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ขอมูลสรุป 

   

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุที ่ทจ. 11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบริษทัที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี ้
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สวนที่ 1 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
1.  ขอมูลทั่วไป 

   

ช่ือบริษัท  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  

   Minor International Public Company Limited 

ธุรกิจหลัก 

เปนผูดําเนินธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ลงทุนในธุรกิจโรงแรมและพื้นที่คาปลีก พัฒนาโครงการ ธรุกิจคาปลีก รวมท้ังการ

ลงทุนในธุรกิจท่ีตอเนื่องกัน 

สํานักงานใหญ 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000919 (เดิม บมจ.165) 

ชั้นที่ 16 อาคารเบอรล่ียุคเกอร    

เลขท่ี 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42   

กรุงเทพ 10110   

โทรศัพท: 66(0) 2381 5151   

โทรสาร:  66(0) 2381 5777-8  

Home Page http://www.minornet.com 

 
ทุนเรือนหุน ณ 31 ธันวาคม 2552 
ทุนจดทะเบียน:   3,351,850,736 บาท แบงเปนหุนสามัญ 3,351,850,736 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

ทุนที่ออกจําหนายและชําระแลว: 3,246,415,792 บาท แบงเปนหุนสามัญ 3,246,415,792 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย 

นายทะเบียนหุนสามัญ  
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย  กรุงเทพ 10110   

โทรศัพท: 66(0) 2229 2800  

โทรสาร:  66(0) 2359 1259 

 

 

 

http://www.minornet.com/
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นายทะเบียนหุนกู  
RGR คร้ังที่ 1/2547, MINT คร้ังท่ี 1/2548, MINT คร้ังที่ 1/2550 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 และ MINT คร้ังที่ 1/2551 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 

 

นายทะเบียนหุนกู MINT คร้ังที่ 1/2552 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ฝายบริการธุรกิจหลักทรัพย 

อาคารสํานักงานใหญ พหลโยธิน ชั้น 11 

เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
 
ผูสอบบัญชี 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  

โดยนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ และ/หรือนางณฐพร พันธุอุดม และ/หรือนายสุดวิณ ปญญาวงศขันติ  

และ/หรือนายประสิทธิ์ เย่ืองศรีกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442, 3430, 3534 และ 4174 ตามลําดับ 

ชั้น 15 บางกอกซิต้ีทาวเวอร  

เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต กรุงเทพ 10120 

โทรศัพท:  66(0) 2286 9999  

โทรสาร:    66(0) 2286 5050 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

สํานักงานกฎหมายดุลยภาพ บริษัท สํานักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด   
ชั้น 25 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟศ  

10/186 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 

โทรศัพท:  66(0) 2168 7688-92 

โทรสาร:  66(0) 2168 7693 

ชั้น 26 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด 

เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพ 10330 

โทรศัพท:  66(0) 2646 1888   

โทรสาร:  66(0) 2646 1919 

 
บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด  
ชั้น 25 อาคารอับดุลลาฮิม เพลส 

เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4  

กรุงเทพ 10500 

โทรศัพท:  66(0) 2636 2000 

โทรสาร:  66(0) 2636 2111  
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สวนที่ 1 หนา 3 

 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทตองเผชิญความเส่ียงตางๆและความไมแนนอนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบ

อยางมีนัยสําคัญตอรายได ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง และมูลคาหุนของบริษัท นอกจากความเส่ียงที่จะกลาวถึงตอไป 

อาจมีความไมแนนอนอ่ืนๆ ซึ่งบริษัทไมอาจทราบหรือระบุไดในขณะน้ี ดังน้ัน ผูมีสวนไดเสียควรพิจารณาปจจัยความเส่ียง

อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปจจัยความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี้ดวย 

 

2.1  ความเส่ียงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  

 

เน่ืองจากหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทคือการประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีความสัมพันธกับจํานวนของนักทองเที่ยวท้ัง

ในและตางประเทศ ดังนั้น ปจจัยความเส่ียงจากภายนอกที่ทําใหเกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งบริษัทไม

สามารถควบคุมได เชน การกอการราย การแพรระบาดของโรคติดตอแบบเฉียบพลัน ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณที่

กอใหเกิดความไมสงบภายในประเทศและแหลงทองเที่ยว และภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ัวโลก  อาจสงผลกระทบโดยตรงตอ

ปริมาณนักทองเที่ยวในประเทศและนักทองเท่ียวจากตางประเทศท่ีกําลังจะเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย ซึ่งผลกระทบนี้

สงผลเปนวงกวางไมเพียงเฉพาะประเทศไทยและบริษัทเทานั้น แตรวมถึงอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท้ังภูมิภาคเอเชียดวย

เชนกัน 

บริษัทมีนโยบายกระจายและลดความเส่ียงโดยพยายามรักษาสัดสวนรายไดระหวางคาหองพักและคาอาหารที่

เหมาะสม กลยุทธการกระจายธุรกิจตามแหลงทองเท่ียวในหลายแหงเพื่อลดความเส่ียงจากกรณีที่มีปจจัยลบที่มีผลตอการ

ทองเท่ียวเฉพาะแหลงใดแหลงหนึ่ง การเพ่ิมสัดสวนลูกคาท่ีเปนนักทองเท่ียวภายในประเทศและการกระจายฐานลูกคา

ตางชาติใหครอบคลุมหลากหลายประเทศมากย่ิงขึ้น เพื่อลดความเส่ียงจากการกระจุกตัวของลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง 

นอกจากนี้ ยังเพิ่มการใหบริการในตางประเทศมากขึ้น รวมถึงการเตรียมความพรอมทั้งทางดานกลยุทธทางการตลาดและ

การควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน นอกจากน้ี การลงทุนในธุรกิจคาปลีก ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืมของบริษัทชวย

ใหบริษัทมีการกระจายความเส่ียงของธุรกิจที่เหมาะสม เน่ืองจากรายไดจากธุรกิจขายอาหารและเครื่องด่ืมมีความผันผวนที่

นอยกวา โดยในป 2552 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากธุรกิจอาหารรอยละ 55 จากธุรกิจโรงแรมรอยละ 27 ธุรกิจคาปลีก รอยละ 

8 ธุรกิจสปารอยละ 2 ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและบันเทิงรอยละ 3 และธุรกิจอื่นๆ รอยละ 5 

 

2.2  ความเส่ียงจากการแขงขันกับคูแขงในธุรกิจหลัก 

 

2.2.1   การแขงขันในธุรกิจโรงแรม 

ปจจุบันจํานวนโรงแรมที่มีกลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกับกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทมีเพ่ิมมากขึ้น จึงทําใหเกิด

การแขงขันในเร่ืองราคา ซึ่งอาจจะสงผลกระทบกับรายไดและกําไรของบริษัทในที่สุด อยางไรก็ตาม บริษัทเช่ือมั่นวาดวย 

กลยุทธเปาหมายการวางตําแหนงที่ชัดเจนดานการตลาดและภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิดจากคณะผูบริหาร ซึ่งมี

ความชํานาญและประสบการณในธุรกิจโรงแรมและการบริหารงานภายใตเคร่ืองหมายการคาของตนเอง  (“อนันตรา”) การ

บริหารงานภายใตเคร่ืองหมายการคา “แมริออท” (Franchise) การบริหารงานโดย Four Seasons Hotels & Resorts Asia 

Pacific Pte. Ltd. ภายใตเคร่ืองหมายการคา “โฟรซีซั่นส” และการบริหารงานโดย The Hotel Licensing Corporation ซึ่ง

เปนกลุมบริษัท แมริออทโฮเทล ภายใตเคร่ืองหมายการคา “เจดับบลิว แมริออท” ซึ่งเปนเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงระดับ

2.  ปจจัยความเส่ียง 
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2.2.2   การแขงขันในธุรกิจอาหาร 

ธุรกิจการใหบริการดานอาหารและเคร่ืองด่ืมเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง อีกท้ังยังเปนธุรกิจที่มีการปองกัน

ผูเขารวมธุรกิจรายใหมตํ่ากวาเม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรม อยางไรก็ตาม การแขงขันในธุรกิจอาหารประเภทนี้จําเปนท่ี

จะตองมีการวางแผนการตลาดเพื่อครอบคลุมผูบริโภคจํานวนมาก ซึ่งการดําเนินธุรกิจรานอาหารท่ีมีเครือขายครอบคลุมทั่ว

ประเทศ จําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก รวมท้ังตองมีแบรนดที่เปนที่ยอมรับ มีทีมผูบริหารท่ีมีประสบการณสูง และเปน

ผูประกอบการที่ไดรับการยอมรับในวงการธุรกิจ บริษัทไดขยายสาขาครอบคลุมในเขตชุมชนท่ีมีกําลังซ้ือและมีอัตราการ

บริโภคสูง ทําใหบริษัทสามารถครองสวนแบงการตลาดท่ีสูงกวาคูแขง    นอกจากน้ีบริษัทไดริเร่ิมเปดบริการรูปแบบอาหาร

ประเภทใหมๆ จากเดิมที่เนนอาหารตะวันตกจานดวน เชน พิซซา สเต็ก แฮมเบอรเกอร ไอศกรีม มาครอบคลุมประเภทอาหาร

ที่หลากหลายมากขึ้น ไดแก อาหารไทย จีน ญี่ปุน และกาแฟ ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคแตละกลุม จึง

ทําใหธุรกิจในกลุมนี้มีการกระจายความเส่ียงท่ีดี และมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 

 

2.2.3   การแขงขันในธุรกิจคาปลีก 

ธุรกิจคาปลีกซ่ึงบริษัทเปนตัวแทนจําหนายสินคาแฟช่ันและเครื่องสําอาง เปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันคอนขางสูง และ

ไดรับผลกระทบจากความเชื่อม่ันของผูบริโภคในประเทศ ไมวาจะเปนการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน ภาวะเงินเฟอ และอาจเกิด

จากความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง ทั้งจากการประทวงและการจลาจลในสถานท่ีชุมชนสําคัญและศูนยการคา ซึ่งอยู

นอกเหนือการควบคุมของผูประกอบการ อยางไรก็ตาม สินคาของบริษัทเปนสินคาที่มีคุณภาพ เนนกลุมลูกคาเปาหมาย

ระดับกลางถึงระดับบน ซึ่งไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในระดับท่ีตํ่ากวา โดยลูกคากลุมดังกลาวยังคงซ้ือสินคาของ

บริษัท อีกท้ังประสบการณอันยาวนานของผูบริหารมีสวนสําคัญในการปรับกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่

เปล่ียนแปลงไป 

 

2.3 ความเส่ียงจากการริเริ่มโครงการใหม 

 

จากวิสัยทัศนของบริษัท หากมีความเปนไปไดในการลงทุน บริษัทอาจเริ่มลงทุนในโครงการใหมๆ โดยเฉพาะการ

ลงทุนในกลุมโรงแรมและที่พักอาศัย โดยการลงทุนในโครงการใหมดังกลาว อาจทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากตนทุนในการ

ลงทุน และกฎระเบียบที่เก่ียวของกับส่ิงแวดลอมและสาธารณูปโภค อยางไรก็ตามบริษัทสามารถปองกันและลดความเสียง

ดังกลาว โดยจากประสบการณยาวนานในการกอสรางโครงการตลอดระยะเวลากวา 30 ปที่ผานมา  เนื่องจากตามปกติ

บริษัทจะเขาทําสัญญาการกอสรางกับผูรับเหมากอสราง ซึ่งไดระบุตนทุนในการกอสรางท่ีแนนอนไวในสัญญา และมีการ

ควบคุมคุณภาพการกอสรางใหไดตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง เพื่อลดความเส่ียงตางๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการกอสราง 

นอกจากนี้ กอนเร่ิมดําเนินโครงการใหม บริษัทจะทําการสํารวจส่ิงแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคในบริเวณท่ีต้ังของ

โครงการใหมกอนดําเนินการกอสราง เพื่อสรางความม่ันใจในความเปนไปไดของโครงการและขจัดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
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2.4  ความเส่ียงจากการลงทุนในตางประเทศ 

 

บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในตางประเทศ เชน มัลดีฟส  แอฟริกา ศรีลังกา และเวียดนาม และในธุรกิจ

การใหบริการดานอาหารและเคร่ืองด่ืมตางๆ ในประเทศในทวีปเอเชีย เชน จีน สิงคโปร และออสเตรเลีย ซึ่งในแตละ

ประเทศน้ันยอมมีความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นไดจากปจจัยทางดานการเมือง กฎหมาย หรือภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

เหลานั้นท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน หากมีเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจใน

ประเทศนั้นๆ อาจมีผลกระทบตอรายไดและกําไรจากการลงทุนในตางประเทศดังกลาว 

บริษัทไดตระหนักถึงความเส่ียงนี้ จึงไดวาจางผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูและความชํานาญในประเทศนั้นๆ

ทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการอยางละเอียดรอบคอบ และมีการทํา due diligence และ feasibility study 

อยางละเอียดกอนที่จะตัดสินใจลงทุน นอกจากน้ีบริษัทมีการลดความเส่ียงสําหรับการลงทุนในประเทศที่กลุมไมเคย

ดําเนินธุรกิจมากอน โดยบริษัทจะเร่ิมจากการลงทุนในธุรกิจท่ีใชเงินลงทุนจํานวนไมมากนักและในสัดสวนนอย จนกวาจะ

มีความม่ันใจในการดําเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆเพียงพอ จึงจะมีการตัดสินใจลงทุนในสัดสวนท่ีเพิ่มขึ้นในภายหลัง เชน 

การลงทุนใน  แอฟริกา มัลดีฟส  ศรีลังกา และออสเตรเลีย ซึ่งบริษัทเร่ิมการลงทุนรวมกับเจาของกิจการซ่ึงเปนชาว

ทองถ่ินในประเทศน้ันๆในชวงแรกเพื่อเปนการศึกษาสภาวะตลาดและเรียนรูกิจการจากเจาของกิจการเดิม ณ 31  

ธันวาคม 2552 และในสัดสวนนอยบริษัทมีการลงทุนในตางประเทศเปนจํานวน 3,603 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.7 

ของสินทรัพยรวมของบริษัท  

บริษัทไดขยายธุรกิจในตางประเทศดวยรูปแบบของแฟรนไชสและรับจางบริหารโรงแรมแทนการลงทุนดวย

ตนเอง ซึ่งเปนการลดความเส่ียงในการลงทุนได อีกท้ังยังสามารถขยายฐานลูกคาของแบรนดที่บริษัทเปนเจาของไดอีก

ดวย โดย ณ ส้ินป 2552 บริษัทมีสาขารานอาหารท่ีเปนแฟรนไชส จํานวน 430 สาขา คิดเปนสัดสวนรอยละ 38 ของ

จํานวนสาขารานอาหารท้ังหมด 1,112 สาขา  สําหรับธุรกิจโรงแรมที่บริษัทรับจางบริหารและเปดใหบริการแลว ณ ส้ินป 

2552  มีจํานวน 6 แหง จากจํานวนโรงแรมในเครือของบริษัททั้งหมด 30 แหง 

 

2.5  ความเส่ียงจากการที่บริษัทไมมีที่ดินเปนของตนเอง 

 

เนื่องจากท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังของโรงแรมบางแหงในปจจุบันเปนท่ีดินที่บริษัททําสัญญาเชาไวกับเจาของที่ดิน การไมมี

ที่ดินเปนของตนเองจึงเปนความเส่ียงของบริษัทที่นักลงทุนควรตระหนักถึง อยางไรก็ตาม สัญญาเชาที่บริษัททําไวกับผูใหเชา

มีอายุสัญญาเฉล่ียคงเหลือประมาณ 12 ป และบริษัทมีสิทธิตออายุสัญญาไดอีก โดยมีคาเชาตามท่ีจะตกลงกัน จากการท่ี

บริษัทก็ไดปฏิบัติตามสัญญาเชาและมีความสัมพันธที่ดีกับผูใหเชาตลอดมา บริษัทจึงเช่ือมั่นวาความเส่ียงดังกลาวจะไม

เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล 

นอกจากนี้ สถานที่ต้ังของรานอาหารและรานจําหนายสินคายังเปนหนึ่งในปจจัยหลักของความสําเร็จในการดําเนิน

ธุรกิจรานอาหารและธุรกิจคาปลีก ดังนั้น จึงอาจเกิดความเส่ียงหากไมสามารถตอสัญญาเชาพื้นท่ีและความเส่ียงในการ

เปล่ียนแปลงรายละเอียดในสัญญาใหมที่จะถูกจัดทําขึ้น อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเปนเจาของรานอาหารและจัด

จําหนายสินคาภายใตแบรนดตางๆ หลายแบรนด ซึ่งเปนที่ยอมรับของผูบริโภค จึงสงผลใหบริษัทมีอํานาจตอรอง อีกทั้ง

บริษัทยังมีนโยบายในการทําสัญญาระยะยาวกับเจาของพื้นที่ ซึ่งจะชวยลดความเส่ียงดังกลาวไดอยางมาก 
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2.6  ความเส่ียงในการตอสัญญาแฟรนไชสและสัญญาตัวแทนจําหนายสินคา 

 

การดําเนินธุรกิจอาหารของบริษัทเปนการดําเนินการภายใตแบรนดของตนเอง และแบรนดที่ไดรับแฟรนไชสมาจาก

ตางประเทศโดยดําเนินงานตามขอตกลงภายใตสัญญาแฟรนไชส ดังนั้นจึงอาจมีความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการที่มิไดรับ

อนุญาตใหตอสัญญาหรือการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสัญญาแฟรนไชสแตละสัญญา บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงและได

ลดความเส่ียงดังกลาวลงโดยการขอตออายุสัญญาแฟรนไชสลวงหนากอนที่สัญญาจะหมดอายุลง โดยปจจุบันบริษัท

สามารถเจรจาเพื่อขอตออายุสัญญาแฟรนไชสลวงหนาไดอีก 10-20 ป กอนสัญญาหมดอายุลง (ทั้งน้ีขึ้นกับประเภทของ

สัญญา) อยางไรก็ตามบริษัทยังมีเปาหมายท่ีจะเพิ่มแบรนดโดยเฉพาะแบรนดธุรกิจอาหารท่ีเปนของตนเอง โดยในปจจุบัน

บริษัทมีแบรนดของตัวเองมากถึง 3 แบรนดหลัก ไดแก เดอะ พิซซา คอมปะนี ไทยเอ็กซเพรส และ เดอะ คอฟฟคลับ ซึ่งเปน

การลดความเส่ียงทางดานนี้โดยตรง 

สัญญาตัวแทนจําหนายเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจตัวแทนจําหนาย สัญญาของบริษัทมีลักษณะทั้งที่สามารถตอ

สัญญาไดโดยอัตโนมัติและมีกําหนดระยะเวลาในการตอสัญญา สําหรับสัญญาในลักษณะที่มีการกําหนดระยะเวลาในการ

ตอสัญญา ทําใหบริษัทมีความเส่ียงจากการท่ีคูสัญญาจะขอยกเลิกสัญญาเมื่อถึงกําหนดและมีโอกาสสูญเสียรายไดจากการ

เปนตัวแทนจําหนาย อยางไรก็ตาม จากการดําเนินธุรกิจระหวางกันมาเปนเวลานานและบริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุใน

สัญญามาโดยตลอด สงผลใหบริษัทจะไดรับความไววางใจใหตออายุสัญญา นอกจากน้ัน ในระหวางการตกลงในการตอ

สัญญา หากคูสัญญาขอเปลี่ยนแปลงอัตราคาตอบแทน บริษัทจะเจรจาตอรองเพ่ือใหการเปลี่ยนแปลงอัตราคาตอบแทน

ดังกลาวเปนไปในอัตราที่บริษัทและคูสัญญาไดรับผลประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย 

 

2.7  ความเส่ียงจากการที่ลูกคาจะไมตอสัญญาจางบริหารงานและจางผลิตสินคา 

 

ธุรกิจโรงแรมของบริษัทมีการขยายธุรกิจครอบคลุมถึงการรับจางบริหารจัดการโรงแรม  ภายใตแบรนด อนันตรา ซึ่ง

เปนแบรนดของกลุมบริษัทเอง รายไดคาบริหารจัดการแบงออกเปน 2 สวน คือ คาธรรมเนียมในการเปนท่ีปรึกษาและให

คําแนะนําในการออกแบบและการกอสราง ซึ่งเปนรายไดที่เกิดขึ้นในชวงกอนโรงแรมจะเปดดําเนินการ และคาธรรมเนียมใน

การบริหารภายหลังจากท่ีโรงแรมเปดดําเนินการแลว โดยจะขึ้นอยูกับรายไดและผลกําไรจากการดําเนินงานของโรงแรมท่ี

บริษัทเขาบริหารงาน  โดยทั่วไปสัญญาวาจางบริหารโรงแรมจะมีอายุ 10 ป ในกรณีที่ลูกคาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนด 

จะทําใหบริษัทตองสูญเสียรายไดคาธรรมเนียมการบริหารงานของโรงแรมนั้นๆ แตบริษัทสามารถเรียกรองคาเสียหายในรูป

ของคาธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา (cancellation fee)ได จากประสบการณในการบริหารธุรกิจโรงแรมหลายป จึงทําให

ไดรับความไววางใจในจากลูกคาในมาตรฐานการใหบริการ ประกอบกับเอกลักษณของแบรนด อนันตรา ที่ใหความสําคัญตอ

วัฒนธรรมทองถ่ิน ปจจุบันบริษัทไดลงนามในสัญญาจางบริหารโรงแรมแลวทั้งส้ิน 21 แหง กับเจาของโรงแรมทั้งในประเทศ

และตางประเทศ ทําใหมีการกระจายความเส่ียงท้ังในดานของสถานที่ต้ังของโรงแรม และการกระจุกตัวอยูกับเจาของโรงแรม

รายใดรายหน่ึง โดยโรงแรมภายใตสัญญาจางบริหาร 21 แหง เปนโรงแรมที่เปดดําเนินการแลวจํานวน  6 แหง สวนที่เหลืออยู

ระหวางการกอสรางและคาดวาจะทยอยเปดดําเนินการไดภายในป 2555   

สําหรับธุรกิจรับจางผลิตสินคาอุปโภค โดยบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดรับ

จางผลิตสินคาใหกับบริษัทสินคาอุปโภคระดับสากล ปจจุบันธุรกิจดังกลาวมีการแขงขันไมมากนัก เนื่องจากยังมี

ผูประกอบการที่ไดมาตรฐานและไดรับอนุญาตใหผลิตนอยราย แตเน่ืองจากราคาและคุณภาพเปนตัวแปรที่สําคัญ  บริษัทจึง

มีความเส่ียงจากการสูญเสียลูกคาในกรณีดังกลาว อยางไรก็ตามจากการที่บริษัทไดดําเนินธุรกิจรับจางผลิตสินคาอุปโภคมา

เปนเวลานานมากกวา 20 ป และใหความสําคัญตอคุณภาพในการผลิตสินคาในราคาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ยังไดปรับปรุง
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2.8  ความเส่ียงดานการเงิน  

 

2.8.1   ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน   

บริษัทและบริษัทในเครือมีรายไดบางสวนเปนเงินสกุลตางประเทศ ซึ่งไดรับมาจากการใหสิทธิคาแฟรนไชสและจาก

เอเยนตทองเที่ยวในตางประเทศ ซึ่งรายไดดังกลาวผันแปรตามอัตราแลกเปล่ียน แตในขณะเดียวกันบริษัทก็มีคาใชจายบาง

ประเภท เชน คาบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม คาการใชสิทธิ/ลิขสิทธิ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม (Franchise Fee) และคา

สินคาในธุรกิจคาปลีก เปนเงินสกุลตางประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงสามารถลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนน้ีได โดยการหัก

กลบรายไดและคาใชจายที่เปนเงินสกุลตางประเทศ (Natural Hedging) ซึ่งปจจุบันคาใชจายดังกลาวมีสัดสวนใกลเคียงกับ

รายได สงผลใหผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนคิดเปนมูลคาที่ไมเปนสาระสําคัญเม่ือเทียบกับรายไดทั้งหมดของบริษัทและ

บริษัทในเครือในสวนของการบริหารความเส่ียงที่เกิดจากราคาคาหองพักซึ่งเดิมกําหนดราคาอางอิงเงินสกุลดอลลาหสหรัฐ 

ปจจุบันหองพักทั้งหมดในประเทศไดเปล่ียนมากําหนดเปนเงินสกุลบาท   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  บริษัทมีเงินลงทุนในตางประเทศตามราคาทุน ประมาณรอยละ 0.45 เม่ือเทียบกับ

สินทรัพยรวมในงบการเงินรวม เงินลงทุนในตางประเทศดังกลาวเปนเงินลงทุนในกิจการรวมคา และเงินลงทุนระยะยาวใน

หลักทรัพยในความตองการของตลาด โดยบริษัทไดบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งมิไดมีการบันทึกขาดทุนหรือกําไรจาก

อัตราแลกเปล่ียนในงบกําไรขาดทุน เงินลงทุนในกิจการรวมคาจะบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย โดยรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุน

ซึ่งแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียของธนาคารแหงประเทศไทยในป 2552 สวนเงินลงทุนระยะยาวใน

หลักทรัพยในความตองการของตลาด จะมีการปรับปรุงใหเปนราคายุติธรรมและใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินงวดโดยแสดง

อยูภายใตสวนของผูถือหุน จากสัดสวนเงินลงทุนในตางประเทศซ่ึงมีสัดสวนตํ่ามาก เม่ือเปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมในงบ

การเงินรวมดังกลาว ทําใหกลุมบริษัทไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนไมมากนัก 

   นอกจากนี้  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทในเครือมีภาระหน้ีสินที่เปนสกุลเงินบาทในสัดสวนรอยละ 

94 และสวนที่เหลืออีกรอยละ 6 เปนภาระหน้ีสินเงินกูยืมของบริษัทยอยในตางประเทศในสกุลเงินตางประเทศ เพื่อให

สอดคลองกับรายไดในประเทศนั้น ๆ  

 

2.8.2   ความเส่ียงดานการเก็บเงินชําระหน้ีจากลูกหน้ีการคา  

สําหรับธุรกิจอาหาร บริษัทแทบจะไมมีความเส่ียงในการเรียกเก็บเงินชําระหนี้ เน่ืองจากรายไดรับเกือบทั้งหมด 

เทียบเทาเงินสด ในกรณีของธุรกิจโรงแรม บริษัทมีความเส่ียงในการเรียกเก็บเงินชําระหน้ีจากลูกหน้ีการคา เชน เอเยนต

ทองเที่ยว หรือลูกคาบริษัทรายใหญ เชนเดียวกับผูประกอบการในธุรกิจโรงแรมรายอื่นๆ  อยางไรก็ตาม บริษัทมีฐานลูกหน้ี

การคาท่ีหลากหลายและมีจํานวนมากราย ซึ่งบริษัทไมไดยึดติดกับฐานลูกหน้ีการคากลุมใดกลุมหนึ่ง และในอดีตไมเคยไดรับ

ความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากหนี้สูญ เน่ืองจากบริษัทจะพิจารณาใหระยะเวลาในการชําระหนี้ (Credit Term) แก

ลูกหน้ีการคาเฉพาะรายที่มีการทําธุรกิจกันมาอยางนอย 3-5 ป สําหรับลูกหน้ีการคารายใหม กลุมบริษัทจะกําหนดเปนวงเงิน

ที่จํากัดเทานั้น โดยหลักการน้ีชวยใหบริษัทบริหารลูกหน้ี และมีแผนการติดตามลูกหน้ีที่มีปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  
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ณ วันที่  31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทในเครือมียอดลูกหน้ีการคาคางชําระสุทธิเทากับ 1,000.23 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 5.78 ของรายไดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยรอยละ 96.64 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด (กอนหักคาเผ่ือ

หนี้สงสัยจะสูญ) เปนลูกหนี้การคาคางชําระนอยกวา 90 วันซึ่งประกอบดวยลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระรอยละ 86.72 ทั้งนี้

บริษัทไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวรอยละ 1.97 ของยอดลูกหน้ีการคาทั้งหมด (กอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ)  

 

2.8.3  ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอกระแสเงินสด

ของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีเงินกูระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจํานวนรอยละ 50 ของเงินกูระยะยาวท้ังหมด บริษัทและ

บริษัทในเครือใชตราสารอนุพันธทางการเงินในการบริหารเพื่อลดความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียอยางเหมาะสม เงินกูระยะยาว

ของบริษัทปจจุบันอยูในรูปหุนกูระยะยาว 3 ป 5 ป และ 7 ป โดยมีอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียปจจุบันอยูที่รอยละ 5 ตอป 

 หากอัตราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะมีผลกระทบใหดอกเบี้ยจายของบริษัทและบริษัทในเครือ

เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 0.33 ของรายได 

 

2.8.4    ความเส่ียงจากการตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ตองปฏิบัติและละเวนการปฏิบัติของหุนกูของกลุมบริษัท 

 บริษัทตองดํารงอัตราสวนหนี้สิน (Interest Bearing Debt) (“IBD”) ตอสวนของผูถือหุน (Shareholders’ Equity) 

(“E”) ของบริษัทในอัตราไมเกิน 1.75 : 1 ณ วันส้ินงวดบัญชีในทุกๆ ไตรมาส โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทที่มี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวน

ของผูถือหุน (IBD/E) ของบริษัทเทากับ 0.96 : 1   

 

 บริษัทไดเล็งเห็นและใหความสําคัญกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง โดยไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบ

ภายในทําหนาที่ประเมินความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอ โดยทุกหนวยงานของบริษัทจะระบุปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก

การดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อฝายตรวจสอบภายในจะรวมกับหนวยงานที่ระบุความเส่ียงสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห 

และรวมกันหาแนวทางหรือมาตรการในการปองกัน หรือลดความเสียหายจากความเส่ียงดังกลาว อีกทั้งฝายตรวจสอบ

ภายในและหนวยงานที่รับผิดชอบจะรวมกันติดตามและประเมินความเส่ียงเปนระยะ ทั้งนี้ บริษัทไดทําคูมือบริหารความเส่ียง 

และทบทวนคูมืออยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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3.1  ความเปนมาและการเปล่ียนแปลงพัฒนาการที่สําคัญ     

 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“MINT” หรือ “บริษัท”) กอต้ังเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2521 โดย

นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 3 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจโรงแรม บริษัทไดเขาจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2531 ดําเนินกิจการโรงแรม รอยัลการเดน รีสอรท พัทยา (ปจจุบันช่ือ

โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา) ซึ่งต้ังอยูใจกลางเมืองติดหาดพัทยา ในชวงระยะเวลาต้ังแตป 2535 จนถึง

ปจจุบัน บริษัทไดขยายกิจการโดยการลงทุนกอสรางโรงแรมหรือเขาซ้ือหุนโรงแรมที่มีศักยภาพหรือรวมลงทุนกับโรงแรมชั้น

นําในตางประเทศในสถานท่ีต้ังที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย อาทิ ภูเก็ต สมุย เชียงใหม หัวหินและเชียงราย 

เปนตน  

ในไตรมาสที่ 4 ป 2547 บริษัทไดทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย ทั้งหมดของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด 

(มหาชน) (“MFG”) ซึ่งทําใหธุรกิจขยายจากเดิมในรูปธุรกิจโรงแรม มาเปนธุรกิจโรงแรมและอาหาร 

ในไตรมาสที่ 2 ป  2552 MINT ไดดําเนินการปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัท โดยการทําคําเสนอซ้ือหุนของ

บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) และดําเนินการเพิกถอนหุน MINOR ออกจากการเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขจัดโครงสรางการถือหุนไขวที่มีอยูระหวางท้ังสองบริษัท อันจะนํามาซึ่ง

