และใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

0.00 4,006,059.00 เนื่องจากบมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคทเปนผู
ผลิดและจําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแช
แข็ง เปนราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 142 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2550 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2551  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. ไมเนอร แดรี่  - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 
ผูขาย   :   บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 
 ผูซื้อ    :  บจก. ไมเนอร แดรี่  
  ความสัมพันธ 
1.      บมจ. ไมเนอร อินเตอร เนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  20.78* ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  และถือหุนในบริษัทใน   

บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72  ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร แดรี่  
2.       มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2)   นางปรารถนา  มงคลกุล 
 
 
 

ซื้อสินคา : บจก.ไมเนอร แดรี่ ซื้อผลิตภัณฑ
จาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท ทั้งนี้อัตรา
คาสินคาดังกลาวเปนราคาตลาดและใกลเคียง
กับการซื้อผลิตภัณฑประเภทดังกลาวจาก
บุคคลภายนอก 

0.00 6,507,965.00 เนื่องจากบมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคทเปนผู
ผลิดและจําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแช
แข็ง เปนราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท 

 
หมายเหตุ :  * บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.58 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนลนั้นรวมการถือหุนทางออมผานบริษัทมาเวลลัสเวลทรอยละ  1.65  (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลวของ MINT  ณ 31 ธันวาคม 2551) 
                     ** 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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10.2  ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน  

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ จะเปนผูประเมินรายการดังกลาวในขั้นตน โดยจะจัดหาขอมูลและทําการวิเคราะหวารายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีสมเหตุสมผลเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม เชน การซื้อทรัพยสิน ฝายการ
ลงทุนจะตองทําการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการวาจางผูเช่ียวชาญภายนอกเพ่ือใหความเห็นเพ่ิมเติม จากน้ัน
จึงนําเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติ โดยผูบริหารหรือกรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไมมีสวนในการอนุมัติรายการ
ดังกลาว นอกจากน้ี กรรมการตรวจสอบจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวดวยวา จะเปนรายการที่มีความจําเปนและ
เปนไปในราคาที่ยุติธรรมหรือไม 

ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสําคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ไดจัดใหมีการ
ดําเนินการดังกลาว เชน การเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ  การจัดสงสารสนเทศแจงตอผูถือหุน การโฆษณาลง
หนังสือพิมพ จนถึงการจัดประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติรายการ  

และเพ่ือใหมั่นใจวาการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัท และบริษัทยอย มีการดําเนินการที่ถูกตอง เปนไปตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ไดจัดใหขอบังคับของบริษัทและบริษัทยอยที่จดทะเบียนทั้งในและตางประเทศมี
ขอความท่ีระบุถึงการปฏิบัติใหการทํารายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยตองเปนไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเรื่องการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน  และในระหวางที่การแกไขขอบังคับของบริษัทยอยบางบริษัทเพ่ือใหมีขอความ
ดังกลาวยังไมแลวเสร็จ คณะกรรมการบริษัท ไดประกาศนโยบายเรื่องการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันระหวางบริษัทและบริษัทในเครือ
วาจะตองเปนไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในระหวางป 2551 กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคากับ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของกัน  รายการคา
ดังกลาวเปนไปตามเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการตามปกติของดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเง่ือนไขการคาตามปกติรายการคา
ที่สําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

 

10.3  นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต  

 
กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวาจะเปนรายการที่มีความ
จําเปนและใหเปนไปในราคาที่ยุติธรรม ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสําหรับการทํารายการระหวางกัน ดังน้ี 
 

 นโยบายการคิดราคา 

รายไดจากการขายและการซื้อสินคา ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดคาเชา ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
คาสิทธิแฟรนไชส ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดคาบริการจัดการและรายไดอื่น ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
ดอกเบี้ยรับ อัตราที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอัตราซึ่งอิงจากอัตรา 
 ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 
คาเชาจาย ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 
คาบริการจัดการจาย ราคาที่ตกลงกันซึ่งเปนราคาตนทุนบวกกับคาดําเนินการ 
คาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 
ดอกเบี้ยจาย อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 
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11. ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

 
11.1  งบการเงิน  

 
 (ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
ผูสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 

2550 ไดแก นาง อโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3442 จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 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 2551 และ 2550 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ไมเนอร อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ไมเนอร อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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(ข)  ตารางสรุปงบการเงิน 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบดุล ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินทรัพย       

สินทรัพยหมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 511.89 2.88 1,146.79 5.39 1,349.17 5.38 

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 549.27 3.09 695.71 3.27 485.80 1.94 

ลูกหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน 131.55 0.74 98.79 0.46 48.57 0.19 

สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 418.09 2.35 514.59 2.42 606.43 2.42 

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย - สุทธิ 190.08 1.07 605.89 2.85 382.64 1.53 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 714.70 4.02 1,472.32 6.92 1,480.54 5.91 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,515.58 14.14 4,534.08 21.31 4,353.17 17.37 

สินทรัพยไมหมุนเวียน       

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกัน 444.39 2.50 491.01 2.31 410.03 1.64 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 443.81 2.50 240.40 1.13 1,241.63 4.95 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธ ิ 974.83 5.48 1,309.93 6.16 833.24 3.32 

ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา 1,281.33 7.20 1,627.02 7.65 1,545.99 6.17 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ 8,618.801 48.45 9,103.691 42.78 11,141.89 44.45 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธ ิ 3,100.431 17.43 3,032.941 14.25 4,401.70 17.56 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 407.56 2.29 940.641 4.42 1,136.84 4.54 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 15,271.15 85.86 16,745.63 78.69 20,711.32 82.63 

รวมสินทรัพย 17,786.74 100.00 21,279.71 100.00 25,064.48 100.00 

       

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน       

หน้ีสินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน 

 
1,266.75 

 
7.12 

 
561.51 

 
2.64 683.38 2.73 

เจาหน้ีการคา 741.75 4.17 708.94 3.33 849.31 3.39 

เจาหน้ีและเงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 3.80 0.02 8.13 0.04 2.42 0.01 

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   494.871 2.78 476.861 2.24 411.02 1.64 

หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 106.25 0.60 275.00 1.29 550.00 2.19 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 1,534.15 8.63 2,143.40 10.07 2,389.31 9.53 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 4,147.571 23.31 4,173.841 19.61 4,885.45 19.49 

หน้ีสินไมหมุนเวียน       
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งบดุล ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เงินกูยืมระยะยาว 1,773.491 10.89 1,296.741 6. 09 1,281.37 5.11 

หุนกู  3,450.00 19.40 5,725.00 26.90 6,175.00 24.64 

สวนไดเสียที่เกินเงินลงทุนในบริษัทรวม - - 49.35 0.23 - - 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 291.42 1.64 326.73 1.54 319.37 1.27 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 5,514.911 31.93 7,397.821 34.76 7,775.74 31.02 

รวมหน้ีสิน 9,662.48 54.32 11,571.66 54.38 12,661.19 50.51 

       

สวนของผูถือหุน       

ทุนเรือนหุน       

   ทุนจดทะเบียน       

      หุนบุริมสิทธิ 63.52 0.36 63.52 0.30 - - 

      หุนสามัญ 3,313.08 18.63 3,275.30 15.39 3,689.62 14.72 

   ทุนที่ออกและชําระแลว         

      หุนบุริมสิทธิ 63.52 0.36 63.52 0.30 - - 

      หุนสามัญ 2,894.58 16.27 2,958.22 13.90 3,614.26 14.42 

สวนเกินมูลคาหุน         

      หุนบุริมสิทธิ 181.98 1.02 181.98 0.86 - - 

      หุนสามัญ 1,359.79 7.64 1,600.41 7.52 3,040.09 12.13 

หุนของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอย (244.65) (1.38) (244.65) (1.15) (370.98) (1.48) 

อื่น ๆ 461.98 2.60 590.95 2.78 (34.20) (0.14) 

กําไรสะสม       

    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 231.83 1.30 289.57 1.36 347.77 1.39 

    ยังไมไดจัดสรร  2,628.92 14.78 3,760.01 17.67 5,181.97 20.67 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 7,577.95 42.60 9,200.01 43.23 11,778.91 46.99 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 546.30 3.07 508.04 2.39 624.38 2.49 

รวมสวนของผูถือหุน 8,124.25 45.68 9,708.05 45.62 12,403.30 49.49 
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งบกําไรขาดทุน ณ สิ้น ป 2549 ป 2550 ป 2551 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได       

รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม 4,599.62 37.11 5,394.44 38.45 5,338.55 32.33 

รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 405.85 3.27 434.08 3.09 466.06 2.82 

รายไดจากกิจการบันเทิง 95.47 0.77 103.18 0.74 108.48 0.66 

รายไดจากกิจการสปา 377.70 3.05 384.42 2.74 358.23 2.17 

รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 5,941.13 47.93 6,405.01 45.65 8,135.98 49.26 

รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 97.30 0.79 227.50 1.62 591.13 3.58 

รายไดจากการบริหารจัดการ 57.65 0.47 412.87 2.94 547.25 3.31 

รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส 141.19 1.14 176.38 1.26 268.34 1.62 

เงินปนผลรับ 68.67 0.55 39.70 0.28 43.55 0.26 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 141.851 1.14 55.88 0.40 115.65 0.70 

รายไดอื่น 468.09 3.78 395.80 2.82 541.73 3.28 

รวมรายได 12,394.501 100.00 14,029.25 100.00 16,514.96 100.00 

คาใชจาย       

ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม 1,532.89 12.37 1,756.26 12.52 1,778.68 10.77 

ตนทุนโดยตรงของกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 109.90 0.89 111.14 0.79 111.11 0.67 

ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 13.26 0.11 15.56 0.11 14.14 0.09 

ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา 163.97 1.32 181.26 1.29 166.18 1.01 

ตนทุนขายอาหารและเครื่องด่ืม 2,211.04 17.84 2,372.82 16.91 2,990.29 18.11 

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 53.92 0.44 121.23 0.86 232.30 1.41 

คาใชจายในการขายและบริหาร 5,038.201 40.65 5,712.101 40.72 6,910.97 41.85 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,310.07 10.57 1,295.46 9.23 1,378.41 8.35 

รวมคาใชจาย 10,433.24 84.18 11,565.83 82.44  13,582.08  82.24 

       

กําไรกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 1,961.26 15.82 2,463.42 17.56     2,932.87 17.76 

ดอกเบี้ยจาย (262.40) (2.12) (315.43) (2.25) (378.43) (2.29) 

ภาษีเงินได (378.04) (3.05) (493.92) (3.52) (576.92) (3.49) 

       

กําไรกอนสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 1,320.82 10.66 1,654.07 11.79 1,977.52 11.97 

(กําไร)สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย – สุทธิ (40.72) (0.33) (43.30) (0.31) (76.92) (0.47) 

กําไรสุทธิสําหรับป 1,280.10 10.33 1,610.77 11.48 1,900.61 11.51 
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งบกระแสเงินสด (ลานบาท) ป 2549 ป 2550 ป 2551 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,338.661 2,364.06 3,388.41 

เงินสดสุทธิ (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (3,091.50) 1 (2,760.99) 1 (4,899.56) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 835.37 1,050.16 1,703.84 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 82.53 653.231 192.68 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 418.82 501.35 1,146.79 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - (7.79) 9.24 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 501.35 1,146.79 1,348.71 
1 ปรับตัวเลขยอนหลังเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบตัวเลขของป 2551 
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(ค)  อัตราสวนทางการเงิน 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

อัตราสวนทางการเงิน ป 2549 ป 2550  ป 2551 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)  

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.61 1.09 0.89 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.27 0.44 0.38 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา - รวม (เทา) 21.95 21.42 26.44 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย - รวม (วัน) 16.40 16.81 13.61 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 31.48 31.44 26.92 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 11.43 11.46 13.37 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ีการคา - รวม (เทา) 5.92 6.28 6.79 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย - รวม (วัน) 60.81 57.29 52.99 

Cash Cycle (วัน)  (32.97)  (29.02) (26.01) 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)    

อัตรากําไรขั้นตน (%) 65.13 66.33 66.53 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 10.95 14.57 14.11 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 10.33 11.48 11.51 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 18.21 18.07 17.19 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 7.71 8.25 8.20 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.19 1.19 1.02 
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11.2  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานป 2551  

 
ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ในป 2551 ธุรกิจการทองเทีย่วและธุรกิจอื่นๆ ตางไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม จากภาวะเศรษฐกิจโลกและ
สถานการณความไมสงบทางการเมืองภายในประเทศ  แมวาภาวะการณจะไมเอื้ออํานวย แตในชวงครึ่งปแรกของป 2551 ธุรกิจ
การทองเที่ยวของประเทศไทยยังคงเจริญเติบโตอยางแข็งแกรง ดังจะเห็นไดจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศ
ไทยสูงถึง 7.9 ลานคน หรือขยายตัวรอยละ 14.0 เน่ืองจากนักทองเที่ยวคลายความวิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณทางการเมือง
ภายในประเทศที่เริ่มคลี่คลายภายหลังจากการเลือกต้ัง โดยการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติดังกลาวยังสอดคลอง
กับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เน่ืองจากความนิยมของ
ประเทศในภูมิภาคน้ีจากการสํารวจความคิดเห็นของนักเดินทางทั่วโลกจากหลายสํานัก ซึ่งในป 2551 กรุงเทพมหานครไดรับ
เลือกใหเปนเมืองทองเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกจากการสํารวจความเห็นของผูอานของนิตยสาร Travel and Leisure  
  อยางไรก็ตาม ในชวงครึ่งปหลังของป 2551 การทองเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบปญหาหลายประการ 
ทั้งการถดถอยทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา และปญหาความไมสงบทางการเมืองในประเทศ และยังทวีความรุนแรง
ขึ้นเมื่อมีการประกาศใชพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในเดือนกันยายน โดย
รัฐบาลภายใตการบริหารงานของรัฐบาลที่ผานมา  สงผลใหประเทศตางๆ ออกหนังสือเตือนนักทองเที่ยวในการเดินทางเขาสู
ประเทศไทย นอกจากน้ี เหตุการณกลุมผูประทวงรัฐบาลเขาชุมนุมและปดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองในชวง
ปลายเดือนพฤศจิกายน ทําใหธุรกิจการทองเที่ยวของไทยตองเผชิญกับความยากลําบากอยางหนักในชวงฤดูกาลทองเที่ยวที่ควร
จะสรางรายไดใหกับธุรกิจ สงผลกระทบใหจํานวนนักทองเที่ยวในเดือนธันวาคมลดลงถึงรอยละ 27 จากชวงเดียวกันของป
กอนอยูที่ระดับ 1.1 ลานคน  นอกจากน้ี ยังสงผลตอเน่ืองตอยอดการจองหองพักในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2552 ซึ่งยังอยู
ในชวงฤดูทองเท่ียวอีกดวย 

ในชวงปลายป 2551 บริษัท มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาที่คาดการณโดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจโรงแรม อยางไรก็ดี 
จากการที่บริษัท มีการกระจายความเสี่ยงของแหลงที่มาของรายได ครอบคลุมทั้งธุรกิจอาหารและธุรกิจอสังหาริมทรัพย จึงชวย
ใหบริษัท ยังคงแสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกรงทั้งในดานรายไดและกําไรในป 2551 
   
สรุปสาระสําคัญของผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ป 2551 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ขอรายงานผลประกอบการในไตรมาส 4 ป 2551  โดยบริษัท มี
รายไดรวม 4,189 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน ในอัตรารอยละ 7  อยางไรก็ดี บริษัท มีกําไรสุทธิ 424 ลานบาท
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน คิดเปนรอยละ  24  เน่ืองจากการปรับตัวลดลงของธุรกิจโรงแรม โดยธุรกิจหลักที่สรางรายได
ใหบริษัท คือ ธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรมโดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 54 และ 35 ของรายไดรวม ตามลําดับ ทั้งน้ี บริษัท มี
รายไดจากธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นรอยละ 35 เปนผลจากการขยายสาขาเพ่ิมขึ้นจํานวน 42  สาขาในไตรมาส 4 และการบันทึก
รายไดเต็มไตรมาสของ บริษัท ไทย เอ็กซเพรส คอนเซ็ปส (ไทย เอ็กซเพรส) ที่เริ่มลงทุนในเดือนพฤษภาคม ป 2551 โดยไทย 
เอ็กซเพรสมีการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขาสูงถึงรอยละ  90  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ในดานธุรกิจโรงแรม 
อัตราการเขาพักเฉล่ียลดลงจากรอยละ 75  ในไตรมาส 4 ของปที่ผานมาเปนรอยละ  55 ในไตรมาส 4 ของป 2551 สืบ
เน่ืองมาจากความรุนแรงจากสถานการณทางการเมืองและผลกระทบจากการปดสนามบินในเดือนธันวาคม อยางไรก็ดี อัตราคา
หองพักเฉล่ียสูงขึ้นถึงรอยละ 14  ที่ระดับ 7,163 บาทตอคืน การเพ่ิมขึ้นดังกลาวน้ัน มีสาเหตุมาจาก 1) การปรับตัวเพ่ิมขึ้นของ
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ทั้งน้ี อัตราคาหองพักเฉล่ียคํานวณโดยการถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักจากรายไดคาหอง อยางไรก็ดี สําหรับผลการ
ดําเนินงานของกลุมโรงแรมที่มัลดีฟส บริษัท จะรับรูรายไดจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนและคาธรรมเนียมการบริหาร
จัดการ  
 
ผลการดําเนินงานในป 2551 

ในป 2551 บริษัท ยังคงมีผลการดําเนินงานเปนที่นาพอใจ โดยมีรายไดรวม 16,515 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอย
ละ 18   ในขณะที่บริษัท มีกําไรสุทธิ 1,901 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 18 จากปกอน โดยธุรกิจหลักที่สรางรายไดใหแกบริษัท 
ไดแก  ธุรกิจอาหารและโรงแรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 51 และรอยละ 35 ของรายไดรวม ตามลําดับ ทั้งน้ี บริษัท มีรายไดจาก
ธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นรอยละ  27  เปนผลจากการขยายสาขาเพ่ิมขึ้นจํานวน  138 สาขาจากสิ้นป 2550 และการรวมรายไดของไทย 
เอ็กซเพรส ต้ังแตเดือนพฤษภาคมเปนตนมา  สําหรับธุรกิจโรงแรม อัตราการเขาพักเฉล่ียอยูที่รอยละ 66  ลดลงจากปกอนรอย
ละ 6 เน่ืองจากสถานการณความรุนแรงทางการเมืองในชวงครึ่งปหลังของป 2551 และผลกระทบจากการปดสนามบินสุวรรณ
ภูมิในไตรมาสที่  4  อยางไรก็ตาม อัตราคาหองพักเฉล่ียเพ่ิมขึ้นสูงถึงรอยละ  16 อยูที่ระดับ 6,342 บาทตอคืน เน่ืองจากธุรกิจ
โรงแรมของบริษัท มีการเติบโตอยางตอเน่ืองทั้งในและนอกประเทศ  ทั้งจากการขยายธุรกิจภายใตแบรนดที่ไดรับความนิยม 
และการวางตําแหนงและเปาหมายทางการตลาดที่ชัดเจน 
รายไดจําแนกตามประเภทธุรกิจ 
 ไตรมาส 4 ป 2551 ไตรมาส 4 ป 2550 เปล่ียนแปลง ป2551 ป 2550 เปล่ียนแปลง 
 (ลานบาท) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (ลานบาท) (รอยละ) 
อาหาร 2,243 1,657 35 8,404 6,581 27 
โรงแรม 1,476 1,745 -15 5,886 5,807 1 
อสังหาริมทรัพย - 115 -100 591      228 159  
สปา 85 102 -17 358       384 7  
ศูนยการคาและบันเทิง 144 139 3 575 537 7 
อื่นๆ 241 166 45 701 492 44 
รวม 4,189 3,925 7 16,515 14,029 18 

 

 
ณ สิ้น ป 2551 บริษัท มีสินทรัพยรวม 25,064 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,784 ลานบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 

2550 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก:  
1. การเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทรวมของธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรม ประกอบดวย เดอะ คอฟฟ คลับ และ เอเล

วานา แอฟริกา   
2. การเพ่ิมขึ้นของที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา ไดแก โครงการเซ็นต รีจิส โฮเท็ล แอนด เรสซิเด็นส โรงแรม

อนันตรา บาอะทอล ที่ประเทศมัลดีฟส 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 1 หนา 152 

3. การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยถาวรจากการเปดโรงแรมใหม ไดแก โรงแรมอนันตรา ภูเก็ต และการเปดสาขาใหมของ
ธุรกิจอาหาร 

4. การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดจากคาความนิยมจากการลงทุนในไทย เอ็กซเพรส 
บริษัท มีหน้ีสินรวม  12,611 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นปที่แลว 1,039 ลานบาท เน่ืองจากบริษัท มีการซื้อเงินลงทุน

ในบริษัท ไทย เอ็กซเพรส และเอเลวานา แอฟริกา และมีการออกหุนกูระยะยาวเพ่ือชําระคืนเงินกูระยะสั้น และนําไปใชในการ
กอสรางโครงการระหวางการพัฒนา รวมถึงการลงทุนในสินทรัพยถาวรอื่นๆ ในขณะที่บริษัท มีสวนของผูถือหุน 12,403 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้น 2,695 ลานบาท จากกําไรสะสมที่เพ่ิมขึ้นจากผลการดําเนินงาน รวมถึงการออกหุนเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการแปลง
สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของนักลงทุนและพนักงาน 

ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอย มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 3,388 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,024 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับปกอน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน  และเงินสดรับจากการขาย
อสังหาริมทรัพยในโครงการ ดิ เอสเตท สมุย บริษัท และบริษัทยอย มีกระแสเงินสดจายจากการลงทุนจํานวน 4,900 ลานบาท 
โดยเปนการลงทุนเพ่ิมใน 1) เงินลงทุนระยะยาว จํานวน 1,767 ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย ไดแก 
เดอะ คอฟฟ คลับ ไทย เอ็กซเพรส เอเลวานา แอฟริกา และการลงทุนในบริษัทอื่น 2) โครงการระหวางการพัฒนาจํานวน  
1,968 ลานบาท และสินทรัพยถาวรจํานวน 1,402 ลานบาท และ 3) การรับชําระคืนเงินใหกูยืมจํานวน 179 ลานบาท เพ่ือ
กอสรางโครงการ Timeshare ที่ภูเก็ต ซึ่งบริษัทจะไดรับคาธรรมเนียมตามสัญญาจางพัฒนา  สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรม
จัดหาเงินมีการเปลี่ยนแปลงอันมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหุนกูระยะยาวสุทธิจํานวน 725 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของ
เงินกูระยะสั้นจํานวน 62 ลานบาท และการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 19 ลานบาท การเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการแปลง
สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของนักลงทุนและพนักงานจํานวน 1,413 ลานบาท และการจายเงินปนผลจํานวน 479 
ลานบาท ดังน้ันในป 2551 บริษัท จึงมีกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 202 ลานบาท   
 
พัฒนาการท่ีสําคัญใน ป 2551 
ธุรกิจโรงแรม 

• ในเดือนมีนาคม 2551 บริษัท ไดลงนามรวมกับ Kempinski ผูดําเนินธุรกิจกลุมโรงแรมช้ันนําที่เกาแกที่สุดในยุโรป 
เพ่ือรวมกันพัฒนาโอกาสในการดําเนินธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปและเอเชีย ภายใตความตกลงรวมกันน้ีจะชวยเสริม
ความแข็งแกรงใหกับแบรนด Kempinsi และ Anantara ดวยเครือขายของ Kempinski ในเมดิเตอรเรเนียนและ
ประสบการณอันยาวนานของบริษัท ในเอเชีย เพ่ือชวยขยายธุรกิจรับบริหารโรงแรมในอนาคต  

• ในเดือนเดียวกัน บริษัท ไดขยายธุรกิจโรงแรมไปยังทวีปแอฟริกา ดวยการเขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 50 ของ 
Tanzania Tourism and Hospitality  Investments Limited และ รอยละ 50 ของ Zanzibar Tourism and Hospitality 
Investment Limited ซึ่งดําเนินธุรกิจโรงแรมในรูปแบบซาฟารี แคมป ภายใตแบรนดเอเลวานา แอฟริกา ต้ังอยูใน
ประเทศแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา  เพ่ือเปนการขยายฐานการดําเนินธุรกิจโรงแรมและสันทนาการของบริษัท ออกไป
ยังทวีปแอฟริกาตะวันออก สรางการเติบโตทางรายไดใหกับบริษัท สอดคลองกับความต้ังใจของบริษัท ในการ
ใหบริการเหนือระดับแกนักทองเที่ยว  

• โรงแรมอนันตรา สิมินยัก ที่บาหลี ซึ่งเปนโรงแรมแหงแรกที่บริษัท เปนผูบริหารงานตามสัญญาจางบริหารโรงแรม
ไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการในเดือนมิถุนายน 2551 

• ในเดือนตุลาคม  2551 โรงแรมอนันตรา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา ซึ่งไดรับการออกแบบและกอสรางเพื่อเปน 
Flagship Hotel ของแบรนดอนันตรา ไดเปดใหบริการอยางเปนทางการ โดยใหบริการหองพักในรูปแบบพูลวิลลา
จํานวน 83 หองพรอมสระวายนํ้าสวนตัว  
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• ในเดือนเดียวกันน้ี โรงแรมเดสเสิรท ไอรแลนด รีสอรท แอนด สปา ซึ่งเปนโรงแรมแหงที่สองที่บริษัท เปนผู
บริหารงานตามสัญญาจางบริหารไดเปดดําเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม โดยโรงแรมแหงน้ีต้ังอยูที่เกาะ Sir Bani Yas ใน
ชายฝงตะวันตกของอาบูดาบี 

• ในเดือนธันวาคม 2551 โรงแรมอนันตรา สิเกา ที่ชายฝงทะเลกระบี่ ซึ่งเปนโรงแรมแหงที่สามที่บริษัท เปนผู
บริหารงานตามสัญญาจางบริหารโรงแรมไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการ 

 
ธุรกิจอาหาร 

• ในปลายเดือนมกราคม 2551 บริษัท ไดเขาซื้อเงินลงทุนสัดสวนรอยละ 50 ใน คอฟฟ คลับ โฮลดิ้ง (เดอะ คอฟฟ 
คลับ) ซึ่งเปนผูประกอบการธุรกิจรานอาหารโดยมีฐานการดําเนินธุรกิจอยูที่ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด  

• ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัท ไดเขาซื้อเงินลงทุนสัดสวนรอยละ 70 ในบริษัทไทยเอ็กซเพรส คอนเซ็ปส  (ไทย
เอ็กซเพรส)  ซึ่งเปนผูประกอบการธุรกิจรานอาหารโดยมีฐานการดําเนินธุรกิจอยูที่ประเทศสิงคโปร    

• ในไตรมาส 4 บริษัท ดําเนินการปดรานอาหารภายใตแบรนดเลอแจสจํานวน 6 สาขาในประเทศจีน จากทั้งหมด 11 
สาขา สําหรับสาขาที่เหลืออีก 5 สาขาคาดวาจะปดไดหมดภายในไตรมาส 1 ป 2552  

• ณ สิ้นป 2551 บริษัท มีสาขารานอาหารท้ังสิ้น 1,043 สาขา แบงเปนสาขาที่บริษัทลงทุนเอง 645 สาขา คิดเปนสัดสวน
รอยละ 62   และสาขาแฟรนไชส 398 สาขา  คิดเปนสัดสวนรอยละ 38  โดยเปนสาขาในประเทศไทย 707 สาขา หรือ
เปนสัดสวนรอยละ 68  และเปนสาขาในตางประเทศ 336 สาขา หรือเปนสัดสวนรอยละ 32 ในประเทศออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด จีน ภูมิภาคตะวันออกกลาง  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยในป 2551 บริษัท มีจํานวนรานเปดใหม
สุทธิ 138 สาขา แบงเปนสาขาที่บริษัท ลงทุนเอง จํานวน 58 สาขา และสาขาแฟรนไชส  จํานวน 80 สาขา 