โครงสรางการถือหุนที่มีความเหมาะสมและโปรงใสยิ่งขึ้น ภายหลังจากเสร็จส้ินการทําคําเสนอซ้ือ MINT ถือหุน MINOR ใน

สัดสวนรอยละ 99.92 โดยไดเร่ิมนํางบการเงินของ MINOR เขามารวมกับงบการเงินของบริษัท ต้ังแตวันที่ 13 มิถุนายน 2552 

เปนตนมา ทั้งน้ี ธุรกิจหลักของ MINOR คือ ธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา โดย ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจด

ทะเบียนชําระแลวเทากับ 3,246 ลานบาท  

ทั้งนี้ บริษัทไดเขาไปลงทุนในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร ธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา และธุรกิจอื่นๆ โดยมี

รายละเอียดที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา ดังนี้ 

 

ป 2550 

มกราคม ลงทุนผานบริษัท รอยัล การเดนท โฮเต็ล แมแนจเมนท จํากัด  รอยละ 100  ในบริษัท Hospitality 

Investment International Limited และ Lodging Management (Labuan) Limited เพ่ือลงทุนธุรกิจดาน

โรงแรมในตางประเทศ 

กุมภาพันธ   - เปดดําเนินการ โรงแรมโฟรซีซั่นส เกาะสมุย 

- ลงทุนผาน MFG รอยละ 100  ใน Primacy Investment  Limited ซึ่งลงทุนรอยละ 100 ใน Delicious 

Foodstuff (Labuan) Limited เพ่ือลงทุนธุรกิจดานอาหารในตางประเทศ (ขณะนี้ยังไมเร่ิมดําเนินการ) 

มีนาคม เปดดําเนินการโรงแรมนาลาดู มัลดีฟส 

เมษายน - เขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 20 ใน Serendib Hotel Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของ Hemas Holdings 

Limited (Hemas) ซึ่งเปนผูบริหารโรงแรม 4 แหง ในศรีลังกา ไดแก Serendib Hotel,  Club Dolphin 

Hotel, Miami Hotel และ Sigiriya Hotel  

- บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด (บริษัทยอยของ MINT) ไดทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท 

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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- ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด) 

เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในภูเก็ต (ขณะนี้ยังไมเร่ิมดําเนินการ) 

กรกฎาคม ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด จากเดิมรอยละ 65 (มีสิทธิออกเสียงรอยละ 

40 ของสิทธิออกเสียง) เปนรอยละ 100 (มีสิทธิออกเสียงรอยละ100 ของสิทธิออกเสียง) ทั้งน้ี เพื่อใหเกิด

ความคลองตัวในการบริหารงานและขจัดขอขัดแยงทางกฎหมายในเรื่องการถือหุนของคนตางดาว 

กันยายน เสนอขายหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคาตราไวหนวย

ละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท จํานวนไมเกิน 3,900 ลานบาท แบงเปน 1) คร้ังท่ี 

1/2550 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2555 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.81 ตอป ชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน

ตลอดอายุหุนกู จํานวนเสนอขายไมเกิน 1,840 ลานบาท  2) คร้ังที่ 1/2550 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 

พ.ศ. 2557 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 5.21 ตอป ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุนกู จํานวนเสนอขาย

ไมเกิน 2,060 ลานบาท โดยเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ 

สิงหาคม MFG (ปจจุบันบริษัทถือหุน MFG รอยละ 99.72) ไดลงทุนผาน Primacy Investment Limited (ซึ่ง MFG ถือ

หุนรอยละ 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  

ตุลาคม เขาลงทุนใน Minor International (Labuan) Limited ในสัดสวนรอยละ 100 เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจ

โรงแรมและสันทนาการในตางประเทศ 

พฤศจิกายน จัดต้ังบริษัท ไมเนอร อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทใหคําปรึกษา และติดต้ัง บํารุงรักษา 

ซอมแซมระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ

บริษัทและบริษัทในเครือ 

ป 2551 

มกราคม บริษัท ดีลิเชียส ฟูดโฮลด้ิง (ออสเตรเลีย) พีทีวาย จํากัด  ซึ่งถือหุนโดยบริษัทที่ MFG ถือหุนรอยละ 100  ได

ลงทุนในบริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ โฮลดิ้ง (ออสเตรเลีย) พีทีวาย จํากัด ในสัดสวนรอยละ 50 เพื่อขยายธุรกิจ

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตางประเทศ 

มีนาคม Hospitality Investment International Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ลงทุนรอยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investments Limited และรอยละ 50 ใน Zanzibar Tourism and Hospitality 

Investment Limited โดยทั้งสองบริษัทดังกลาวดําเนินธุรกิจโรงแรมในแอฟริกา  นอกจากนี้ บริษัทยังไดเขา

ลงนามในสัญญาเพื่อความรวมมือกันในการพัฒนากลยุทธในเอเชีย และยุโรป กับ Kempinski group 

เมษายน บริษัท ไพรมาซ่ี อินเวสเมนท จํากัด  ซึ่งถือหุนโดยบริษัทที่ MFG ถือหุนรอยละ 100  ไดลงทุนรอยละ 70 ใน 

Thai Express Concepts Pte Ltd ซึ่งประกอบธุรกิจอาหารจานดวนในสิงคโปร  การลงทุนในครั้งนี้ มี

วัตถุประสงคเพื่อขยายธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมในตางประเทศ  
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พฤษภาคม ลงทุนในบริษัท เจาพระยา รีซอรท แอนด เรสซิเดนท จํากัด ในสัดสวนรวมทั้งส้ินรอยละ 100 และบริษัท ไม

ฝาด บีช รีซอรท จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100 เพื่อขยายธุรกิจโรงแรม 

มิถุนายน เปดโรงแรม Anantara Seminyak ในบาหลี ซึ่งเปนโรงแรมแหงแรกที่บริษัทใหบริการดานการจัดการเต็ม

รูปแบบ (pure management)  

สิงหาคม ชําระบัญชี บริษัท รอยัลการเดนท เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 100) และโอนทรัพยสิน

ทั้งหมดใหแกบริษัท นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังลงทุนในบริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ

ขยายการประกอบธุรกิจ คอฟฟ คลับ ในประเทศไทย 

ตุลาคม - เสนอขายหุนกูประเภทไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ ไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 

บาท มูลคาไมเกิน 1,000 ลานบาท ครบกําหนดชําระในป 2554  อัตราดอกเบี้ยคงท่ีในอัตรารอยละ 5.3  

ชําระดอกเบี้ยทุกหกเดือน  โดยเสนอขายใหแกนักลงทุนสถาบัน  

- เปด อนันตรา รีซอรท แอนด สปา ในภูเก็ต (หรือ อนันตรา ภูเก็ต วิลลาส ในปจจุบัน) และ Desert 

Islands Resort & Spa ที่ Sir Bani Yas Island ซึ่งบริหารจัดการภายใตแบรนด “อนันตรา” ที่ Abu 

Dhabi ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

ธันวาคม เปด อนันตรา สิเกา ที่ชายฝงทะเลกระบี่ และเปด Turtle Village Shopping Plaza ที่ภูเก็ต ภายใตการ

ดําเนินงานของบริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด 

ป 2552 

กุมภาพันธ เปดรานอาหารและเครื่องด่ืม แบรนด “The Coffee Club” เปนสาขาแรกในประเทศไทย ที่ Turtle Village 

Shopping Plaza  จังหวัดภูเก็ต 

มีนาคม เปดดําเนินการ อนันตรา บานราชประสงค เซอรวิส สวีท อยางเปนทางการ ซึ่งบริษัทเปนผูบริหารงานตาม

สัญญาจางบริหาร โดยใหบริการเซอรวิส สวีท จํานวน 97 หอง  

เมษายน ไดรับการสนับสนุนเงินกูระยะยาว 4 พันลานบาท ระยะเวลา 7 ป เพื่อรองรับการชําระคืนหุนกูและเงินกูที่จะ

ครบกําหนดชําระในป 2552 และ 2553 

พฤษภาคม ปดรานอาหารภายใตแบรนด “เลอแจส” ในประเทศจีน และเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท ฮารเบอรวิว 

จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจโรงแรมในเมืองไฮฟง ประเทศเวียดนาม จากเดิมรอยละ 19.98 เปนรอยละ 30.39 

มิถุนายน - บริษัทเสร็จส้ินกระบวนการปรับโครงสรางทางธุรกิจของกลุมบริษัทและไดเขาถือหุนใน MINOR จํานวน

รอยละ 99.92  และเพิกถอนหุนของ MINOR ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2552 

- Elewana Afrika ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 50 เขาซื้อโรงแรม Afrochic Retreat ซึ่งเปนโรงแรมติดหาดสุด

หรู ในประเทศเคนยา โดยเปดใหบริการจํานวน 10 หอง 

กรกฎาคม - เสนอขายหุนกูจํานวน 2,000 ลานบาทและนักลงทุนสถาบันใหแกประชาชนทั่วไป ประเภทไมดอยสิทธิ 

ไมมีหลักประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.65  ตอป และกําหนดชําระคืน

ภายในป 2556 

- ไดรับการแตงต้ังจากบริษัท Gap Inc. ใหเปนตัวแทนจําหนายในประเทศไทยแตเพียงผูเดียว โดยดําเนิน

ธุรกิจภายใตการดําเนินงานของ MINOR 
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ตุลาคม บริษัทเปดใหบริการหองพักรูปแบบพูลวิลลา 12 หอง ซึ่งเปนสวนตอขยายของโรงแรมโฟรซีซั่นส เชียงใหม 

รวมทั้งโรงแรมอนันตรา คัสร อัล ซาราป ที่ อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต ซึ่งเปนโรงแรมท่ีบริษัทเปน

ผูบริหารงานตามสัญญาจางบริหาร โดยไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการ ใหบริการหองพักประเภทวิลลา

จํานวน 182 หอง 

พฤศจิกายน - โรงแรมอนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา ซึ่งเปนโรงแรมท่ีบริษัทรับบริหารงานตามสัญญาจาง

บริหาร ไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการ โดยตั้งอยูที่หาดเฉวง เกาะสมุย ใหบริการหองพักจํานวน 

122 หอง  

- เปดพิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง Louis Tussauds แหงที่ 5 ของโลกที่ศูนยการคารอยัลการเดนพลาซา พัทยา 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท   

โครงสรางของบริษัทและบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2552 
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บริษัทประกอบธุรกิจโดยเขาไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา ที่บริษัท

เปนเจาของ ผานบริษัทในเครือและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งสามารถสรุปธุรกิจหลักไดแก ธุรกิจ

โรงแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา ธุรกิจศูนยการคาและ

บันเทิง ธุรกิจสปา และธุรกิจอื่น  

 
ขอมูลบริษัทและบริษัทยอย   
1. ธุรกิจโรงแรม  

การบริหารธุรกิจโรงแรมของบริษัทในกลุมแบงออกประเภทตางๆ ดังนี้  

1.1. โรงแรมที่บริษัทเปนเจาของและบริหารงานดวยตนเอง ภายใตเคร่ืองหมายการคา “อนันตรา”  ซึ่งเปนแบรนดของ

บริษัท 
บริษัท โรงแรม/รีสอรท จํานวน

หองพัก 

จํานวนหุนสามัญ สัดสวนการ

ถือหุน 

(รอยละ) 
จํานวนหุน

รวม 

จํานวนหุน

ที่ถือ 

บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด  อนันตรา หัวหิน รีสอรท แอนด สปา 187 500,000 499,998 100.0 

บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด อนันตรา สามเหล่ียมทองคก รีสอรท แอนด 

สปา 

77 1,650,000 1,649,998 100.0 

บริษัท สมุย  รีซอรท แอนด สปา 

จํากัด 

อนันตรา บอผุด รีสอรท แอนด สปาเกาะส

มุย 

106 100,000 99,998 100.0 

บริษัท เอ็ม ไอ สแควร จํากัด อนันตรา ภูเก็ต วิลลาส 83 100,000 99,998 100.0 

 

1.2. โรงแรมที่บริษัทเปนเจาของและบริหารงานดวยตนเอง ภายใตเคร่ืองหมายการคา “แมริออท” ซึ่งบริษัทไดรับ 

Franchise  จากกลุมแมริออท โฮเทล 
บริษัท โรงแรม/รีสอรท จํานวน

หองพัก 

จํานวนหุนสามัญ สัดสวนการ

ถือหุน (รอย

ละ) 
จํานวนหุน

รวม 

จํานวนหุนที่

ถือ 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล 

จํากัด (มหาชน) 

พัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา  296 - - - 

บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด   หัวหิน แมริออท รีสอรท แอนด สปา 219 2,000,000 1,999,998 100.0 

บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด กรุงเทพฯ แมริออท รีสอรท แอนด สปา  413 12,000,000 9,748,670 81.2 

 

1.3. โรงแรมท่ีบริษัทเปนเจาของโดยวาจางใหกลุมโรงแรมชั้นนําระดับโลกเปนผูบริหารงานภายใตเคร่ืองหมายการคา 

“โฟรซีซั่นส”  “เจดับบลิว แมริออท” และ “เซ็นตรีจิส”  
บริษัท โรงแรม/รีสอรท จํานวน จํานวนหุนสามัญ สัดสวน

การถือหุน  หองพัก 

(รอยละ) 

จํานวนหุน

รวม 

จํานวนหุนที่

ถือ 

บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด 

(มหาชน) 

โฟรซีซ่ันส โฮเท็ล กรุงเทพฯ  

(เดิมช่ือ โรงแรมเดอะ รีเจนท กรุงเทพ) 

บริหารงานโดยกลุมโฟรซีซ่ันส 

 

356 45,000,000 44,510,793 98.9 

สวนที่ 1 หนา 14 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 หนา 15 

บริษัท โรงแรม/รีสอรท จํานวน 

หองพัก 

จํานวนหุนสามัญ สัดสวน

การถือหุน  

(รอยละ) 

จํานวนหุน

รวม 

จํานวนหุนที่

ถือ 

บริษัท แมริม เทอเรซ รีสอรท จํากัด โฟรซีซ่ันส รีสอรท เชียงใหม  

(เดิมช่ือ เดอะ รีเจนท รีสอรท เชียงใหม) 

บริหารงานโดยกลุมโฟรซีซ่ันส  

76 3,000,000 1,359,370 71.4* 

บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด โฟรซีซ่ันส รีสอรท เกาะสมุย 

บริหารงานโดยกลุมโฟรซีซ่ันส  

60 375,000 374,994 100.0 

บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด โฟรซีซ่ันส  เต็นทแคมป  

บริหารงานโดยกลุมโฟรซีซ่ันส  

15 1,650,000 1,649,998 100.0 

บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอป

เมนท จํากัด (‘RGD’) 

เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด 

สปา บริหารงานโดยกลุมแมริออท  

265 7,000,000 6,999,994 100.0 

บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด พัฒนาโครงการ เซ็นต รีจิส ** 

(คาดจะแลวเสร็จปลายป 2553) 

227 5,000,000 4,999,998 100.0 
(โดย RGD) 

หมายเหตุ:  

* อัตราการถือหุนรวมสวนที่ถือโดยบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 781,250 หุน 

** เซ็นตรีจิส โฮเท็ล กรุงเทพ อยูระหวางการกอสรางโดยเปนหองพักของโรงแรมและเซอรวิส สวีท คาดวาจะเปดดําเนินการได 

ในปลายป 2553 

 

1.4 อื่น ๆ เชน การเขาไปรับบริหารงาน การรวมลงทุน 

  จํานวนหุนสามัญ สัดสวนการถือหุน 

บริษัท ธุรกิจหลัก 
จํานวนหุน

รวม 

จํานวนหุนที่

ถือ 

  หุน หุน (รอยละ) ถือหุนโดย 

บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด 

(‘MHG’) 

บริหารโรงแรม 170,000 169,993 100.0 MINT 

บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล 

จํากัด (‘RGI’) 

ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 100,000 100,000 100.0 MINT 

บริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด ลงทุนในอสังหาริมทรัพย 262,515 262,513 100.0 MINT 

บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รี

สอรท จํากัด 

ธุรกิจโรงแรม 1,730,000 1,729,998 100.0 MINT 

บริษัท โกโก รีครีเอช่ัน จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย (ยังไมไดเร่ิม

ประกอบกิจการ) 

10,000 9,998 100.0 MINT 

บริษัท โกโก เรสซิเดนซ จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย (ยังไมไดเร่ิม

ประกอบกิจการ) 

10,000 9,998 100.0 MINT 

M&H Management Limited ใหบริการเคร่ืองหมายการคา 1,000 1,000 100.0 MINT 

Hospitality Investment 

International Limited (‘HIIL’) 

บริษัทเพื่อการลงทุน 1,000 1,000 100.0 MHG 

Lodging Investment (Labuan) 

Limited 

 

ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 1,000 1,000 100.0 MINT 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 หนา 16 

  จํานวนหุนสามัญ สัดสวนการถือหุน 

บริษัท ธุรกิจหลัก 
จํานวนหุน

รวม 

จํานวนหุนที่

ถือ 

  หุน หุน (รอยละ) ถือหุนโดย 

Lodging Management (Labuan) 

Limited (‘Lodging Labuan’) 

ลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรับบริหารจัดการ

โรงแรม 

1,000 1,000 100.0 HIIL 

Lodging Management 

(Mauritius) Limited 

ลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรับบริหารจัดการ

โรงแรม 

1,000 1,000 100.0 HIIL 

Minor International (Labuan) 

Limited 

ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 1,000 1,000 100.0 MINT 

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร 

จํากัด 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย (ยังไมไดเร่ิม

ประกอบกิจการ) 

10,000 9,998 100.0 MINT 

บริษัท เจาพระยา รีซอรท แอนด เรส

ซิเดนท จํากัด 

โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย 10,000 9,998 100.0 MINT 

บริษัท ไมฝาด บีช รีสอรท จํากัด โรงแรม 10,000 9,998 100.0 MINT 

บริษัท พีที ล็อดจ้ิง แมเนจเมนท

(อินโดนีเซีย) จํากัด 

ลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรับบริหารจัดการ

โรงแรม 

150,000 150,000 100.0 93.3% 

โดย HIIL 

และ 6.7% 

โดย 

Lodging 

Labuan 

บริษัท ฮาเบอรวิว จํากัด โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – 

ไฮฟอง เวียดนาม 

11,000,000 3,342,900 30.39 RGI 

บริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด โครงการปนสวนเวลาพักผอน (Time 

Sharing) –แมริออท ภูเก็ต บีช คลับ 

400,000 199,998 50.0 MINT 

บริษัท ยูโทเปย โฮลด้ิง ไพรเวท 

จํากัด 

พัฒนาอสังหาริมทรัพยในมัลดีฟส 1,000,000 499,998 50.0 RGI 

Tanzania Tourism and 

Hospitality Investments Limited 

(‘T’) 

ลงทุนในบริษัทอืน่ 

 

2 1 50.0 HIIL 

Zanzibar Tourism and Hospitality 

Investment Limited (‘Z’) 

ลงทุนในบริษัทอืน่ 2 1 50.0 HIIL 

Elewana Afrika (T) Limited ธุรกิจโรงแรม 2,500 2,500 100.0 T 

Elewana Afrika (Z) Limited ธุรกิจโรงแรม 202 202 100.0 Z 

 

2. ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม ดําเนินการโดย MFG ซึ่งบริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.72 ดําเนินธุรกิจประเภทเครือขาย

รานอาหารบริการดวน ไดแก พิซซา แฮมเบอรเกอร ฮอทดอก ไอศกรีมพรีเม่ียม และซอฟทไอศกรีม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2552  MFG ไดลงทุนและมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนี้ 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 
    จํานวนหุนสามัญ สัดสวนการ 

ถือหุน จํานวนหุน

รวม 
บริษัท ธุรกิจหลัก 

จํานวนหุนที่

ถือ 

    หุน หุน รอยละ ถือหุนโดย 

บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด รานไอศกรีม – Swensens 1,000,000 999,998 100.0 MFG 

บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด คิออส – Dairy Queen และ DQ 

Grill & Chill 

160,000 159,998 100.0 

 

MFG 

บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด ผลิตเนยแข็ง 600,000 599,997 100.0 MFG 

บริษัท ไมเนอร แดร่ี จํากัด ผลิตไอศกรีม 600,000 599,997 100.0 MFG 

บริษัท อาร.จี.อาร.ฟูด เซอรวิส จํากัด อยูระหวางการชําระบัญชี 10,000 9,994 100.0 MFG 

บริษัท เอสแอลอารที จํากัด  รานอาหาร - Sizzler 4,000,000 3,999,998 100.0 MFG 

บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด อยูระหวางการชําระบัญชี 100,000 99,993 100.0 MFG 

1,000,000 949,999 95.01 MFG บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด รานอาหาร- Burger King 

450,000 229,494 51.02 MFG บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด 

(‘SSP’) 

รานอาหาร- ทาอากาศยานกรุงเทพ/

เชียงใหม/เชียงราย/ภูเก็ต/หาดใหญ/

กระบ่ี/พนมเปญ/เสียมเรียบ 

50,000 25,495 51.02 MFG บริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส จํากัด ใหบริการอาหาร จัดที่พัก การซักรีด 

บนแทนขุดเจาะปโตรเลียม 

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส โฮล 

ด้ิง (ลาบวน) จํากัด (‘Labuan’) 

จดทะเบียนและใหใชเคร่ืองหมาย

บริการ/เคร่ืองหมายการคา 

1,800,0003 1,800,000 100.0 MFG 

Franchise Investment Corporation of 

Asia Ltd (‘FICA’) 

จดทะเบียนและใหใชเคร่ืองหมาย

บริการ/เคร่ืองหมายการคา 

16,000,000 16,000,000 100.0 

 

Labuan 

The Minor Food Group (China) Ltd เจาของกิจการและผูถือลิขสิทธิ์แฟรน

ไชสเครือขายรานอาหาร เลอแจส 

รานพิซซาและรานซิซซเลอร ในกรุง

ปกกิ่ง 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

70 70 

ลานหยวน ลานหยวน 

100.0 

 

FICA 

Primacy Investment Limited 

(‘Primacy’) 

ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

1,000 1,000 100.0 MFG 

Delicious Foodstuff (Labuan) Ltd ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

1,000 1,000 100.0 Primacy 

Delicious Beverage (Labuan) Ltd ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

1,000 1,000 100.0 Primacy 

Delicious Food Holding (Singapore) 

Pte. Ltd (‘DFHS’) 

ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

1,000 1,000 100.0 

 

Primacy 

Delicious Food Holding (Australia) 

Pty Ltd 

ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

1,000 1,000 100.0 DFHS 

Thai Express Concepts Pte. Ltd 

(“Thai Express’) 

ลงทุนในบริษัทอืน่ 300,000 210,000 70.0 Primacy 

บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

(กัมพูชา) จํากัด 

รานอาหาร-กัมพูชา 1,000 1,000 100.0 SSP 

สวนที่ 1 หนา 17 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 หนา 18 

    จํานวนหุนสามัญ สัดสวนการ 

ถือหุน 
บริษัท ธุรกิจหลัก 

จํานวนหุน

รวม 

จํานวนหุนที่

ถือ 

    หุน หุน รอยละ ถือหุนโดย 

Sizzler China Pte. Ltd รานอาหาร Sizzler ในประเทศจีน 2 1 50.0 Labuan 

เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด 

(‘TCCA’) 

ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

20,000 19,998 100.0 MFG 

The Coffee Club Holding Pty. Ltd 

(‘TCCA”) 

ลงทุนในบริษัทอืน่ 46,000,000 23,000,000 50.0 DFHA 

บริษัท เอ็กซเพรสโซ พีทีวาย จํากัด ธุรกิจลงทุนในอสงัหาริมทรัพย 100 100 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ อินเวสเมนท พี

ทีวาย จํากัด 

เจาของลิขสิทธิ์ 28,616,600 28,616,600 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ แฟรนไชสซ่ิง พี

ทีวาย จํากัด 

ธุรกิจแฟรนไชส 17,282,200 17,282,200 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (เอ็นเอสดับบ

ลิว) พีทีวาย จํากัด 

ธุรกิจลงทุนในอสงัหาริมทรัพย 2 2 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (วิค) พีทีวาย 

จํากัด (เปนทรัสตตีของหนวยลงทุนเดอะ

คอฟฟคลับ) 

ธุรกิจลงทุนในอสงัหาริมทรัพย 2 2 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (พรอพเพอรต้ี) 

พีทีวาย จํากัด 

ธุรกิจลงทุนในอสงัหาริมทรัพย 100 100 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ พรอพเพอรต้ี 

(เอ็นเอสดับบลิว) พีทีวาย จํากัด 

ธุรกิจลงทุนในอสงัหาริมทรัพย 2 2 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ พีทีวาย จํากัด เจาของลิขสิทธิ์ 2 2 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (อินเตอรเนช่ัน

แนล) พีทีวาย จํากัด 

เจาของลิขสิทธิ์ 100 100 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (เกาหลี) พีที

วาย จํากัด 

เจาของลิขสิทธิ์ 100 100 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (มีนา) พีทีวาย 

จํากัด 

เจาของลิขสิทธิ์ 100 100 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (เอ็นซี) พีทีวาย 

จํากัด 

เจาของลิขสิทธิ์ 100 100 100.0 TCCA 

First Avenue Company Pty Ltd. จําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม และ

ธุรกิจแฟรนไชส 

100 100 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ ไทย เอ็กซเพรส เรสเตอรอง 

พีทีอ ี จํากัด 

ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

100,000 100,000 100.0 Thai Express 

บริษัท บีบีซี ดีไซน อินเตอรเนช่ันแนล พีที

อี จํากัด 

ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

100,000 100,000 100.0 Thai Express 

บริษัท เอ็นวายเอส พีทีอี  จํากัด ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

 

100,000 100,000 100.0 Thai Express 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 หนา 19 

    จํานวนหุนสามัญ สัดสวนการ 

ถือหุน 
บริษัท ธุรกิจหลัก 

จํานวนหุน

รวม 

จํานวนหุนที่

ถือ 

    หุน หุน รอยละ ถือหุนโดย 

บริษัท พีเอสโอเซเวน พีทีอ ี จํากัด ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

100,000 100,000 100.0 Thai Express 

บริษัท ทีอีเอสโอเซเวน พีทีอี  จํากัด ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

500,000 500,000 100.0 Thai Express 

บริษัท เอ็กซดับบลิวเอส พีทีอี  จํากัด ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

 

100,000 100,000 100.0 Thai Express 

บริษัท โชกูโดะคอนเซป พีทีอี  จํากัด ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

100,000 100,000 100.0 Thai Express 

บริษัท โชกูโดะฮีริน พีทีอี  จํากัด ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

100,000 100,000 100.0 Thai Express 

บริษัท โลตัส สกาย เอสดีเอ็น บีเอชดี 

จํากัด 

ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

100,000 100,000 100.0 Thai Express 

บริษัท ไทย เอ็กซเพรส คอนเซ็ปส เอสดี

เอ็น บีเอชดี  จํากัด 

ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

2 2 100.0 Thai Express 

บริษัท เดอะ บัน พีทีอี จํากัด 

ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

100,000 100,000 100.0 Thai Express 

หมายเหตุ  1 ถือหุนรอยละ 95 โดย MFG หุนสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 5 ในบริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ถือโดยผูบริหารของบริษัท การถือหุนดังกลาว

เปนการถือหุนมาต้ังแตกอต้ังบริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด และมิไดมีเจตนาท่ีจะเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัทของผูบริหาร นอกจากน้ี

การทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทและบริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด จะกระทําเพื่อประโยชนสูงสุดของท้ัง 2 บริษัทโดยอัตรา

คาตอบแทนในการทํารายการระหวางกันสามารถอางอิงไดกับราคาตลาด  
2  ถือหุนรอยละ 51 โดย MFG หุนสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 49 ในบริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด และบริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส จํากัด 

ถือโดยบุคคลภายนอก ท้ังน้ีกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากบริษัทมีจํานวนเพียงก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการของบริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

จํากัด ไมมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัทดังกลาว 
 3       ทุนจดทะเบียน 4 ลานเหรียญสหรัฐ ทุนชําระแลว 1.8 ลานเหรียญสหรัฐ ท้ังน้ีถือโดย MFG รอยละ 100 

 
3 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

บริษัท โครงการ จํานวนหองพัก จํานวนหุนสามัญ สัดสวนการ

ถือหุน 

(รอยละ) 

จํานวนหุน

รวม  

จํานวนหุน

ที่ถือ  

บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท 

จํากัด 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย เกาะส

มุย 

วิลลาหรู 14 หลัง  10,000 9,993 100.0 

บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด พัฒนาโครงการ - เซ็นตรีจิส 

(คาดจะแลวเสร็จปลายป 2553) 

หองชุดเพื่อขาย จํานวน 

53 ยูนิต 

5,000,000 4,999,998 100.0 

(โดย RGD) 

 

 

 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

4 ธุรกิจศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 
บริษัท โครงการ จํานวนหุนสามัญ สัดสวน 

จํานวนหุน

รวม  

จํานวนหุน

ที่ถือ  

การถือหุน 

(รอยละ) 

บริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด - ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 750,000 749,997 100.0 

- ศูนยการคา Turtle Village Shopping Plaza ที่ภูเก็ต 

บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด ศูนยการคา รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ 12,000,000 9,748,670 81.2 

 

5 ธุรกิจสปา 
บริษัท ธุรกิจหลัก จํานวนหุนสามัญ 

 

สัดสวนการถือหุน 

จํานวน

หุนรวม 

จํานวน

หุนที่ถือ 

หุน หุน รอยละ ถือหุนโดย 

บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล 

จํากัด (‘MSpa’) 

ธุรกิจสปา 410,000 209,099 100.0# MINT 

 

บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด 

(‘MSpaV’) 

ธุรกิจสปาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 50,000 50,000 100.0 MSpa 

บริษัท เอ็มสปา เอ็นเตอรไพรซ แมเนจ

เมนท (เซ่ียงไฮ) จํากัด 

ธุรกิจสปาในประเทศจีน 140,000 140,000 100.0 MSpaV 

บริษัท อาราเบียน สปา (ดูไบ) จํากัด ธุรกิจสปาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 300 147 49.0 MSpaV 
# อัตราการถือหุนรวมสวนที่ถือโดยบริษัท ฮอสพิทอลลิต้ี อินเวสเมนท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 200,900 หุน 

 

6 ธุรกิจบันเทิง ดําเนินการโดย 
บริษัท ธุรกิจหลัก จํานวนหุนสามัญ อัตราการถือ

หุน  

(รอยละ) 
จํานวนหุน

รวม 

จํานวนหุนที่

ถือ 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

(มหาชน) 

สถานบันเทิงสําหรับครอบครัว ประกอบดวย 

พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! โรง

ภาพยนตร 4 มิติ (Simulator Theater)  

โกดังผีสิง (Haunted Adventure)  

มหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze) พิพิธภัณฑ

หุนข้ีผึ้ง Louis Tussauds ที่พัทยา  

- - - 

R.G.E. (Hong Kong) Limited ใหบริการดานการบริหารงานในธุรกิจสันทนาการ 100,000 99,999 100.0 
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

7 ธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา 
บริษัท ธุรกิจหลัก จํานวนหุนสามัญ 

 

สัดสวนการถือหุน 

จํานวนหุน

รวม 

จํานวนหุนที่

ถือ 

รอยละ ถือหุน

โดย 

หุน หุน 

บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน 

จํากัด (มหาชน)  (‘MINOR’) 

จัดจําหนายสินคา 489,770,722 447,411,869 91.35 MINT 

บริษัท อารมิน ซิสเท็มส จํากัด จัดจําหนายเคร่ืองใชตาง ๆ 1,100,000 1,099,997 100.0 MINOR 