 
จํานวนสาขารานอาหารจําแนกตามสวนท่ีบริษัทลงทุนเองและสาขาแฟรนไชส  
                                                             ป 2550       ไตรมาส 1 ป 2551  ไตรมาส 2 ป 2551 ไตรมาส 3 ป 2551  ไตรมาส 4 ป 
2551 
บริษัทลงทุนเอง                                        587  590     611  629 645 
สาขาแฟรนไชส                                        318 335 353 372 398 
รวมสาขารานอาหาร                                 905 925 964 1,001 1,043 
 
จํานวนสาขารานอาหารจําแนกตามแบรนด   
                                                             ป 2550        ไตรมาส 1 ป 2551  ไตรมาส 2 ป 2551 ไตรมาส 3 ป 2551  ไตรมาส 4 ป 
2551 
เดอะ พิซซา                                              201 207 215 226 243 
เดอะ คอฟฟ คลับ                                     188 193 197 203 214 
สเวนเซนส                                               183 191 204 213 222 
ซิซซเลอร                                                   35 35 35 35 36 
แดรี่ควีน                                                   207 206 212 217 219 
เบอรเกอรคิง                                              20 20 22 22 22 
ไทยเอ็กซเพรส                                           41                        43                                47  53 61 
อื่นๆ                                                           30 30 32 32 26 
รวมสาขารานอาหาร                                905 925 964 1,001 1,043 
หมายเหตุ: อื่นๆ ไดแก สาขารานอาหารท่ีใหบริการในสนามบิน 
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ธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิง 
 ศูนยการคา Turtle Village  ที่จังหวัดภูเก็ตไดเปดดําเนินการในเดือนธันวาคม  ประกอบดวยซุปเปอรมารเก็ต 
รานคาและรานอาหารช้ันนํากวา 27 แหง มีขนาดพ้ืนที่กวา 3,000 ตารางเมตร โดยศูนยการคาดังกลาวสามารถรองรับแขกของ
โรงแรมที่ต้ังอยูในบริเวณใกลเคียง ไดแก โรงแรมอนันตรา ภูเก็ต  โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต  และแมริออท เวคเคช่ัน
คลับ  
 
ผลการดําเนินงานจําแนกรายธุรกิจ 

แมวาธุรกิจอาหารจะสรางรายไดใหกับบริษัทคิดเปนสัดสวนสูงสุด แตเมื่อพิจารณาในแงของความสามารถในการทํา
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีและคาเสื่อม (EBITDA) แลว พบวา ธุรกิจโรงแรมและสันทนาการสามารถ
สรางอัตรากําไรที่สูงกวาธุรกิจอาหาร ดังจะเห็นไดจากผลการดําเนินงานในป 2551 ซึ่งบริษัท มีกําไรจากการดําเนินงานท่ีมา
จากธุรกิจอาหารคิดเปนสัดสวนรอยละ 28 ในขณะที่อีกรอยละ 72 มาจากธุรกิจโรงแรมและสันทนาการ และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย 
 
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีและคาเสื่อม  (EBITDA) จําแนกตามประเภทธุรกิจ   
 ไตรมาส 4 ป 2551 ไตรมาส 4 ป 2550 เปล่ียนแปลง ป 2551 ป 2550 เปล่ียนแปลง 
 (ลานบาท) (ลานบาท)  (รอยละ) (ลานบาท)  (ลานบาท) (รอยละ) 
อาหาร 342 248 40 1,215 954 26 
โรงแรม 560 763 -27 2,254 2,269 -1 
ธุรกิจอื่นๆ 178 155 15 841 536 57 
รวม 1,080 1,166 -7 4,310 3,759 15 

 

 
ธุรกิจอาหาร 

ธุรกิจอาหารของบริษัท มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น กลาวคือ ในไตรมาส 4 ป 2551 บริษัท มียอดขายรวมจากธุรกิจ
อาหาร (ทุกรานรวมธุรกิจแฟรนไชส) เพ่ิมขึ้นรอยละ 17 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยาย
สาขาอยางตอเน่ือง ประกอบกับยอดขายของรานสาขาเดิมปรับตัวสูงขึ้น นอกจากน้ี การบริหารโครงสรางตนทุนอยางมี
ประสิทธิภาพเปนอีกปจจัยสําคัญที่ทําใหผลการดําเนินงานในธุรกิจอาหารของบริษัท ดีกวาผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม
โดยรวม และในไตรมาสน้ี บริษัท ไดรับรูสวนแบงผลกําไรเต็มไตรมาสจากเงินลงทุนใน เดอะ คอฟฟคลับ ซึ่งเปนบริษัทรวม 
และบริษัท ไดนํางบการเงินของบริษัท ไทย เอ็กซเพรส ซึ่งเปนบริษัทยอย มาจัดทํางบการเงินรวมกับกลุมบริษัท ต้ังแตเดือน
พฤษภาคมเปนตนมา ทําใหผลการดําเนินงานในธุรกิจอาหารของบริษัท เพ่ิมขึ้นอยางแข็งแกรง  

 
ผลการดําเนินงานของธุรกิจอาหารจําแนกตามแบรนด   
อัตราการเติบโตของยอดขายรวม (%) ไตรมาส 4 ป 2551 ไตรมาส 4 ป 2550 ป 2551 ป 2550 

เดอะ พิซซา 13.0 16.9 10.5 17.2 
เดอะ คอฟฟ คลับ                 10.5                      -     21.4    - 

สเวนเซนส 10.0 11.7 12.4 9.7 

ซิซซเลอร 11.4 -1.9 16.1 -4.9 
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อัตราการเติบโตของยอดขายรวม (%) ไตรมาส 4 ป 2551 ไตรมาส 4 ป 2550 ป 2551 ป 2550 

แดรี่ควีน 25.4 -11.8 17.8 1.6 

เบอรเกอรคิง 7.9 35.6 23.3 26.7 

ไทยเอ็กซเพรส 90.5 -                        82.5                      - 

เฉล่ีย  16.6 9.0 19.1 9.8 

หมายเหตุ: อัตราการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขาเฉล่ีย รวมยอดขายของรานอาหารท่ีใหบริการในสนามบิน  

ธุรกิจโรงแรม 
ในไตรมาส 4 ป 2551 บริษัท มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยอยูที่รอยละ 55   ซึ่งลดลงจากอัตราการเขาพักเฉล่ียรอยละ  75 

ในชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากสภาวะการณความรุนแรงทางการเมืองและผลกระทบจากการปดสนามบินในไตรมาสท่ี  4 
ป  2551  อยางไรก็ตาม อัตราคาหองพักโดยเฉล่ียเพ่ิมขึ้นเปน  7,163 บาทตอคืน คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ  14  จากชวง
เดียวกันของปกอน  โดยกลุมโรงแรมอนันตรา ( 7 แหง ไดแก หัวหิน เชียงราย เกาะสมุย บาหลี อาบูดาบี และ 2 แหงในมัล
ดีฟส) มีผลงานท่ีโดดเดน โดย สามารถรักษาการเพิ่มขึ้นของอัตราคาหองพักเฉล่ียตอคืนสูงขึ้นในอัตรารอยละ  33  ที่ 9,607 
บาทตอคืนในไตรมาส 4 ป 2551 โดยแบรนดอนันตราเปนแบรนดที่บริษัทพัฒนาขึ้น และลาสุด โรงแรมอนันตรา โกลเดน ไทร
แองเก้ิล เชียงราย ไดรับการยอมรับจากการจัดอันดับในระดับตนๆ ของภูมิภาคเอเชีย จากนิตยสาร Conde Nast   สําหรับ
โรงแรมกลุมแมริออท ( 4 แหง ในกรุงเทพ พัทยา หัวหิน และภูเก็ต) ยังสามารถคงอัตราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนในระดับใกลเคียง
กับปกอนที่  4,796 บาทตอคืนในไตรมาสท่ี 4  ป  2551  และสําหรับโรงแรมกลุมโฟรซีซั่นส สามารถรักษาการเพิ่มขึ้นของ
อัตราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนสูงขึ้นรอยละ 6 จากชวงเดียวกันของปกอนที่  10,644 บาทตอคืนในไตรมาสท่ี 4 ป 2551   

ในป 2551 ผลการดําเนินงานของโรงแรม มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยอยูที่รอยละ 66 ซึ่งลดลงจากอัตราการเขาพักเฉล่ีย
รอยละ 72 ในปที่ผานมา ขณะที่อัตราคาหองพักโดยเฉล่ียสูงขึ้นเปน 6,342 บาทตอคืน หรือคิดเปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 16 จาก
ชวงเดียวกันของปกอน  

ในไตรมาส 4  ป 2551 บริษัท มีรายไดจากธุรกิจโรงแรม 1,476 ลานบาท (รวมรายไดคาธรรมเนียมการบริหาร
โรงแรม) ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนในอัตรารอยละ 15  สําหรับป 2551 บริษัท มีรายไดจากธุรกิจโรงแรม 5,886 ลาน
บาท ซึ่งอยูในระดับใกลเคียงกับปกอน 

อน่ึง บริษัท ไมไดนํารายไดของโรงแรมที่บริษัท รวมลงทุนมารวมในรายไดจากธุรกิจโรงแรมของบริษัท แตจะรับรู
เฉพาะผลกําไรตามหลักวิธีสวนไดเสีย (equity method)   ซึ่งประกอบดวยโรงแรม 3 แหงที่มัลดีฟสและ 1 แหงที่เวียดนาม  

ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมจําแนกตามกลุมโรงแรม   
อัตราการเขาพัก (%) ไตรมาส 4 ป 2551   ไตรมาส 4 ป 2550  ป 2551 ป 2550 