"สวิลลิ่ง เจ เอ แฮงเคิลส” เส้ือผาสําเร็จรูป “บอส

สีนี่” และรองเทาและกระเปาสตรี “ชาลสแอนด

คีธ” 

350,000 349,997 100.0& MINOR บริษัท เรด เอิรธ ไทย จํากัด  จัดจําหนายเคร่ืองสําอางแหงสีสัน “เรด เอิรธ” 

บริษัท ไมเนอร คอนซัลแท็นส 

แอนด เซอรวิส จํากัด 

จัดจําหนายผลิตภัณฑจากสวนผสมของพฤกษา

ธรรมชาติ “บลูม” เคร่ืองสําอาง “สแมชบ็อกซ” 

กระเปาเดินทาง “ทูมี่” 

700,000 369,599 100.0 MINOR 

บริษัท เอสมิโด แฟช่ันส จํากัด จัดจําหนายแฟช่ันเส้ือผาสําเร็จรูป “เอสปรี” 13,000,000 11,799,995 90.8 MINOR 

บริษัท อมอรแปซิฟค (ไทย

แลนด) จํากัด 

จัดจําหนายผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีช้ันสูง 

Water Science “ลาแนจ” 

200,000 139,994 70.0 MINOR 

บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง 

จํากัด 

ผลิตสินคาอุปโภค เชน ผลิตภัณฑทําความ

สะอาด น้ําหอมปรับอากาศ น้ํายาปรับผานุม 

100,000 99,998 100.0 MINOR 

บริษัท ไมเนอร ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด 

ใหเชาที่ดินและคลังสินคา 40,000 39,993 100.0 MINOR 

บริษัท มารเวลลัส เวลธ  จํากัด ธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย  1 1 100.0 MINOR 
& อัตราการถือหุนรวมสวนที่ถือโดยบริษัท เรด เอิรธ ไทย จํากัด จํานวน 330,400 หุน) 

 

8 ธุรกิจอื่น  
บริษัท ธุรกิจหลัก จํานวนหุนสามัญ 

 

สัดสวนการถือหุน 

จํานวนหุน

รวม 

จํานวนหุนที่

ถือ 

รอยละ ถือหุนโดย 

หุน หุน 

บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมช่ัน 

เทคโนโลยี จํากัด 

ใหคําปรึกษา และติดต้ัง บํารุงรักษา 

ซอมแซมระบบคอมพิวเตอร โปรแกรม

คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ

บริษัทและบริษัทในเครือ 

60,000 59,998 100.0 MINT 

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพ

เพอรต้ี ฟนด 

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย 7,477,508 7,477,451 100.0 MINT 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ลงทุนในอสังหาริมทรัพย 136,500,000 36,500,000 26.7 MINT 

กองทุนรวมอสังหารมิทรัพยทรัพยทวี ลงทุนในอสังหาริมทรัพย 50,000,000 5,000,000 10.0 MINT 
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

33.3  โครงสรางรายได    

 

บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการประกอบธุรกิจหลัก ไดแก รายไดจากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ธุรกิจโรงแรม ธรุกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา ธุรกิจศูนยการคาและบันเทิง ธุรกิจสปา และ

ธุรกิจอื่นๆ  

โครงสรางรายไดในปที่ผานมาเปนดังนี้1  

หนวย : ลานบาท 

ผลิตภัณฑ : ดําเนินการโดย 
2550 2551 2552 

รายได  รอยละ รายได  รายได 1 รอยละ รอยละ 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ²   6,581.39  46.91   8,404.32  50.89 9,483.55 54.85 

ธุรกิจโรงแรม ³    5,807.31 41.39 5,885.80  35.64 4,762.11 27.54 

     227.50  1.62 591.13  3.58 - - ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

- - - - 1,379.18 7.98 ธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา 

ธุรกิจศนูยการคา       434.08  3.09 466.06  2.82 426.12 2.46 

ธุรกิจสปา      384.42  2.74 358.23  2.17 315.38 1.82 

ธุรกิจบันเทิง       103.18  0.74 108.48  0.66 93.67 0.54 

รายไดอ่ืน        491.38  3.50 700.94  4.24 830.78 4.80 

รวมรายได 14,029.25  100.00 16,514.96  100.00 17,290.79 100.00 

หมายเหตุ  1. ขอมูลจากงบการเงิน 

  2. รายไดจากธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมรวมรายไดจากการใหสิทธิแฟรนไชส 

  3. รายไดจากธุรกิจโรงแรม รวมรายไดจากการบริหารจัดการ 

  4. รายไดอื่นประกอบดวยเงินปนผลรับจากบริษัทอื่น สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและรายไดอื่น 

 

3.4  เปาหมายการดําเนินธุรกิจ  

   

 ในป 2552 บริษัทไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณความไมสงบทางการเมืองภายในประเทศ

ตอเนื่องจากชวงปลายป 2551 ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจโรงแรมของบริษัท แตเน่ืองดวยบริษัทมีการกระจายความเส่ียง

ในการดําเนินธุรกิจโดยมีแหลงที่มาของรายไดจากฐานธุรกิจที่หลากหลายครอบคลุมทั้ง  ธุรกิจอาหาร ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัด

จําหนายและผลิตสินคา  และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอื่นๆ นอกเหนือไปจากธุรกิจโรงแรม อีกทั้ง มีการกระจายความเส่ียงจากแหลง

ที่ต้ังในการประกอบธุรกิจท่ีครอบคลุมประเทศไทย และตางประเทศ ประกอบกับการมุงเนนที่จะดําเนินกลยุทธ Asset - Light

ในการขยายธุรกิจ ดวยการขายสิทธิ์แฟรนไชสรานอาหารและการรับจางบริหารโรงแรมภายใตแบรนดของตนเอง ซึ่งเปนการ

ขยายธุรกิจโดยไมตองพึ่งพิงเงินลงทุน เหลาน้ีจึงมีสวนสําคัญในการบรรเทาผลกระทบจากภาวะการณดําเนินธุรกิจที่ไม

เอื้ออํานวย นอกจากน้ี บริษัทมีการวางแผนเพ่ือปองกันและบรรเทาผลกระทบในระยะส้ัน ตลอดจนการวางแผนกลยุทธใน

ระยะกลางและระยะยาว เพื่อใหการดําเนินงานในแตละกลุมธุรกิจมีการเติบโตอยางตอเนื่องในระยะยาว  

  ในสวนของธุรกิจโรงแรม ป 2552 มีโรงแรมที่บริษัทเปนผูรับจางบริหารงานเปดใหบริการถึง 3 แหง ภายใตแบรนด

อนันตรา ที่กรุงเทพ เกาะสมุย และอาบูดาบี นอกจากนี้ บริษัทมีการลงทุนขยายหองพักแบบพูลวิลลาจํานวน 12 หลัง ที่

โรงแรมโฟรซีซั่นส เชียงใหม และ Elewana Afrika ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 50 โดยเขาซื้อโรงแรม Afrochic Retreat ซึ่งเปน
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สวนที่ 1 หนา 23 

 ในสวนธุรกิจอาหาร บริษัทไดขยายสาขาของธุรกิจอาหารสุทธิจํานวน 69 สาขาจาก 1,043 สาขา ณ ส้ินป 2551 

เปน 1,112 สาขา ณ ส้ินป 2552 แบงเปนการขยายสาขาท่ีบริษัทลงทุนเองจํานวน 37 สาขา และสาขาแฟรนไชส จํานวน 32 

สาขา  นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีแผนการขยายตัวในระยะยาวโดยคาดวาจะสามารถขยายไดประมาณ 70 -100 สาขาในแต

ละป 

  นอกจากนี้ ในสวนของธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา ณ ส้ินป 2552 มีจํานวนรานและจุดจําหนายผาน

หางสรรพสินคา ทั้งส้ิน 293 แหง ลดลงจากปกอน 18 แหง เน่ืองจากเปนรานและจุดจําหนายสินคาที่ไมทํากําไร ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และทําใหอัตราการทํากําไรของธุรกิจน้ีดีขึ้น อยางไรก็ดี บริษัทมีแผนในระยะยาว โดยจะ

พิจารณาลงนามในสัญญาแฟรนไชสกับแบรนดแฟชั่นระดับนานาชาติอื่นๆ เชนที่ไดทํากับ Gap Inc ในป 2552ซึ่งเปนแบรนด

ใหมที่บริษัทไดรับสิทธิ์ในการเปนผูจัดจําหนายในประเทศไทย โดยจะเปดสาขาแรกแลวที่เซ็นทรัลเวิลดในเดือนมีนาคม 2553 

 

 

 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

4.  
 

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

4.1  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

1. ธุรกิจโรงแรม 
จากการขยายการลงทุนอยางตอเน่ืองของบริษัท ปจจุบันบริษัทมีจํานวนหองพักของโรงแรมท้ังส้ิน 3,561 หอง 

โดย 

โรงแรมที่อยูภายใตการบริหารงานของกลุมบริษัท ไดแก  

1) กรุงเทพฯ แมริออท รีสอรท แอนด สปา  

2) พัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา  

3) หัวหิน แมริออท รีสอรท แอนด สปา  

4) อนันตรา หัวหิน รีสอรท แอนด สปา  

5) อนันตรา สามเหล่ียมทองคํา รีสอรท แอนด สปา เชียงราย  

6) อนันตรา บอผุด รีสอรท แอนด สปา เกาะ สมุย (เดิมชื่อ “โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย” )  

7) อนันตรา ภูเก็ต วิลลาส  

8) อนันตรา ดิหกู รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส   

9) อนันตรา เวลิ รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส (เดิมชื่อ “โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส” )  

10) ฮารเบอรวิว โฮเท็ล เวียดนาม  

11) นาลาดู มัลดีฟส       

 

โรงแรมที่บริษัท เปนผูถือหุนแตไมไดเขาไปบริหาร ไดแก  

12) เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา  

13) โฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม  

14) โฟรซีซั่นส กรุงเทพ  

15) โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย  

16) โฟรซีซั่นส รีสอรท เกาะสมุย สุราษฎรธานี   

17) กลุมโรงแรมเซเรนดิบ ศรีลังกา จํานวน 3 แหง 

18) กลุมโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา จํานวน 5 แหง 

โรงแรมที่บริษัทรับจางบริหารไดแก   

19) อนันตรา เซมินยัค รีสอรท แอนด สปา บาหลี   

20) เดสเสิรท ไอแลนด รีสอรท แอนด สปา โดย อนันตรา อาบูดาบี  

21) อนันตรา สิเกา รีสอรท แอนด สปา ตรัง  

22) อนันตรา บานราชประสงค เซอรวิส สวีท กรุงเทพฯ     เปดใหม 

23) อนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย      เปดใหม 

24) คัสร อัล ซาราป เดสเสิรท รีสอรท แอนด สปา โดย อนันตรา เปดใหม 
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

1.1 กรุงเทพฯ แมริออท รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว กลุมนักธุรกิจ 

และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัทมีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน 413 หอง 

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มา

พักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) หอง จัดเ ล้ียงและหอง จัดสัมมนา

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (คน) 

The Riverside Terrace 250 Ballroom A 140 

The Market 130 Ballroom B 40 

Brio 140 Ballroom C 40 

Trader Vic’s 126 Ballroom D 40 

Benihana 132 Charoen Nakorn 100 

Loy Nam 50 Thonburi 60 

Elephant  60 Jasmine 40 

Numero 70 Poppy 12 

Manohra 150 Bamboo 10 

  Lotus 16 

  Garden 210 

  Grand Sala 300 

 

1.2  พัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียวและกลุมลูกคาที่

เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก  มีหองพักทั้งส้ิน 296 หอง   

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพ่ือใหบริการแกลูกคาที่มาพัก

และลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุแบบหองเรียน 

(คน) 

Garden Café 140 Ballroom 200 

Benihana 100 Room 1 (Orchid Garden) 130 

Kabuki 30 Room 2 (Rose Garden) 100 

Rice Mill 80 Room 3 (Sunflower) 70 

Sala Rim Nam 120 Room 4 (Jasmine) 50 

Manao 40 Room 5 (Lotus) 50 

Elephant 60 Room 6 (Canna) 50 

Dicey Reilly’s 120 Chaba 40 

  Board Room 20 

  Sala Rim Nam 120 
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

1.3 หัวหิน แมริออท รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยวและกลุมลูกคาท่ีเปน

บริษัท มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน 219 หอง 

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจและหองจัดเล้ียง เพ่ือใหบริการแกลูกคาท่ีมา

พักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟฟ ช อ พ

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) ห อ ง จั ด เ ล้ี ย ง แ ล ะ ห อ ง จั ด

สัมมนา ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (คน) 

Marriott Café 137 A. Petchburi 75 

Chicago Grill 28 B. Pranburi 75 

Sala Thai 38 Hua Hin 40 

Ciao 45   

 
1.4  อนันตรา หัวหิน รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเท่ียว และกลุม

ลูกคาที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน 187 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพ่ือใหบริการแก

ลูกคาที่มาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) ห อ ง จั ด เ ล้ี ย ง แล ะห อ ง จั ด

สัมมนาประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (คน) 

Issara Café 146 Ruen Thon 60 

Baan Thalia 52 Ruen Thai  40 

Sala Siam 68 Ruen Than 30 

Rim Nam 54 Ruen Anantara 100 

Loy Nam 22 Ruen Nok                                  35 

Saithong 70   

Lagoon 26   

 
1.5  อนันตรา สามเหล่ียมทองคํา รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว และ

กลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน 77 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคา

ที่มาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟฟ ช อ พ

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) ห อ ง จั ด เ ล้ี ย ง แ ล ะ ห อ ง จั ด

สัมมนาประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (คน) 

Sala Mae Nam Thai 120 Rimkhong 27 - 64 
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ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟฟ ช อ พ

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) ห อ ง จั ด เ ล้ี ย ง แ ล ะ ห อ ง จั ด

สัมมนาประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (คน) 

Baan Dahlia Italian 30 MaeKhong 64 - 144 

 Elephant Bar & Opium 20   

 
1.6 อนันตรา บอผุด รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว และ

กลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน 106 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคา

ที่มาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟฟ ช อ พ

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) ห อ ง จั ด เ ล้ี ย ง แ ล ะ ห อ ง จั ด

สัมมนาประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (คน) 

ไฮไทด 60 สมุยแกรนดบอลรูม 140 

อีคลิปส 40 เกาะสมุย 70 

ฟูลมูน 48 เกาะพงัน 70 

พูบาร 60 เกาะเตา 12 

 

1.7   อนันตรา ภูเก็ต วิลลาส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน 83 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก

และลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟฟ ช อ พ

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) หองจัดเลี้ยงและหองจัด

สัมมนาประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (คน) 

La Sala 72 Andaman East 30 

The Tree House 28 Andaman West 30 

The Tasting Room 18 Sarasin Boardroom 12 

Sea Fire Salt 72   

 
1.8 อนันตรา ดิหกู รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะ

การใหบริการ ดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน 110 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังนี้ 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพประกอบดวย: ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 

Fushi  café 150 

Aqua Bar 90 

Terrazzo 36 

Fuddan  Grill 76 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก 

-  ตกปลา นั่งเรืองชมปลาโลมา Scuba Diving, Snorkeling 

- หองออกกําลังกาย (มีผูดูแลใหคําแนะนํา) 

- บริการอุปกรณกีฬาทางนํ้า 

-  ศูนยบริการเพ่ือสุขภาพและสามารถใหบริการสปาในหองพักได  

-  รานคายอย ขายสินคาและของที่ระลึกตางๆ เชน เคร่ืองประดับ รานขายเส้ือผา 

จัดทัวรนอกสถานที่ บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท 

เปนตน 

-  

-  ทองเที่ยวและชอปปงในเมืองหลวงที่เกาะ Male 

- มีเรือไวคอยบริการลูกคาที่มีความประสงคจะไปทานอาหารที่หองอาหารไทย หรือหองอาหารระหวางเกาะ เชน 

แขกที่พักอยูที่โรงแรมอนันตรา ดิกู มัลดีฟส ตองการไปทานอาหารที่หองอาหารที่โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส 
 

1.9  อนันตรา เวลิ รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส (เดิมช่ือ โรงแรมโบดู ฮูรา มัลดีฟส) มุงเนนใหบริการแกลูกคา

ประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน 50 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังนี้ 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพประกอบดวย: ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 

Baan Huraa 

73 Degree 

60 

110 

Dhoni Bar 87 

Gecko 58 

 

การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก 

-  ตกปลา นั่งเรือชมปลาโลมา Scuba Diving, Snorkeling 

-  สนามเทนนิส สควอช แบดมินตัน และวอลเลยบอล 

- บริการอุปกรณกีฬาทางนํ้า 

- ศูนยบริการเพ่ือสุขภาพและสามารถใหบริการสปาในหองพักได  

-  รานคายอย ขายสินคาและของที่ระลึกตางๆ เชน เคร่ืองประดับ รานขายเส้ือผา 

จัดทัวรนอกสถานที่ บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท 

เปนตน 

- 

- ทองเที่ยวและชอปปงในเมืองหลวงที่เกาะ Male  

-  มีเรือไวคอยบริการลูกคาที่มีความประสงคจะไปทานอาหารท่ีหองอาหารไทยหรือหองอาหารระหวางเกาะ เชน 

แขกที่พักอยูที่โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส ตองการไปทานอาหารที่หองอาหารที่โรงแรม อนันตรา ดิกู มัลดีฟส 
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1.10  ฮาเบอรวิว โฮเท็ล เวียดนาม มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคา

ที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน 127 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหอง

จัดเล้ียงเพ่ือใหบริการแกลูกคาที่มาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) หองจัดเลี้ยงและหองจัด

สัมมนาประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (คน) 

Lobby Lounge 30 Hanoi 90 

The La Terrasse 30 Saigon 90 

The Harbour Café 86 Haiphong 60 

The Nam Phuong 90 Danang 40 

การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก 

-  ศูนยบริหารรางกาย  

-  รานคายอยขายสินคาและของที่ระลึกตางๆ 

-  บริการอื่นๆ เชน บริการสํารองที่นั่ง Business Center แพทยทางโทรศัพท บริการLimousine บริการจัดทัวรนอก

สถานที่ บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท เปนตน 

 

นาลาดู มัลดีฟส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 1.11  

การใหบริการดานหองพัก  มีหองพักทั้งส้ิน 19 หอง มีสระวายนํ้าสวนตัวทุกหอง 

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังนี้ 
 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพประกอบดวย: ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 

Living Room 42 

Palm Grove 20 

การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก 

-  ตกปลา นั่งเรือชมปลาโลมา Scuba Diving Snorkeling 

- สนามเทนนิส สควอช แบดมินตัน และวอลเลยบอล 

- บริการอุปกรณกีฬาทางนํ้า 

- ศูนยบริการเพ่ือสุขภาพ และสามารถใหบริการสปาในหองพักได 

-  รานคายอย ขายสินคาและของที่ระลึกตางๆ เชน เคร่ืองประดับ รานขายเส้ือผา 

จัดทัวรนอกสถานที่ บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท 

เปนตน 

- 

- ทองเที่ยวและชอปปงในเมืองหลวงที่เกาะ Male  

- มีเรือไวคอยบริการลูกคาที่มีความประสงคจะไปทานอาหารท่ีหองอาหารไทยหรือหองอาหารระหวางเกาะ เชน 

แขกที่พักอยูที่โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส ตองการไปทานอาหารที่หองอาหารที่โรงแรมอนันตรา เวลิ หรือโรงแรม

อนนัตรา ดิหกู มัลดีฟส 
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1.12  เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว และ

กลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน 265 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียง เพื่อใหบริการแก

ลูกคาที่มาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
ภัตตาคารและค อฟฟ ช อพ

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) ห อ ง จัด เ ล้ี ย งและห อ ง จัด

สัมมนา ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (คน) 

Marriott Café 137 Mai Khao Ballroom 600 

Cucina 77 Salon A or B or D or E 85 

Andaman Grill 60 Salon C 240 

Kabuki Sushi Bar 30 Layan 1, 2 or Rawai 1, 2 60 

Siam Deli 66 Kamala Boardroom 10 

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   

 

1.13  โฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเท่ียว และกลุมลูกคาที่

เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพัก 64 หอง และพูลวิลลา  12 หลัง   

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัด

เล้ียงเพ่ือใหบริการแกลูกคาที่มาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) ห อ ง จั ด เ ล้ี ย ง แล ะห อ ง จั ด

สัมมนา ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (คน) 

Sala Mae Rim 54 Kasalong Pavillion 18-30 

Elephant Bar 35 Intanin 30-80 

Terrace 64   

Pool Bar 22   
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1.14  โฟรซีซั่นส โฮเท็ล กรุงเทพฯ มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคา

ที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน 356 หอง  

การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหอง

จัดเล้ียงเพ่ือใหบริการแกลูกคาที่มาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) หองจัดเลี้ยงและหองจัด

สัมมนา ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (คน) 

Madison 90 The Ballroom 400-1000 

Biscotti 100 Monthatip 1 – 4 400-800 

Health Club 17 The Pimarnman Room 100-300 

Lobby Lounge 129 Amorn Room 30-50 

Shintaro 64 Ratana Room 30-50 

The Spice Market 72 Kosin Room 30-50 

Terrace 88 Ratanakosin Room 80-100 

Aqua 59 Boardroom  10-20 

Mocha & Muffins 29 Napa Room 30-50 

  Dara Room 30-50 

  Suriyan – Chandra Room 80-120 

  Busaba 20-22 

  Mullika 12-16 

 
1.15 โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะ
การใหบริการดังนี้ 
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน 15 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ, บาร เพ่ือใหบริการแกลูกคา
ที่มาพักดังนี้ 
ภัตตาคารและบาร ประกอบดวย: ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 

Nong Yao 36 

Burma Bar 16 

Wine Cellar 6 

 

1.16  โฟรซีซั่นส รีสอรท เกาะสมุย สุราษฎรธานี มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเท่ียว มี
ลักษณะการใหบริการดังนี้ 
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน 60 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร เพ่ือใหบริการแกลูกคา
ที่มาพักดังนี้ 
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ภัตตาคารและบาร ประกอบดวย: ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 

Lan Tania 102 

Pla Pla 102 

Wine Cellar 8 

 
1.17   กลุมโรงแรมเซเรนดิบ ศรีลังกา  

กลุมโรงแรมเซเรนดิบ ในประเทศศรีลังกา บริหารงานโดย บริษัทเซเรนดิบโฮเท็ล ซึ่งเปนบริษัทยอยของ Hemas 

Holdings Limited (Hemas) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศศรีลังกา ซึ่ง บริษัทฯ ไดเขาลงทุนใน

สัดสวนรอยละ 20 ในบริษัทเซเรนดิบโฮเท็ล ต้ังแตในป 2550 โดยโรงแรมในเครือของเซเรนดิบ โฮเทล ประกอบดวย  

1. โฮเท็ล เซเรบดิบ มีหองพักจํานวน 90 หอง 

2. คลับ โฮเท็ล ดอลฟน มีหองพักจํานวน 146 หอง  

3. โฮเท็ล สิกิริยา มีหองพักจํานวน 79 หอง 

 
1.18  กลุมโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา  

 กลุมโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา บริหารงานโดยบริษัทเอเลวานา แอฟริกา มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศ

แทนซาเนีย ซึ่งบริษัทฯ เขาถือหุนสัดสวนรอยละ 50 ต้ังแตป 2551 บริษัทเอเลวานา แอฟริกา มีชื่อเสียงในดานแหลง

ทองเที่ยวเชิงซาฟารีในทวีปแอฟริกา โดยมีใหบริการที่พักหลายแหงที่มีความหรูหราและกลมกลืนกับส่ิงแวดลอมที่งดงาม

อยางเปนธรรมชาติของทวีปแอฟริกา ที่พักในเครือของเอเลวานา ประกอบดวย   

1. เซเรเกติ ไมเกรช่ัน แคมป แทนซาเนีย มีหองพักจํานวน 20 หอง  

2. ทารางกิรี ทรีท็อป  แทนซาเนีย มีหองพักจํานวน 20 หอง 

3. อรุชา คอฟฟ ลอดจ แทนซาเนีย หองพักจํานวน 30 หอง 

4. เดอะ แมนเนอร แอท โกรองโกโร แทนซาเนีย มีหองพักจํานวน 20 หอง 

5. แอฟโร ชิค รีทรีท เคนยา มีหองพักจํานวน 10 หอง ซึ่งเอเลวานา ไดดําเนินการเขาซื้อในเดือนมิถุนายน 2552 

 

1.19 อนันตรา เซมินยัค รีสอรท แอนด สปา บาหลี มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มี

ลักษณะการใหบริการดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน 60 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก

และลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ ประกอบดวย: ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 

Wild Orchid 60 

The Payon 60 

Sunset on Seminyak 120 

Rooftop Grill and Wine 20 
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1.20 เดสเสิรท ไอแลนด รีสอรท แอนด สปา โดย อนันตรา  อาบูดาบี มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุม

นักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน 64 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก

และลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟฟ ช อ พ 

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) ห อ ง จั ด เ ล้ี ย ง แ ล ะ ห อ ง จั ด

สัมมนา ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (คน) 

Al Shams 41 Meeting Room 1  12 

Samak 80 Meeting Room 2 20 

The Palm 90 Boardroom 8 

The Lounge 39 Breakout room 8 

 
1.21 อนันตรา สิเกา รีสอรท แอนด สปา ตรัง มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว มีลักษณะการ

ใหบริการดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน  138 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก

และลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟฟ ช อ พ 

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) ห อ ง จั ด เ ล้ี ย ง แ ล ะ ห อ ง จั ด

สัมมนา ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (คน) 

Leelawadee 64 Dugong Club 40 

Aqua 40 Morakot 120 

  Sairong 18 

  Kradan 18 

 
1.22 อนันตรา บานราชประสงค เซอรวิส สวีท กรุงเทพ มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มี

ลักษณะการใหบริการดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน  97 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก

และลูกคาท่ัวไปดังนี้ 

 
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 

(Inside) 

 ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 

           (Outside) 

    รวมจํานวน (ที่นั่ง) 

         

The Terrazz 28               60  88 

Tetto 49               16 65  
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1.23  อนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย  มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มี

ลักษณะการใหบริการดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน  122 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก

และลูกคาท่ัวไปดังนี้ 

 

ภัตตาคารและบาร ประกอบดวย: ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 

OceanKiss 140 

SkyHug 32 

 

1.24   คัสร อัล ซาราป เดสเสิรท รีสอรท แอนด สปา โดย อนันตรา อาบูดาบี มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภท

กลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งส้ิน  206 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก

และลูกคาท่ัวไปดังนี้ 

 
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) หองจัดเลี้ยงและหองจัด

สัมมนา ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 

AL Waha – All day dining 240 Ballroom 240 

AL Liwan – Lobby 82 Ballroom A 80 

Suhail – Rooftop 49 Ballroom B                    80 

Ghadeer – Pool 137 Ballroom C                    80 

IRD  Meeting Room 1 10 

TENT  Meeting Room 2 10 

 
ลักษณะทางดานการผลิต 
ตารางรายละเอียดที่ต้ัง จํานวนหองพัก อัตราการเขาพัก และอัตราคาหองพักโดยเฉลี่ยของโรงแรม ทั้งนี้ ในป 2552 มี

โรงแรมเปดใหม 3 แหง ไดแก อนันตรา บานราชประสงค เซอรวิส สวีท (เปด มี.ค. 52) คัสร อัล ซาราป เดสเสิรท รีสอรท 

โดย อนันตรา อาบูดาบี (เปด ต.ค. 52) และ อนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย (เปด พ.ย. 52) 
 

รายละเอียดโรงแรม 
 

2548 2549 2550 2551 2552 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 

86% 91% 87% 75% 60% กรุงเทพฯ แมริออท รีสอรท แอนด สปา   
257/1-3 ริมแมน้ําเจาพระยา ถนนเจริญนคร พื้นที่  27 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 7 ช้ันจํานวน 2 อาคาร และอาคาร

สูง 5 ช้ัน จํานวน 1 อาคาร มีหองพักรวม 413 หอง 
คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
 

3,444 3,654 3,945 4,337 3,726 
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รายละเอียดโรงแรม 
 

2548 2549 2550 2551 2552 

พัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา   
218/2-3 ถนนชายหาดเมืองพัทยา จ. ชลบุรี พื้นที่ 11 ไร

ประกอบดวยอาคาร 2 หลัง สูง 4 ช้ัน และ 10 ช้ัน มีหองพัก

รวม 296 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 

80% 86% 79% 77% 68% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 

3,101 3,360 3,704 3,832 3,403 

หัวหนิ แมริออท รีสอรท แอนด สปา  
107/1 ถนนเพชรเกษม หัวหิน จ. ประจวบฯ พื้นที่ 21ไร

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ช้ันจํานวน 2 อาคารและอาคาร

สูง 7 ช้ัน 1 อาคาร มีหองพักรวม 219 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 

81% 87% 83% 70% 65% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 

3,194 3,234 3,373 3,773 3,355 

อนันตรา หัวหิน รีสอรท แอนด สปา  
43/1 ถนนเพชรเกษม หัวหิน จ. ประจวบฯ พื้นที่ 36 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 2 ช้ัน 7 อาคาร มีหองพัก 187 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 

76% 74% 70% 62% 46% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 

3,814 3,945 4,008 4,050 3,546 

อนันตรา สามเหล่ียมทองคํา รีสอรท แอนด สปา  
229 อําเภอเชียงแสน เชียงราย พื้นที่ 800 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 2 ช้ัน 2 อาคาร มีหองพัก 77 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 

40% 40% 45% 41% 32% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 

4,756 5,457 5,230 5,999 5,915 

อนันตรา บอผุด รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย  
(เดิม อนันตรา รสีอรท แอนด สปา สมุย) 
99/9  หมูที1่ ต.บอผุด อ.เกาะ สมุย จ.สุราษฎรธานี  

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ช้ัน 2 อาคาร มีหองพัก 106 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 

46% 60% 71% 67% 64% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
5,639 5,578 5,281 5,273 4,457 

อนันตรา ภูเก็ต วลิลาส  
ตําบลไมขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พื้นที่  51 ไร 

ประกอบดวยหองพัก 83 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 
- - - 30% 36% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
- - - 12,694 12,295 

อนันตรา ดิหกู รสีอรท แอนด สปา มัลดีฟส 
Dhigufinolhu, South Male Atoll,  Male, Republic of 

Maldives 

ประกอบดวยหองพักจํานวน 110 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 
- 70.% 67%   74% 61% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
- 11,508 12,508 15,059 15,334 

อนันตรา เวลิ รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส 
Veligandu, South Male Atoll, Male, Republic of 

Maldives 

ประกอบดวยหองพักจํานวน 50 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 
- 74% 71% 83% 70% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
- 6,363 6,979 10,854 12,102 

ฮารเบอรวิว โฮเทล็ เวียดนาม  
ถนนทรานฟู เมืองไฮฟอง เวียดนาม  

ประกอบดวยอาคาร 1 หลัง สูง 4 ช้ัน มีหองพัก 127 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 
46% 60% 63% 43% 29% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
1,689 1,556 1,954 2,905 2,848 

นาลาดู มัลดีฟส 
Veligandu , South Male Atoll, Male, Republic of 

Maldives 

ประกอบดวยหองพัก 19 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 
- - 24% 52% 47% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
- - 27,635 34,470 31,752 
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รายละเอียดโรงแรม 
 

2548 2549 2550 2551 2552 

เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา  
231 หมู 3 ตําบลไมขาว อําเภอถลาง จ. ภูเก็ต พื้นที่ 37 ไร

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ช้ัน 3 อาคาร มีหองพัก 265 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 
67% 63% 74% 73% 60% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
5,561 6,031 6,015 5,925 5,135 

 โฟรซีซ่ันส รีสอรท เชียงใหม  
502 หมู 1 ถนนแมริม-สะเมิง (สายเกา) อําเภอแมริม จ. 