แมริออท 63.0 83.5 74.2 81.4  

อนันตรา 51.9 65.3 62.2 66.1 

โฟรซีซั่นส 43.4 69.6 54.7 61.8 

อื่นๆ 41.1 58.3 44.5 58.7 

เฉล่ีย 54.8 74.9 65.5 72.4 

อัตราคาหองเฉล่ีย (บาท/คืน) ไตรมาส 4 ป 2551   ไตรมาส 4 ป 2550  ป 2551 ป 2550 

แมริออท 4,796 4,763 4,457 4,192  
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อนันตรา 9,607 7,218 8,122 6,519 

โฟรซีซั่นส 10,644 10,017 9,700 8,756 

อื่นๆ 8,833 4,881 7,874 3,152 

เฉล่ีย 7,163 6,298 6,342 5,454 

หมายเหตุ:  ขอมูลจากโรงแรม 18 แหง ซึ่งรวมโรงแรมที่เปดใหม ไดแก โรงแรมอนันตรา สิมินยัก บาหลี  โรงแรมอนันตรา
ภูเก็ต และ โรงแรมเดสเสิรท ไอรแลนด รีสอรท แอนด สปา   

 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

จากการที่บริษัท ไดขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพยภายใตรูปแบบของ mix-used development กลาวคือ เปนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพ่ือขายควบคูไปกับการกอสรางโรงแรมในพื้นที่เดียวกัน โดย ณ ปจจุบันบริษัท มีโครงการอสังหาริมทรัพยที่ 
เกาะสมุย ช่ือโครงการดิ เอสเตท สมุย ต้ังอยูติดกับโรงแรมโฟรซซีั่น สมุย โดยโครงการดังกลาวมีบานพักตากอากาศจํานวน 14 
หลัง ซึ่งบริษัทไดขายและรับรูรายได ในป 2549 - ป 2551 จํานวน 7 หลัง  ดังน้ัน คงเหลือยอดรอการขายและรับรูรายไดจํานวน  
7 หลัง ซึ่งบริษัท คาดวาจะปดการขายโครงการน้ีไดภายในป 2554  นอกจากนี้ บริษัท ไดเริ่มเปดใหจองโครงการ เซ็นต รี จิส 
เรสสิเดนส ซึ่งเปนโครงการคอนโดมิเนียมในอาคารเดียวกับโรงแรมภายใตการบริหารงานโดยแบรนด เซ็นต รี จิส โดย
โครงการดังกลาวไดรับการกลาวขนานนามวาเปนคอนโดมิเนียมระดับหรูที่สุดแหงหน่ึงในกรุงเทพ คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จ
ในปลายป 2553 

ในป 2551 กลุมบริษัท มีรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย 591 ลานบาท เพ่ิมขึ้นในอัตราสูงถึงรอยละ 159 จากชวง
เดียวกันของปกอน เน่ืองจากในป 2551 บริษัท สามารถขายบานพักตากอากาศของโครงการ ดิ เอสเตท สมุยและรับรูรายได
ทั้งสิ้น 4 หลัง เทียบกับปกอนที่ขายและรับรูรายไดเพียง 2 หลัง  
 
ธุรกิจสปา 

ณ ปจจุบัน บริษัท ดําเนินธุรกิจสปา โดยใชแบรนดหลักของบริษัท ไดแก อนันตรา สปา และมันดารา สปา ในการ
ใหบริการสปาในโรงแรมในเครือของบริษัท และรับจางบริหารสปาใหกับโรงแรมตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศอีกดวย  
โดยสิ้นป 2551 บริษัท มีจํานวนสปาทั้งสิ้น 30 แหงในประเทศไทย จีน มัลดีฟส แทนซาเนีย จอรแดน สหรัฐอาหรับเอมิเรต 
ตุรกี อินเดีย อียิปต และ เวียดนาม 

ในไตรมาส 4 ป 2551 บริษัท มีรายไดจากธุรกิจสปา 85 ลานบาท ลดลงในอัตรารอยละ 17 จากชวงเดียวกันของป
กอน และสําหรับป 2551  บริษัท มีรายไดจากธุรกิจสปา 358  ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7  เน่ืองจาก
การชะลอตัวลงของจํานวนนักทองเที่ยว และธุรกิจสปาในประเทศไทยมีการแขงขันสูง อยางไรก็ตาม บริษัท มุงมั่นที่จะขยาย
ธุรกิจสปาในรูปแบบของการรับจางบริหารเพ่ือสรางรายไดและกําไรจากการประกอบธุรกิจสปาในอนาคต 
 
ธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิง 

ในไตรมาส 4 ป 2551 รายไดจากธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิงมีจํานวนทั้งสิ้น 144 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 3 
จากชวงเดียวกันของปกอนที่มีรายไดเทากับ 139 ลานบาท สําหรับป 2551 บริษัท มีรายไดจากธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจ
บันเทิง 575 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 7 จากชวงเดียวกันของปกอน  
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การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
 31 ธันวาคม 2551     31 ธันวาคม 2550     
ความสามารถในการทํากําไร (ใน 12 เดือน) 
อัตรากําไรขั้นตน (%)      64.71% 64.80% 
อัตรากําไรสุทธิ (%)           11.51% 11.48% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 17.20% 18.07% 
 
ความมีประสิทธิภาพ                                                            
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) (ใน 12 เดือน) 8.21% 8.28% 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) (ไตรมาส 4) 14 16 
 
ความสามารถในการดํารงสภาพคลอง 
สินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียน (เทา)      0.88 1.13 
   
ภาระหน้ีสินตอทุน   
อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.02 1.19 
อัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)       0.73 0.86 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) (ใน 12 เดือน) 8.68 8.97 

 

    
สําหรับอัตราสวนทางการเงินในไตรมาส 4 ป 2551 บริษัท มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 65  และอัตรากําไรสุทธิใน

ระดับใกลเคียงกับปกอนที่รอยละ  11.5 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการบริหารตนทุนขายและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ในภาวะท่ี
ตนทุนสินคาตางๆ ปรับตัวสูงขึ้น  และรายไดของธุรกิจโรงแรมมีการปรับตัวลดลง  นอกจากน้ี บริษัท ไดเพ่ิมรายไดจากธุรกิจที่
เนนการใชทรัพยสินทางปญญา ทั้งจากการรับบริหารจัดการ การใหสิทธิแฟรนไชส ตลอดจนการพัฒนา ซึ่งธุรกิจเหลาน้ีมีสวน
สําคัญในการสรางผลกําไรที่ดีและเสริมความแข็งแกรงใหกับบริษัท  สําหรับอัตราผลตอบแทนผูถือหุนอยูที่รอยละ 17.20  
ลดลงเล็กนอยจากรอยละ 18.07 ณ สิ้นป 2550 เน่ืองจากจํานวนหุนที่เพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญในป 2551 

สําหรับการวิเคราะหอัตราสวนที่แสดงถึงความมีประสิทธิภาพน้ัน พบวา อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยอยูที่รอยละ 
8.2 ลดลงเล็กนอยจากรอยละ 8.3 ในปที่ผานมา ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ียลดลงจากเดิม 16 วันเปน 14 วัน เปนผลมาจาก
การเพ่ิมขึ้นของรายไดในสวนของธุรกิจอาหารซึ่งจะมีสัดสวนของลูกหน้ีทางการคาตํ่ากวาธุรกิจโรงแรม ดานอัตราสวน
สินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียนลดลงจาก 1.13 เทา เปน 0.88 เทา เน่ืองจากบริษัทใชเงินสดเพ่ือการลงทุนในบริษัทไทย
เอ็กซเพรส และกอสรางโครงการอนันตรา ภูเก็ต และ โครงการ เซ็นต รีจิส ในขณะที่อัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ
ตอสวนของผูถือหุนในป 2551 อยูที่ 0.73 เทา ดีขึ้นจากปกอน และอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยที่ลดลงเล็กนอย
จากปกอน 
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การวิเคราะหผลการดําเนินงานและแผนการดําเนินงานในอนาคต 
ในชวงคร่ึงปแรกของป 2551 เปนชวงที่ธุรกิจของบริษัท ทั้งโรงแรมและอาหารขยายตัวดีอยางตอเน่ือง อยางไรก็ดี 

แมสถานการณทางการเมืองจะทําใหการขยายตัวดังกลาวสะดุดในครึ่งปหลัง แตบริษัท ยังสามารถแสดงผลการดําเนินงานท่ี
แข็งแกรงได เห็นไดจากการเพิ่มตัวของทั้งรายไดรวมและกําไรสุทธิในอัตราสูงถึงรอยละ 18  เน่ืองจากธุรกิจอาหารยังคงมีการ
ขยายสาขารานอาหารในทุกแบรนดอยางตอเน่ือง ทั้งท่ีเปนการลงทุนดวยตัวเองและการขายสิทธิ์แฟรนไชส โดยเฉพาะธุรกิจที่
บริษัท ไดเขาไปลงทุนในป 2551 ไดแก เดอะ คอฟฟคลับ และไทย เอ็กซเพรส ตามลําดับ ทําใหจํานวนรวมสาขา ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วเปน 1,043 สาขา จาก 676 สาขา ณ สิ้นป 2550 หรือคิดเปนอัตราสูงถึงรอยละ 54 สงผลให
รายไดรวมจากธุรกิจอาหารเติบโตในอัตรารอยละ 27 

สําหรับธุรกิจโรงแรม แมจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากความเช่ือมั่นที่ลดลงของนักทองเที่ยวตางประเทศ แตบริษัท 
ยังสามารถรักษาการเติบโตของรายไดรวมจากธุรกิจโรงแรม โดยในป 2551 บริษัท ไดเปดโรงแรมที่ถือเปน Flagship ของเครือ
อนันตรา ไดแก โรงแรมอนันตรา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา ที่ใหบริการหองพักพรอมสระวายนํ้าสวนตัว นอกจากน้ี โรงแรม
อื่นๆ ของบริษัทที่ต้ังอยูในแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ไดแก เกาะสมุย และจังหวัดเชียงราย 
ตางแสดงอัตราคาหองพักเฉล่ียเพ่ิมขึ้นอยางนาพอใจ โดยเฉพาะโรงแรมของบริษัท ทั้งสามแหงในหมูเกาะมัลดีฟส ที่มีการ
เติบโตของทั้งอัตราการเขาพักและอัตราคาหองพักเฉล่ียอยางกาวกระโดด นอกเหนือจากการเขาไปลงทุน บริษัท ยังไดขยาย
ธุรกิจรับจางบริหารโรงแรม โดยในป 2551 มีโรงแรมที่บริษัท เปนผูบริหารงาน (Pure Management) เปดใหบริการแลวทั้งสิ้น 
3 แหง ไดแก โรงแรม อนันตรา สิมินยัก บาหลี โรงแรมเดสเสิรท ไอรแลนด รีสอรท แอนด สปา อะบูดาบี และโรงแรมอนันต
รา สิเกา ที่ชายฝงทะเลกระบี่  ตามลําดับ  

ในวันที่ 6 มีนาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ของบริษัทไดมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสรางของ
บริษัท โดยบริษัทจะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) จากผูถือ
หลักทรัพยของ MINOR ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("กลต.") ที่ กจ. 6/2543 เรื่อง 
หลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมพรอมกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเดิมของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือ
ปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขจัดการถือหุนไขวระหวางบริษัท บริษัทยอยไดแก บริษัท 
เดอะ ไมเนอรฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ("MFG") MINOR และบริษัทยอยของ MINOR คือ บรษิัท มารเวลลัส เวลธ จํากัด    ("
MWL") โดย ณ ปจจุบัน MFG และกลุม MINOR ถือหุนของบริษัท ในสัดสวนรอยละ 6.0 และ 18.6 ตามลําดับ ทั้งน้ี ภายหลัง
จากการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย หลักทรัพยของ MINOR จะถูกดําเนินการเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย") โดยในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยในครั้งน้ี บริษัท จะดําเนินการ
ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 511.15 ลานหุน เพ่ือจะใชชําระเปนคาตอบแทนแกผูถือหลักทรัพยของ MINOR ที่จะนํามาเสนอ
ขายในครั้งน้ี ในอัตราหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัท 1.14 หุน ตอหุนสามัญของ MINOR 1 หุน โดยหน่ึงในเง่ือนไขของการ
ทํารายการในครั้งน้ีไดแก บริษัท จะดําเนินการลดทุนแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 886.68 ลานบาท จากการตัดหุนสามัญของ
บริษัท จํานวน 886.68 ลานหุนที่ถือโดย MFG และกลุม MINOR โดยหากแผนการปรับโครงสรางดังกลาวประสบความสําเร็จ 
จํานวนหุนสามัญของบริษัท จะลดลงจาก 3.63 พันลานหุน เหลือ 3.25 พันลานหุน ทั้งน้ีแผนการปรับโครงสรางดังกลาวไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ของ MINOR เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 

ผลจากการเติบโตอยางแข็งแกรงในป 2551 โดยเฉพาะการเติบโตในชวง 9 เดือนแรก ทําใหคณะกรรมการบริษัท ได
อนุมัติใหมีการจายเงินปนผลพิเศษเฉพาะกาลของป 2551 ในอัตรา 0.23 บาทตอหุนในเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ซึ่งนับเปนการ
สรางความเช่ือมั่นครั้งสําคัญใหกับผูถือหุนของบริษัท นอกเหนือจากการประสบความสําเร็จในการออกหุนกูจํานวน 1,000 
ลานบาทในเดือนตุลาคมท่ีผานมา 

แผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะในป 2552 – 2553 น้ัน บริษัท ไดพิจารณาและวางแผนกลยุทธให
สอดคลองกับแนวโนมภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณในประเทศ โดยนอกเหนือไปจากแผนการพัฒนาแบรนดอนันตรา
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สําหรับแนวโนมภาวะอุตสาหกรรมของป 2552 น้ัน ในชวงครึ่งปแรก การทองเที่ยวของประเทศไทยนาจะยังชะลอ
ตัวตอเน่ือง ซึ่งเปนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและความไมเช่ือมั่นตอภาวะการเมืองในประเทศ ในขณะที่
ธุรกิจอาหารของบริษัท น้ันไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาวในสัดสวนที่นอยกวา และธุรกิจอาหารยังคงมีแนวโนมที่
จะขยายตัวดีอยางตอเน่ืองจากความสําเร็จของการลงทุนในธุรกิจอาหารในปที่ผานมา ทั้งน้ี เราเช่ือวา ธุรกิจโดยรวมในป 2552 
นาจะคอยๆ ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทามกลางปจจัยความไมแนนอนตางๆ  การวางแผนบริหารงานในป 2552 ของบริษัท 
จึงเนนเรื่องการรักษาสภาพคลอง (Cashflow) ของบริษัท ใหแข็งแกรง ตลอดจนการควบคุมบริหารตนทุนการจัดการและ
ดําเนินการ ซึ่งถือวาเปนเรื่องสําคัญที่สุดในปน้ี ทั้งน้ี จากการที่บริษัทสามารถประกาศผลประกอบการอยางแข็งแกรงในป 2551 
ภายใตวิกฤตการณเศรษฐกิจและการเมืองครั้งรุนแรงที่สุด ไดสะทอนใหเห็นถึงประสบการณและการวางแผนงานอยางไม
ประมาทของฝายบริหารและทีมงานทุกคน ซึ่งเราเช่ือวา บริษัท จะยังสามารถแสดงผลประกอบการที่แขง็แกรงอยางตอเน่ืองได
ในป 2552 ทั้งจากการเติบโตของธุรกิจที่มีอยู และการเปดใหบริการของโรงแรมใหมในปลายป 2552 น้ี ซึ่งประกอบดวย
โรงแรมอนันตรา บาอะทอล ประเทศมัลดีฟสที่บริษัท ลงทุนเอง และโรงแรมอนันตรา คาลร อัล ซารหรับ ที่อาบูดาบี ซึ่งบริษัท 
เปนผูบริหารจัดการ นอกจากน้ี บริษัท คาดวาจะสามารถเปดสาขารานอาหารในปน้ีกวา 100 สาขาทั้งในและตางประเทศ โดย
กวารอยละ 60 จะเปนรูปแบบการใหแฟรนไชส 
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311.3  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  

 
11.3.1  คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีคาตรวจสอบบัญชีดังน้ี 
-  คาตรวจสอบบัญชีสําหรับบริษัท จํานวน 1,499,400 บาท 
-  คาตรวจสอบบัญชีสําหรับบริษัทยอยรวมจํานวน 1,743,000 บาท 
 
11.3.2  คาบริการอื่น (non-audit fee) 
ในป 2551 บริษัทมีคาธรรมเนียมสําหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2551 จํานวน 40,000 บาท   
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12. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 
- ไมมี - 
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ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

   
- ไมมี - 
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สวนที่ 2  

  สวนท่ี 2 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว  ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา 
ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ 
บริษัทขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของ
บริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทไดแจง
ขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2552  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว 
ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมท้ังการกระทําที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 
ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทได

มอบหมายให นางปรารถนา มงคลกุล  เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ี ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นาง
ปรารถนา มงคลกุล  กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

                      ช่ือ   ตําแหนง     ลายมือช่ือ 
 
 
1.    นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค             ประธานกรรมการ                                                          
 
 
 
2.      นางปรารถนา  มงคลกุล                        กรรมการ                                       

 

ช่ือ            ตําแหนง     ลายมือช่ือ 

 

 

ผูรับมอบอํานาจ        นางปรารถนา  มงคลกุล                       กรรมการ                                      
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   เอกสารแนบ 1 หนาที่  1  

 

  
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2551 

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 60 ป 
 - ไมมี - 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยโยนก ลําปาง 

- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย  จากสมาคมสงเสริมสถาบันไทย
กรรมการบริษัทไทย 

267,084,268 ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2531- 2544 
2516- 2523 

- ประธานกรรมการและประธาน 
   เจาหนาที่บริหาร 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

-  กลุม บมจ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล และกลุม   
    บมจ.  ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
-  บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทในเครือ 
-  บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริษัทในเครือ 
 - บมจ.เอส แอนด พี ซินดิเคท  
- บจก. เอเวอรเรสต เวิรดไวด 
-  บมจ. เสริมสุข 
- บจก.  ซาทชิ แอนด ซาทชิ  
- บจก.  โอกิลวี แอนด แมทเธอร (ประเทศไทย)  

2. นายพอล ชาลีส เคนนี่ 
 กรรมการ (แตงตั้ง 2540) 

 อายุ 60 ป 
 - ไมมี - 

- General Management Program, Ashridge 
Management College ประเทศอังกฤษ 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย  จากสมาคมสงเสริมสถาบันไทย
กรรมการบริษัทไทย 

2,965,062 ปจจุบัน - กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร  
 
 

- บมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทใน 
  เครือบมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
 

3. นางปรารถนา มงคลกุล 
กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน  
(แตงตั้ง 2541) 

 อายุ 45 ป 
 - ไมมี - 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

- หลักสูตร Director Diploma Examination จาก
สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทออสเตรเลีย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Directors Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

10,985,652 ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2539 – 2541 
2535 – 2539 
2533 – 2535 

- กรรมการ และประธานเจาหนาที่การเงิน  
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
- ผูอํานวยการฝายการเงินบัญชี  
- ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี  

- กลุม บมจ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล และกลุม   
    บมจ.  ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
 - บมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทในเครือ 
 -  บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริษัทในเครือ 
- บมจ.เอส แอนด พี ซินดิเคท  
- บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนตซีส 
-  บมจ.  เซ็นทรัลพัฒนา  
-  บมจ.  เซ็นทรัลพัฒนา 
- บจก.  ไทยแอรพอรท กราวด เซอรวิสเซส  



        
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

   เอกสารแนบ 1 หนาที่  2  

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

ุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถอืหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

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

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน6/2551 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

2529 – 2531 - หัวหนาหนวยการเงิน  - องคการ USAID / THAILAND 

4. นายอานิล ธาดานี่ 
 กรรมการ  (แตงตั้ง 2541) 

อายุ 62 ป 
-ไมมี- 

- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of 
California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร University of 
Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 

41,828,685 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. ฮับ ซูน โกบอล 
 -  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 62  ป 
 -ไมมี - 

- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of 
Puget Sound Tacoma, WA ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- หลักสูตร Director Certification Program & 
Chairman 2000 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

69,114 ปจจุบัน 
 
 
 
 

- กรรมการบริหาร  
- กรรมการและประธานคณะกรรมการ  
   ตรวจสอบ  
- กรรมการ 
- กรรมการ  

- บมจ.  ฟนันซา 
-  บมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
 
-  บลจ. ฟนันซา จํากัด 
- บจก.  ฟนันซา ประกันชีวิต 



        
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

   เอกสารแนบ 1 หนาที่  3  

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

การถอืหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

 
 
 
 

 
 
2535- 2544 
2529- 2535 
 

- กรรมการ   
- คณะกรรมการ  
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการผูจัดการ  
- ผูจัดการทั่วไป  

- บจก.  ล็อกซบิท  
- หอการคาอเมริกันในประเทศไทย 
- บริษัท กูดเยียร จํากัด (มหาชน) 
- บจก.  แปซิฟค สยาม สตราทีจิค คอนซัลติ้ง   
- ธนาคารเชส แมนแฮตตัน (สาขากรุงเทพฯ) 

6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 
 กรรมการ  (แตงตั้ง 2543) 
 อายุ 37 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. คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
(แตงตั้ง 2551) 
อายุ 63 ป 
-ไมมี - 

- ปริญญาโท M.A. เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย 
   เคมบริดจ ประเทศอังกฤษ 
 - ปริญญาโท M.A. เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย 
   วิลเลี่ยมส สหรัฐอเมริกา  
-  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
    2000 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ     
    บริษัทไทย 
 

 

- ปจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

-กรรมการและกรรมการบริหาร 
-กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ   
  กรรมการผลตอบแทน 
-ประธานกรรมการ 
 
-กรรมการและประธานอนุกรรมการ  
 ตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการ 
-รองประธานกรรมการ 

-ธนาคาร ไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 
- บริษัทไทยพาณิชย นิวยอรคไลฟ ประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) 
- ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
- บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 



        
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

   เอกสารแนบ 1 หนาที่  4  

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถอืหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

 
2518-2550 
2510-2518 

-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการผุจัดการใหญ (สํานักงานวิจัย) 
-ฝายวิชาการ 
 

- สถาบัน เอ ไอ ท ี
- บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 
- ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
- ธนาคารแหงประเทศไทย 

 8. นายไมเคลิ  เดวิด เซลบีย 
กรรมการอิสระ (แตงตั้ง 2547) 
และกรรมการตรวจสอบ   (แตงตั้ง 2549) 
อายุ 55  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 
- กรรมการ 
 

-  บมจ. โรงแรม ราชดําริ 
- Ocean Beauty Seafoods Inc. ประเทศ 
   สหรัฐอเมริกา 
- AEA-SOS International, Health Risk  
  Management Company, and medical  
   services provider 
- Kempinski International Hotels and Resorts 
-  บจก. ทุนลดาวัลย  
-  บจก. วังสินทรัพย  
-  บจก. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ  
-  บจก. เอ็ม ดี เอ็กซ ลาว 
 

9.     นายเอ็มมานูเอล จูด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 
กรรมการอิสระ (แตงตั้ง 2551) 
และประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ – 
Minor Hotel Group 
อายุ 44  ป 

    -ไมมี - 

- St. Peters College, private school in Sri Lanka 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
   2008 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ     
   บริษัทไทย 
 

220,000 
 
 
 

ปจจุบัน 
 
 

2001-2004 
2000-2001 

- กรรมการและประธานเจาหนาที่ฝาย    
  ปฏิบัติการ – Minor Hotel Group 
- กรรมการ 
- Deputy Chief Financial Officer 
- Group financial Controller 
 
 
 

- บมจ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล 
 
-  บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริษัทในเครือ 
- Orient-Express Hotels, Trains & Cruises 
- Easi Solutions Plc. 
 



        
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

   เอกสารแนบ 1 หนาที่  5  

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถอืหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

10.  นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้ 
General Counsel 

(แตงตั้ง 2550) 
 

- Foreign Affairs/ Economics/Law 
University of Virginia 

165,000 2545-2550 -Consultant -Linklaters (Thailand) Ltd 

11.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 

12.นางสาวไฮดี้ เกมเพล 
Vice President of revenue management and 
distribution 
 (แตงตั้ง 2551) 
 

-Hospitality, Berufsfachschule Nurnberg, 
Germany 

13,090 2546-2551 -Director of Revenue Management  -Asia Pacific for  Le Meridien Hotels and Resorts 

 

* ณ 31 ธันวาคม 2551  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย

รายชื่อกรรมการ 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 53 54 55 56 57

1 นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2 นางปรารถนา มงคลกุล
3 Mr. Emmanuelle Jude Dillipraj Rajakarier
4 นายพอล ชาลีส เคนนี่
5 นายเคนเนธ ลี ไวท
6 นายอานิล ธาดานี
7 นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
8 นายไมเคิล เดวิด เซลบีย
9 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

10 นายขจรศักดิ์ จันทรัตติยากานต
11 นายศุภดิษฐ มณีรัตนจรัสศรี
12 นายสุจินต หวั่งหลี
13 นายสุรินทร โอสถานุเคราะห
14 พลโทชยุติ สุวรรณมาศ
15 พลเรือตรีหมอมหลวงอัศนี ปราโมช
16 นายวุฒิชัย หวั่งหลี
17 นางนาถสินี สารวานิชพิทักษ
18 หมอมหลวงตรีทศยุทธ เทวกุล
19 นายสตีเวน คองคี
20 Miss Eva Ngai
21 Mr. Jimmy Wong
22 นางปทมาวลัย รัตนพล
23 นายมนตรี ทองศรี
24 นายชาเบียร อาลี ซาฟาร
25 นายโฮเวิรด เนวิลล อเล็กซานเดอร กูดแมน
26 นายเจมี วิลเลียมส
27 Mr. Todd Alan Mischke
28 Mr  Gar  Terence Moore

บริษัทยอย, บริษัทรวม

28 Mr. Gary Terence Moore
29 Mr. Liaw Bee Fong 
30 Mr. Mority Gubler
31 Mr. Eric Venpin
32 Mr.Woo May Poh
33 Mr.Matthew David Reynolds
34 Mr.John Francis Reilly
35 Mr.Pirapong Saovamol
36 Mr.Adriaan Erasumus
37 Mr.Brice Baudouin Claude Borin
38 Mr.Moritz Gubler
39 Ms.Chan Wai Suet
40 Ms.Ho Wai Ling
41 Ms.Kam Pik Shan
42 Soh Chin Hua
43 Lee Chung Hwa Ivan
44 Mr.Harald Arnold Wentworth
45 นาย เยา ไค ชิง แอนดรูว

 = ประธานกรรมการ  = กรรมการ * = ผูบริหาร

เอกสารแนบ 2 หนาที่ 1



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 
 

เอกสารแนบ 3   
- ไมมี - 


	20080128T01
	20080128T02
	ข้อมูลสรุป

	20080128T03
	20080128T04
	2.  ปัจจัยความเสี่ยง
	การดำเนินธุรกิจของบริษัท ต้องเผชิญความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายรับ ผลกำไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง ผลประกอบการ การดำเนินธุรกิจ หรือมูลค่าหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตามอาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือบริษัทเห็นว่าอาจจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทในขณะนี้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ด้วย
	2.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
	เนื่องจากหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทคือการประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจำนวนของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นปัจจัยความเสี่ยงจากภายนอกที่ทำให้เกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อแบบเฉียบพลัน ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศและแหล่งท่องเที่ยว และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก  อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณนักท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่กำลังจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งผลกระทบนี้ส่งผลเป็นวงกว้างไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยและบริษัทเท่านั้น แต่รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน
	บริษัทมีนโยบายกระจายและลดความเสี่ยงโดยพยายามรักษาสัดส่วนรายได้ระหว่างค่าห้องพักและค่าอาหารที่เหมาะสม กลยุทธ์การกระจายธุรกิจตามแหล่งท่องเที่ยวในหลายแห่งเพื่อลดความเสี่ยงจากกรณีที่มีปัจจัยลบที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเฉพาะแหล่งใดแหล่งหนึ่ง การเพิ่มสัดส่วนลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศและการกระจายฐานลูกค้าต่างชาติให้ครอบคลุมหลากหลายประเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงการกระจุกตัวของลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รวมถึงการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นอกจากนี้การลงทุนในธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทช่วยให้บริษัทมีการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสม เนื่องจากรายได้จากธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มมีความผันผวนที่น้อยกว่า โดยในปี 2551 บริษัท มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจอาหารร้อยละ 51 จากธุรกิจโรงแรมร้อยละ 33  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 4   ธุรกิจบริหารจัดการร้อยละ  3  ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและบันเทิงร้อยละ 3  ธุรกิจสปาร้อยละ 2  และธุรกิจอื่น  ๆ ร้อยละ 4
	2.2  ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโรงแรม
	ปัจจุบันมีโรงแรมที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใกล้เคียงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจำนวนมากขึ้น จึงทำให้เกิดการแข่งขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้และกำไรของบริษัทในที่สุด อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์เป้าหมายการวางตำแหน่งที่ชัดเจนด้านการตลาดและภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะกรรมการบริหารซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมและการบริหารงานด้วยตนเองภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง  (“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
	2.3  ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
	ธุรกิจการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีการป้องกันผู้เข้าร่วมธุรกิจรายใหม่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในธุรกิจของอาหารประเภทนี้จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการตลาดเพื่อครอบคลุมผู้บริโภคจำนวนมาก ซึ่งการจัดตั้งธุรกิจร้านอาหารที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก รวมทั้งต้องมีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับ มีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง และเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจ บริษัท ได้มีการขยายสาขาครอบคลุมในเขตชุมชนที่มีกำลังซื้อและมีอัตราการบริโภคสูงทำให้บริษัทสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดที่สูงกว่าคู่แข่ง    นอกจากนี้ บริษัทได้ริเริ่มเปิดบริการรูปแบบอาหารประเภทใหม่ ๆ จึงทำให้ธุรกิจในกลุ่มนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
	2.4 ความเสี่ยงจากการริเริ่มโครงการใหม่
	จากวิสัยทัศน์ของบริษัทหากมีความเป็นไปได้ในการลงทุน บริษัทอาจเริ่มลงทุนในโครงการใหม่ๆ โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มโรงแรมและที่พักอาศัย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของการก่อสร้าง เช่น การปรับตัวสูงขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง ปัจจัยในเรื่องระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างโครงการใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์ยาวนานในการก่อสร้างโครงการตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากตามปกติบริษัทจะเข้าทำสัญญาการก่อสร้างกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งได้ระบุต้นทุนในการก่อสร้างที่แน่นอนไว้ในสัญญา และมีการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง นอกจากนี้ก่อนเริ่มดำเนินโครงการใหม่ บริษัทจะทำการสำรวจสิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคในบริเวณที่ตั้งของโครงการใหม่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อสร้างความมั่นใจในความเป็นไปได้ของโครงการและขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
	2.5  ความเสี่ยงจากการการลงทุนในต่างประเทศ
	บริษัท มีการลงทุนในโครงการธุรกิจการโรงแรมในต่างประเทศเช่น มัลดีฟส์  แอฟริกา และในธุรกิจการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มต่างๆในประเทศในเอเชียเช่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ซึ่งในแต่ละประเทศนั้นย่อมมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยทางด้านการเมือง กฎหมาย หรือภาวะเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หากมีเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ อาจมีผลกระทบให้รายได้และกำไรจากการลงทุนดังกล่าวของบริษัทลดลง
	บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ โดยได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงโดยผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจการให้บริการด้านโรงแรม อาหารและเครื่องดื่มในหลายประเทศ ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดรอบคอบ และมีการทำ due diligence และ feasibility study อย่างละเอียดโดยใช้บริษัทที่มีความรู้และความชำนาญในประเทศนั้นๆ ก่อนที่จะมีการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทมีการลดความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในประเทศที่บริษัทไม่เคยมีธุรกิจมาก่อน บริษัทจะเริ่มจากการลงทุนในธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มากนัก และในสัดส่วนน้อยก่อนจนกว่าจะมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆเพียงพอ โดยเริ่มการร่วมลงทุนกับเจ้าของกิจการซึ่งเป็นชาวท้องถิ่นในประเทศนั้นๆในช่วงแรก เพื่อเป็นการศึกษาสภาวะตลาดและเรียนรู้กิจการจากเจ้าของกิจการเดิม หลังจากนั้นจึงจะมีการตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง เช่น การลงทุนในแอฟริกา มัลดีฟส์  ศรีลังกา และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ  ซึ่ง การลงทุนในต่างประเทศที่ผ่านมา บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศประมาณร้อยละ 9 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ 31  ธันวาคม 2551 
	2.6  ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่มีที่ดินของตนเอง
	ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมบางแห่งในปัจจุบันเป็นที่ดินที่บริษัทได้ทำสัญญาเช่าไว้กับเจ้าของที่ การไม่มีที่ดินเป็นของตนเองจึงเป็นความเสี่ยงของบริษัทที่นักลงทุนควรตระหนักถึง อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าที่บริษัททำไว้กับผู้ให้เช่ามีอายุสัญญาเฉลี่ยคงเหลือประมาณ 13 ปี และบริษัทมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีก         โดยมีค่าเช่าตามที่จะตกลงกัน และบริษัทก็ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าตลอดมา บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญในระยะเวลาอันใกล้
	2.7  ความเสี่ยงในการต่อสัญญาแฟรนไชส์
	การดำเนินงานของบริษัทภายใต้แบรนด์ต่างๆส่วนมากจะได้รับแฟรนไชส์มาจากต่างประเทศโดยดำเนินงานตามข้อตกลงภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่มิได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาแฟรนไชส์แต่ละสัญญา บริษัทจึงได้ทำการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการขอต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์ล่วงหน้าก่อนที่สัญญาจะหมดอายุลงเพื่อสร้างความมั่นใจในผลประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันอายุสัญญาแฟรนไชส์มีการต่ออายุล่วงหน้าประมาณ 25 ปี โดยเฉลี่ย  อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มแบรนด์โดยเฉพาะแบรนด์ธุรกิจอาหารที่เป็นของตนเอง โดยในปัจจุบันบริษัทมีแบรนด์ของตัวเองมากถึง 3 แบรนด์ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงทางด้านนี้โดยตรง
	2.8  ความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่ากับเจ้าของพื้นที่
	สถานที่ตั้งของร้านอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ดังนั้นจึงอาจเกิดความเสี่ยงหากไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่และความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดในสัญญาใหม่ที่จะถูกจัดทำขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทเป็นเจ้าของร้านอาหารภายใต้แบรนด์ต่างๆหลายแบรนด์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จึงส่งผลให้บริษัทมีอำนาจต่อรอง อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายในการทำสัญญาระยะยาวกับเจ้าของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมาก
	2.9  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้บางส่วนเป็นเงินสกุลต่างประเทศซึ่งได้รับมาจากการให้สิทธิค่าแฟรนไชส์และจากเอเย่นต์ท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งรายได้ดังกล่าวผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในขณะเดียวกันบริษัทและบริษัทย่อยก็มีค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น ค่าบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ค่าการใช้สิทธิ/ลิขสิทธิ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Franchise Fee) เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้โดยหักกลบรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedging) ซึ่งปัจจุบันค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีสัดส่วนใกล้เคียงกับรายได้ ส่งผลให้ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นมูลค่าที่ไม่เป็นสาระสำคัญเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากราคาค่าห้องพักซึ่งเดิมกำหนดราคาอ้างอิงเงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐ ปัจจุบันห้องพักทั้งหมดในประเทศได้เปลี่ยนมากำหนดเป็นเงินสกุลบาท  
	บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า เช่น เอเย่นต์ท่องเที่ยว หรือลูกค้าบริษัทรายใหญ่ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมรายอื่นๆ  อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานลูกหนี้การค้าที่หลากหลายและมีจำนวนมากรายซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ยึดติดกับฐานลูกหนี้การค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และในอดีตไม่เคยได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากหนี้สูญ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ระยะเวลาในการชำระหนี้ (เครดิตเทอม) แก่ลูกหนี้การค้าเฉพาะรายที่ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3-5 ปี สำหรับลูกหนี้การค้ารายใหม่ บริษัทและบริษัทย่อยจะกำหนดเป็นวงเงินที่จำกัดเท่านั้น นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้วางเป้าหมายที่จะบริหารลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และมีแผนการติดตามลูกหนี้ที่มีปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
	ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้การค้าค้างชำระสุทธิเท่ากับ 485 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยร้อยละ 96.7 ของยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมด (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) เป็นลูกหนี้การค้าค้างชำระน้อยกว่า 90 วัน และประกอบด้วยลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระร้อยละ 85.8  บริษัทและบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ร้อยละ 0.8 ของยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมด (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 
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	10.1  รายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
	1.         บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น   ถือหุ้นร้อยละ  18.58*   ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  ซึ่งถือหุ้นร้อยละ  100 
	             ในบจก. สมุยรีซอร์ท แอนด์ สปา                                                                                                         
	1.        บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น   ถือหุ้นร้อยละ  18.58*   ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  ซึ่งถือหุ้นร้อยละ  100  
	           ใน  บจก. สมุย วิลเลจ                                                                                                            
	1. บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ  18.58*   ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ  100 ใน บจก. บ้านโบราณ เชียงราย 
	1. บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ  18.58*   ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100  ใน บจก. เอ็ม ไอ สแควร
	2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  2) นางปรารถนา มงคลกุล
	1.        บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ  18.58*   ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 81.24  ใน บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท  
	1. บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ  18.58*   ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100  ใน บจก. หัวหิน รีซอร์ท  
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