เชียงใหม พื้นที่ 37 ไร ประกอบดวย อาคารสูง 2 ช้ัน 

จํานวน 20 อาคาร หองพัก รวม 76 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 
59% 56% 54% 46% 32% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
12,115 12,412 12,599 14,031 11,294 

โฟรซีซ่ันส โฮเท็ล กรุงเทพฯ 
155 บนถนนราชดําริ เขตปทุมวัน พื้นที่ 10 ไรประกอบดวย

อาคารสูง 7 ช้ัน 1 อาคาร สูง 8 ช้ัน 1 อาคาร และอาคารสูง 

9 ช้ัน 1 อาคาร หองพักรวม 356 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 
63% 55% 63% 57% 52% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
5,665 5,975 6,151 6,273 5,383 

โฟรซีซ่ันส เต็นทแคมป เชียงราย 
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ประกอบดวยเตนทแคมป 15 หลัง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 
- 42% 48% 38% 30% 

 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
- 21,280 31,379 39,927 40,134 

โฟรซีซ่ันส รีสอรท เกาะสมุย สุราษฎรธาน ี
219 หมู 5 อางทอง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

ประกอบดวยหองพัก 60 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 
- - 64% 57% 43% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
- - 17,812 20,948 21,413 

อนันตรา เซมินยัค รีสอรท แอนด สปา บาหลี 
Jl. Abimanyu (Dhyana Pura), Seminyak, Bali,  

Indonesia 

ประกอบดวยหองพักจํานวน 60 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 
- - - 63% 59% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
- - - 8,449 8,319 

เดสเสิรท ไอแลนด รีสอรท แอนด สปา โดย อนันตรา 
อาบูดาบี 
Sir Bani Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates 

ประกอบดวยหองพักจํานวน  64 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 
- - - 34% 37% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
- - - 13,038 11,900 

อนันตรา สิเกา รีสอรท แอนด สปา ตรัง  
198-199 หมู 5 ถ.หาดปากเมง-ฉางหลาง ต.ไมฝาด อ.สิ

เกา จังหวัดตรัง ประกอบดวยหองพักจํานวน 138 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 
- - - 20% 17% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
- - - 4,138 3,314 

อนันตรา บานราชประสงค เซอรวสิ สวีท กรุงเทพ 
3  ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดําริ แขวงลุทพินี เขต

ปทุมวัน กรุงเทพฯ ประกอบดวยหองพัก 97 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 
- - - - 56% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
- - - - 2,210 

อนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย 
92/1 หมู 2  ต.บอผุด อ.เกาะ สมุย จ.สุราษฎรธานี 

ประกอบดวยหองพัก 122 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 
- - - - 25% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
- - - - 6,132 
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รายละเอียดโรงแรม 
 

2548 2549 2550 2551 2552 

คัสร อัล ซาราป เดสเสิรท รีสอรท แอนด สปา โดย 
อนันตรา อาบูดาบี  
1 Qasr Al Sarab Road, Abu Dhabi, United Arab 

Emirates 

ประกอบดวยหองพัก 206 หอง 

อัตราการเขาพัก 

(รอยละ) 
- - - - 20% 

คาหองพักเฉล่ีย 

(บาท/คืน) 
- - - - 14,312 

หมายเหตุ: โรงแรมในตางประเทศโดยปกติกําหนดอัตราคาหองพักในสกุลเงินทองถิ่น แตเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบจึงแปลงเปนเงิน

บาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียของธนาคารแหงประเทศไทย  

 

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น นอกจากหองพัก อุปกรณเคร่ืองมือเครื่องใช 

และคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหารและเครื่องด่ืมแลว พนักงานท่ีใหบริการถือเปนองคประกอบที่สําคัญอีก

ประการหน่ึง บริษัทมีนโยบายหลักที่จะรับคนทองถ่ิน เพื่อใหเกิดการจางแรงงานในระดับทองถ่ินน้ันๆ โดยจัดใหมีการ

ฝกสอนและอบรมแกพนักงานเหลาน้ันใหมีความรูและความสามารถในการทํางาน นอกจากนี้ การสงพนักงานคนไทยไป

เรียนรูงานในตางประเทศและการรับผูเช่ียวชาญมาฝกสอน การจางชาวตางชาติมาทํางาน ก็เปนวิธีที่จะสามารถถายทอด

ความรูและประสบการณใหแกพนักงานคนไทยเพื่อจะปฏบิัติไดเองในอนาคต 

 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ธุรกิจโรงแรมมีปริมาณการใชน้ําตอวันเปนจํานวนมาก ซึ่งนํ้าเสียของโรงแรมไดผานกรรมวิธีทางชีวะเคมี โดย

ผานถังแซต แลวจึงปลอยน้ําทิ้งลงสูระบบกําจัดน้ําเสีย ที่ผานมาบริษัท และบริษัทในเครือ ไมเคยกอปญหาทางดาน

มลภาวะหรือปญหาใด ๆ เก่ียวกับส่ิงแวดลอม อีกทั้งยังมีมาตรการที่เขมงวดเพ่ือรักษาระดับมาตรฐานการควบคุมของเสีย 

สําหรับหนวยงานท่ีควบคุมเก่ียวกับส่ิงแวดลอมจะอยูภายใตการควบคุมของเทศบาลเมืองแตละแหงซ่ึงเปนที่ต้ังของ

โรงแรม เชน กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเมืองหัวหิน โดยเทศบาลเมืองแตละแหงจะนํานํ้าดังกลาวไปบําบัดอีกคร้ัง

หนึ่งกอนปลอยลงทะเลหรือแมน้ํา 

 
2. ธุรกิจศูนยการคา 
2.1  ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 

ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด ซึ่ง

บริษัทถือหุนอยูรอยละ 100 ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่เพ่ือการพาณิชยเปนอาคารขนาด 4 ชั้น ต้ังอยูเลขท่ี 218 หมู 10 ถนน

เลียบชายหาด อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อท่ี 8 ไร 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสัญญาเชาที่ดินระยะยาว 30 ป 

หมดอายุป 2561 มีพื้นที่ใหเชารวมท้ังส้ิน 19,773.65  ตารางเมตร ซึ่งประกอบดวย พื้นที่ใหเชาสําหรับคาปลีก (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 รานอาหารช้ันนํา อาทิ Guess, Bossini, Esprit, Nautica, Lacoste, 

Body Glove, Chic club, Charles&Keith, Jeep, AIIZ, Chaps, Jaspal, Jim Thomson, Boots, City Chain, B2S, 

Super Sport, Benihana, , Starbucks Coffee, Zen, S&P, KFC, Sizzler, The Pizza Company, Swensen’s, Burger 

King, Coffee Club, Mc Donald’s, Haagen-Dazs เปนตน และแหลงเอนเตอรเทนเมนท พิพิธภัณฑเช่ือหรือไม (Ripley’s 
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• สัญญาการใหเชาพื้นที่มี 2 ประเภท คือ  

1. สัญญาระยะส้ัน มีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ 99 ของรายไดจากคาเชาพื้นที่

ทั้งหมดของงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

2. สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3-20 ป คิดเปนรอยละ 1 ของรายไดจากคาเชาพื้นที่ของงวดป ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 

• ลักษณะรายไดจากคาเชา ประเภทของคาเชาพื้นที่มี 3 ประเภทหลัก คือ 

1. Fixed Rent คือการคิดคาเชาพื้นที่รายเดือน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 89 ของรายไดจากคา

เชาพื้นที่รวมของงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

2. Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยขึ้นอยูกับ

ลักษณะของการประกอบธุรกิจแตละอยาง คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของคาเชาพื้นที่รวมของงวด

ป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

3. Lease คือพื้นที่เซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวนนอย คิดเปนสัดสวนรอยละ 1 ของ

คาเชาพื้นที่รวมของงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

• นโยบายราคา 

บริษัทมีการปรับราคาขึ้นทุกคร้ังที่มีการตอสัญญาใหมกับผูเชาโดยจะปรับราคาขึ้นโดยเฉล่ียประมาณ

รอยละ 5-10 ตอการตอสัญญาแตละคร้ัง ซึ่งในปที่ผานมาการปรับราคาไมเปนไปตามที่ไดกําหนดไวเน่ืองจากมีคูแขงขัน

รายใหญเปดในพื้นที่ใกลเคียงและจากสถานการณการเมืองท่ีมีความไมแนนอนสูง ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าโดยรวม 

ทําใหผูเชามีการขอสวนลด (Discount) เปนจํานวนมาก โดยมีอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียเทากับรอยละ 92 ของพื้นที่ทั้งหมด 

รายไดของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา คิดเปนสัดสวนรอยละ 92 ของรายไดทั้งหมดจากธุรกิจศูนยการคา  

รายไดในงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สามารถจําแนกไดเปน  

− คาเชาพื้นที่รอยละ 73  

− คาบริการรอยละ 11  

− คาน้ําและคาไฟรอยละ 8  

− คาที่จอดรถรอยละ 2 

− อื่นๆ รอยละ 6 

 
2.2  ศูนยการคา Turtle Village Shopping Plaza 
       ศูนยการคา Turtle Village Shopping Plaza ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด 

ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่เพ่ือการพาณิชยเปนอาคาร 2 ชั้น ต้ังอยูเลขท่ี 889 หมู 3 อาคารเทอรเทิลวิลเลจ ตําบลไมขาว 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บนพื้นที่ 2 ไร 1 งาน 98 ตารางวา มีพื้นที่ใหเชา 2,867.30 ตารางเมตร  
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ภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหารช้ันนํา อาทิ Jim Thomson, Soul of Asia, Swensen’s, 

Triumph, Red Coral, J&P Gems, Coffee Club, Private Collection, Eye Bright, Kashmir Gallery, Bill Bentley Pub. 

• สัญญาการใหเชาพื้นที่ เปนสัญญาระยะส้ัน มีอายุไมเกิน  3 ป 

• ลักษณะรายไดจากคาเชา มี  2 ประเภทหลักคือ 

1. Fix rent  การคิดคาเชาพื้นที่รายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 91 ของรายไดจากคาเชา

พื้นที่รวมในงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

2.    Revenue sharing   ลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยขึ้นอยูกับ

ลักษณะของการประกอบธุรกิจแตละอยาง คิดเปนสัดสวนรอยละ 9 ของคาเชาพื้นที่รวมของงวด 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

• บริษัทไดมีการปรับราคาใหเหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพ้ืนท่ีใหเชา และในปส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียเทากับรอยละ 86.3 ของพื้นที่ทั้งหมด  

รายไดในป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สามารถจําแนกไดเปน 

− คาเชาพื้นที่รอยละ 45 

− คาบริการรอยละ 8  

− คาน้ําและคาไฟรอยละ 10 

− Bill Bentley Pub รอยละ 37 

 
2.3  ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ 

ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด ซึ่งบริษัท

ถือหุนอยูรอยละ 81.24 ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่เพ่ือการพาณิชยเปนอาคาร 2 ชั้น ต้ังอยูบนพื้นที่ของ โรงแรมกรุงเทพฯ แม

ริออท รีซอรท แอนด สปา เลขท่ี 257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ มีพื้นที่ใหเชารวมทั้งส้ิน 7,646.64 ตาราง

เมตร ซึ่งเปนพื้นที่ใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail area) ทั้งหมดภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหาร โรงเรียน

เสริมทักษะและรานคาแฟช่ัน โดยเนนที่รานอาหาร รานหนังสือ และโรงเรียนเสริมทักษะ เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีเปน

กลุมครอบครัว เชน  

− รานอาหาร The Pizza Company, Swensen’s, Sizzler, S&P, Little Home, Mc Donald’s, Loving Hut, 

Osaka,  Shabu-Hotpot, Fruit berry, เท็กซัส สุก้ี, เขียวเสวย, ตํานานไทย,  และ Starbuck’s เปนตน  

− รานหนังสือและแฟชั่น เชน รานซีเอ็ดบุค, Export Outlet และ Reich Brand 

− โรงเรียนเสริมทักษะ เชน Tumble Tots, Kolor Me, Royal Music Academy, King Math, Smart English, 

Quality Kids, Japanese’s School, Smart Kids, Clay Works  

• สัญญาการใหเชาพื้นที่  มี 2 ประเภท คือ 

1.  สัญญาระยะส้ัน มีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ 65 ของรายไดจากคาเชาพื้นที่

ทั้งหมดของป 2552 

2. สัญญาเชาระยะยาว มีอายุสัญญา 3-20 ป คิดเปนรอยละ 35 ของรายไดจากคาเชาพื้นที่ของป 

2552 
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• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพื้นที่หลักๆ มี 3 ประเภทคือ  

1.  Fixed Rent คือ การคิดคาเชาพื้นที่รายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 79 ของรายได

จากคาเชาพื้นที่รวมในงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552  

2.  Lease คือ พื้นที่เซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 16 ของคา

เชาพื้นที่รวมในงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

3.  Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยขึ้นอยูกับ

ลักษณะของการประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ 5 ของคาเชาพื้นท่ีรวมในงวดป 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

• นโยบายราคา บริษัทไดมีการปรับราคาใหเหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพ้ืนที่ใหเชา และ

ในปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียเทากับรอยละ 91.9 ของพื้นที่ทั้งหมด  

รายไดในป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สามารถจําแนกไดเปน 

− คาเชาพื้นที่รอยละ 52  

− คาบริการรอยละ 19  

− คาน้ําและคาไฟรอยละ 26   

− คาที่จอดรถรอยละ 1 

− อื่นๆ รอยละ 2 

 
3. ธุรกิจสปา 

ธุรกิจสปา อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (เดิมชื่อบริษัท มันดารา สปา 

(ไทยแลนด) จํากัด) และบริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด (เดิมชื่อบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด) โดยดําเนินกิจการ

ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร ปจจุบันบริษัทเปด

ดําเนินการในประเทศจํานวน 15 แหงและในตางประเทศจํานวน 21 แหงดังนี้  

ธุรกิจสปาในประเทศผานบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 13 แหง   

กรุงเทพฯ แมริออท รีสอรท แอนด สปา   เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 

พัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา   โฟรซีซั่น  กรุงเทพฯ 

หัวหิน แมริออท รีสอรท แอนด สปา   รอยัล ออรคิด เชอราตัน 

อนันตรา หัวหิน รีสอรท แอนด สปา เชอราตัน กระบ่ี บีช รีสอรท 

อนันตรา สามเหล่ียมทองคํา รีสอรท แอนด สปา ศาลา สมุย รีสอรท แอนด สปา 

อนันตรา บอผุด รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย พลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ 

อนันตรา ภูเก็ต วิลลาส  

 

ธุรกิจสปาในตางประเทศผานบริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด จํานวน 5 แหง 

เจดับบลิว แมริออท รีซอรท แอนด สปา เซี่ยงไฮ  Commune by the Great Wall Kempinski ปกก่ิง 

เชอราตัน ซันยา ไหหนาน มาโค โปโล เส่ินเจิ้น 

เดอะภูริ โฮเต็ล แอนด สปา เซ่ียงไฮ 
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ธุรกิจสปาในตางประเทศผานบริษัทเอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด จํานวน 9 แหง  

อนันตรา เวลิ รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส ฮารเบอรวิว โฮเท็ล เวียดนาม 

อนันตรา ดิหกู รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส Radisson Resort & Spa – Alibaug อินเดีย 

นาลาดู มัลดีฟส Kempinski Residences Astoria Istanbul ตุรกี 

Kempinski Ishtar Dead Sea จอรแดน JW Marriott Hotel Cairo อียิปต 

Kuum Hotel & Residence Bodrum ตุรกี 

 

ธุรกิจสปาในตางประเทศผาน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) Limited Liability Company จํานวน 6 

แหง 

คีรีแมนจาโร คิมพินสกี-ดาเรสซาแลม  Emirates Palace 

ซามานิ คิมพินสกี รีสอรท แซนซิบา เดสเสิรท ไอแลนด รีสอรท แอนด สปา อาบูดาบี 

บิลิลา ลอดจ คิมพินสกี เซเรนเกติ แซนซิบา Anantara Bellevue ตุรกี 

 

บริหารงานบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด (“MHG”) ซึ่งเปนสวนหนึ่งในสัญญาจางบริหารจัดการโรงแรม 

จํานวน 3 แหง 

อนันตรา สิเกา รีสอรท แอนด สปา ตรัง Qasr Al Sarab Desert Resort อาบูดาบี 

อนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย 

 

 

 
ธุรกิจบันเทิง 

กลุมธุรกิจบันเทิงของบริษัท ภายใตการดําเนินงานของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ( มหาชน)  

สามารถแบงออกเปน 5 กลุมไดแก 

 
4.1 พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! 

พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! เปนเครือขายธุรกิจพิพิธภัณฑเพ่ือความรูและบันเทิงที่ใหญที่สุด มีอัตรา

การเติบโตท่ีรวดเร็ว และประสบความสําเร็จสูงสุด โดยพิพิธภัณฑแหงแรกเปดบริการในเมืองเซนตออกัสติน รัฐฟลอริดา 

สหรัฐอเมริกา เม่ือป 2498 โดยส่ิงที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! จะเปนส่ิงมหัศจรรยอันล้ีลับ

และนาพิศวงท่ีรวบรวมจากทั่วทุกมุมโลก ตามแนวคิด “เช่ือหรือไม” ปจจุบันพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! เปด

ดําเนินการอยู 27 แหงทั่วโลก โดย Ripley Entertainment Inc. ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ และเปนผูดําเนินการเอง 10 แหง ที่

เหลือเปนการขายใบอนุญาตประกอบการ (license) ใหกับบริษัทอื่น  

ในประเทศไทย บริษัทไดซื้อใบอนุญาตในการดําเนินการโดยลงนามในขอตกลง (Franchise Agreement) และ

เร่ิมจัดสรางพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! ที่พัทยาเม่ือปลายป 2537 โดยเชาพื้นที่ขนาด 824 ตารางเมตร บนช้ัน 

2 ของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเม่ือบอกเลิกขอตกลงกับเจาของ

ลิขสิทธิ์  

ในงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีอัตราการเขาชมของนักทองเที่ยวประมาณ 122,489 คน ซึ่งมีปริมาณท่ี

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

ทิศทาง พรอมระบบเสียงรอบทิศทาง และสเปเชียลเอฟเฟคท่ีลํ้าสมัยจนทําใหผูชมรูสึกเหมือนไดผจญภัยไปกับเหตุการณ

จริง 

 
4.3  โกดังผีสิง (Haunted Adventures) 

เม่ือปลายเดือนตุลาคม 2547 บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ไดเปดตัว Ripley’s Haunted 

Adventure โกดังผีสิงที่ใหญที่สุดในจํานวน 5 แหงของโลก ซึ่งไดรับความนิยมและประสบความสําเร็จในสหรัฐอเมริกา

มาแลว ภายในโกดังประกอบไปดวยสเปเชียลเอฟเฟคอันทันสมัยที่นําเขาจากสหรัฐอเมริกาและนักแสดงจริงที่จะทําใหอก

ส่ันขวัญหายตลอดระยะเวลาท่ีผจญภัย ซึ่งไดรับความสนใจในหมูวัยรุนไทยและนักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ

เปนอยางมาก    

 
4.4  มหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze) 

เคร่ืองเลนท่ีเปดใหบริการเปนแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย ภายในตกแตงดวยกระจกเงาและจัดแบง

ออกเปนโซนตางๆ เชนโซนแหงจินตนาการ ที่ถูกเนรมิตดวยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อันทันสมัย ทําใหผูเลนได

สนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลาย อีกท้ังผูเลนจะตองผานดานท่ีต่ืนเตนระทึกใจไปตลอดเสนทางจนกวาจะคนพบทางออกสู

โลกแหงความเปนจริง  

 
4.5 พิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้ง หลุยส ทุสโซดส แว็กซเวิรค (Louis Tussaud’s Waxworks) 

พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง หลุยส ทุสโซด แว็กซเวิรค พัทยา ไดเปดดําเนินการกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เปนสาขาท่ี 

5 ของโลก และเปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงหุนขี้ผ้ึงเสมือนจริงของบุคคลสําคัญและคนดังระดับโลก ทั้งไทยและเทศกวา 70 

ตัว หุนขี้ผ้ึงของหลุยส ทุสโซด ไมไดเปนเพียงแค “หุน” ที่ใชจัดแสดงตามพิพิธภัณฑเทานั้น หากแตเปนงานประติมากรรมที่

มีชีวิตเสมือนคน ทุกคร้ังที่เขาชมเสมือนกับวาไดเดินคลองแขนอยูกับซุปเปอรสตารตัวจริง และเพิ่มความนาสนใจมาก

ย่ิงขึ้น ดวยการใส “กล่ิน” เขาไปในแตละหอง ซึ่งมีความแตกตางกันออกไปตามหมวดหมูของหอง เพ่ือเพิ่มอรรถรสในการ

เขาชมมากย่ิงขึ้น นอกเหนือจากการตกแตงดวยแสงไฟ และการใชเสียงเพื่อสรางบรรยากาศท่ีสมจริง ย่ิงไปกวานั้นผูชม

สามารถเขาชมหุนทุกตัวไดอยางใกลชิดโดยไมมีการก้ันระหวางผูชมและหุน ทําใหผูชมไดความรูความเพลิดเพลินนับต้ังแต

กาวแรกกระท่ังกาวสุดทายท่ีออกจากพิพิธภัณฑไปพรอมกับรอยย้ิมและความประทับใจที่ไมร ูลืม  

ในงวดปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีอัตราการเขาชมประมาณ 612,446 คน  รายไดรวมของรอยัลการเดน 

เอ็นเตอรเทนเมนท มาจากพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! รอยละ 26 จากโรงภาพยนตร 4 มิติรอยละ 22 โกดังผี

สิง รอยละ22 มหัศจรรยเขาวงกต รอยละ 18 พิพิธภัณฑหลุยสทุสโซดสแวคซเวริกค รอยละ 3 และจากเคร่ืองเลนอื่น ๆ คิด

เปนรอยละ9 

 
5. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  

บริษัทถือหุนรอยละ 99.72 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ซึ่งเปนผูนําดานการ

ใหบริการดานอาหารหลากหลายรูปแบบ โดยแบรนดที่เปนผูนําในตลาดและเปนที่นิยมอยางกวางขวางในปจจุบันและมี

ผลิตภัณฑที่มีจุดเดนที่หลากหลายครอบคลุมทกุประเภท ดังนี้ 
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พิซซา  5.1 
ภายใตเคร่ืองหมายการคาของตนเอง  “The Pizza Company” เปนแบรนดที่มีพิซซาหลากชนิดใหเลือกมากที่สุด

ในธุรกิจประเภทนี้ โดยเนนถึงคุณภาพของพิซซาที่ดีเย่ียมถึงรสถึงเคร่ืองจากการคัดสรรวัตถุดิบอยางดีในทุกขั้นตอน ไมวา

จะเปนชีสที่ผลิตจากโรงงานของบริษัทเอง เคร่ืองปรุง หนาพิซซาท่ีมีความสดใหม แปงพิซซาท่ีมีสูตรเฉพาะตัว และพิซซา

ซอสที่มีสวนผสมของมะเขือเทศสดๆ มีรสชาติเขมขน 

บริษัทเปนผูถือสิทธิในเคร่ืองหมายการคา “The Pizza Company” แตเพียงผูเดียว โดยสิทธิดังกลาวถือโดย 

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส โฮลด้ิง (ลาบวน) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทเดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด 

(มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 

 
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

ในป 2547 บริษัทไดเร่ิมเปดขายสิทธิแฟรนไชสใหแกผูลงทุนในประเทศไทยที่สนใจลงทุนในราน ‘The Pizza 

Company”  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรานคาที่บริษัทลงทุนเอง (Own equity) ในประเทศ จํานวนท้ังส้ิน 156 สาขา และ

เปนสาขาในตางประเทศ  15 สาขา และมีสาขาที่อยูในระบบแฟรนไชสในประเทศจํานวน 49  สาขา และตางประเทศ

จํานวน 24 สาขา ทั้งนี้ทําเลที่ต้ังของรานคาสวนใหญจะอยูในเขตศูนยการคา ยานธุรกิจและยานที่พักอาศัย เปนตน โดยมี

กลุมเปาหมายเปนลูกคาระดับกลางขึ้นไป ในสวนของการใหบริการในรูปแบบแฟรนไชสกับลูกคาในตางประเทศน้ัน

ปจจุบันบริษัท ไดใหแฟรนไชสธุรกิจพิซซา “The Pizza Company” ในประเทศซาอุดิอารเบีย  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

จอรแดน บารเรน จีน และกัมพูชา เปนตน 

 
ลักษณะการใหบริการ 

การใหบริการภายใตเคร่ืองหมายการคา “The Pizza Company” มีทั้งการใหบริการแบบการรับประทานที่ราน 

(Dine in) การจัดสงที่บานหรือสํานักงาน (Delivery) และการรับกลับบาน (Take Away) โดยอาหารหลักที่ใหบริการ คือ 

พิซซา พาสตา ไก สลัด และอ่ืนๆ 

 
5.2 แฮมเบอรเกอร  

ภายใตเคร่ืองหมายการคา “Burger King” เปนแบรนดเบอรเกอรที่มีชื่อเสียงระดับโลก เชน “Whopper” และเปน

ที่รูจักกันดีในการใชกรรมวิธีการผลิตแบบยางดวยไฟ ทําใหแฮมเบอรเกอรของ Burger King มีรสชาติที่ยอดเย่ียม 
 
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 95  

เปนผูดําเนินธุรกิจ Burger โดยการซ้ือแฟรนไชสมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิในการเปดราน Burger 

King ในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทานั้น  

ณ ส้ินวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดเปดดําเนินการราน Burger King ทั้งส้ินจํานวน 23 สาขาทั่วประเทศไทย 

โดยรานคาสวนใหญจะต้ังอยูในเขตศูนยการคาและแหลงทองเที่ยวตางๆ เน่ืองจาก Burger King มีกลุมลูกคาเปาหมาย

เปนลูกคาระดับกลางขึ้นไปรวมถึงชาวตางชาติที่มีกําลังซื้อ 
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ลักษณะการใหบริการ 
ปจจุบัน Burger King ใหบริการสําหรับการรับประทานท่ีราน (Dine in) รับกลับบาน (Take Away) และการ

บริการจัดสงใหที่บาน (Delivery) โดยอาหารหลักไดแก แฮมเบอรเกอร (Whopper) และมันฝร่ังทอด (French Fries)  

 
5.3 ไอศกรีมพรีเมี่ยม  

ภายใตเคร่ืองหมายการคา “Swensen’s” ซึ่งเปนไอศกรีมคุณภาพระดับพรีเม่ียม แบรนดแรกของประเทศไทย 

และปจจุบันยังคงความเปนอันดับหนึ่ง ดวยความหลากหลายของไอศกรีมซันเดย และบรรยากาศการตกแตงราน รวมถึง

การใหบริการท่ีเปนมิตร ไมเหมือนใคร 

 
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

บริษัท สเวนเซนส(ไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 เปนผู

ดําเนินธุรกิจไอศกรีม “Swensen’s” โดยบริษัทไดรับแฟรนไชสในการดําเนินงานจาก บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชส 

โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 เชนกัน โดย บริษัท สเวน

เซนส (ไทย) จํากัด ไดรับสิทธิในการเปดรานไอศกรีมโดยการลงทุนเอง (Own Equity) และการเปดขายในระบบแฟรนไชส

ในประเทศไทย กัมพูชา และตะวันออกกลาง  

ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2552 บริษัทไดเปดสาขาโดยการลงทุนเองทั้งส้ินจํานวน 114 สาขา และมีสาขาที่อยูใน

ระบบแฟรนไชสในประเทศจํานวน 103 สาขา และตางประเทศจํานวน 13 สาขา รานคาสวนใหญต้ังอยูตามยาน

ศูนยการคา แหลงธุรกิจและแหลงชุมชน เปนตน นอกจากนี้บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชส โฮลด้ิง (ลาบวน) จํากัด ยัง

สามารถใหแฟรนไชสกับลูกคาในตางประเทศได โดยปจจุบันบริษัทไดใหแฟรนไชสธุรกิจไอศกรีม “Swensen’s” แก 

ผูใหบริการในซาอุดิอารเบีย  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และกัมพูชา เปนตน 

 
ลักษณะการใหบริการ 

Swensen’s เปดใหบริการทั้งการรับประทานท่ีราน (Dine in) การซ้ือกลับบาน (Take away) และการบริการ

จัดสงใหที่บาน (Delivery) อีกทั้งยังสามารถซ้ือกลับบานไดจาก Modern Trade Channel โดยลูกคาสวนใหญจะเปน

ลูกคาระดับกลางขึ้นไป ทั้งกลุมวัยรุนและครอบครัว ทั้งนี้สินคาหลัก ไดแก ไอศกรีมซันเดย ช็อคโกแลตฟองดู และไอศกรีม

เคก เปนตน 
 
ซอฟทไอศกรีม  

ภายใตแบรนด “Dairy Queen” เปนไอศกรีมซอฟทเสิรฟ มีการจัดจําหนายในรูปแบบของ Kiosk มีสินคาที่เปนที่

นิยมคือ “Blizzards” ที่มีรสชาติเขมขน จนเปนที่ชื่นชอบ และไดรับความนิยมจนถือไดวาเปน signature product 

 
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 เปนผูดําเนิน

ธุรกิจไอศกรีม “Dairy Queen” โดยบริษัทไดรับสิทธิแฟรนไชสในการดําเนินงานจากผูประกอบการในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้

บริษัทไดรับสิทธิในการเปดรานในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทานั้น  

สวนที่ 1 หนาที่ 44 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดเปดสาขาโดยการลงทุนเองทั้งส้ินในประเทศจํานวน 228 สาขา และ

ตางประเทศจํานวน 3 สาขา ที่กัมพูชา โดยสาขาสวนใหญจะต้ังอยูในศูนยการคา แหลงธุรกิจและแหลงชุมชน 

 
ลักษณะการใหบริการ 

บริษัทจําหนายไอศกรีมในรูปแบบของการ Take away เทาน้ัน โดยสินคาหลักไดแก Blizzard ฮอทด็อก (Hot 

dog) ไอศกรีมปน (Moolatte) และนํ้าผลไมปน เปนตน โดยลูกคาสวนใหญเปนกลุมลูกคาต้ังแตระดับลางขึ้นไป 

 
5.4 Grill & Chill  

ภายใตแบรนด “Dairy Queen”  บริษัทไดทําการเปดราน DQ Grill & Chill เปนสาขาแรกในประเทศไทยเดือน 

มิถุนายน 2551 โดยใหบริการอาหารท่ีหลากหลายรูปแบบแกลูกคา ไดแก แฮมเบอรเกอร แซนวิส สลัด และไอศกรีม  ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดเปดสาขาโดยการลงทุนเองทั้งส้ินในประเทศจํานวน 2 สาขา 

 
5.5 สเต็ก ซีฟูด และสลัด  

ภายใตเคร่ืองหมายการคา “Sizzler” เปนรานอาหารที่ประกอบดวยสเต็กหลากหลายชนิด และสลัดบารที่ใหญ

และมีความหลากหลายมากที่สุดในรานอาหารประเภทน้ี  

 
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

 บริษัท เอสแอลอารที จํากัด และ Sizzler China Pte. Limited  ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด 

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 และ 50 ตามลําดับ เปนผูดําเนินการธุรกิจรานอาหาร “Sizzler” โดยบริษัทไดรับสิทธิแฟรน

ไชสในการดําเนินธุรกิจจากผูประกอบการในสหรัฐอเมริกา โดยไดรับสิทธิในการเปดรานโดยการลงทุนดวยตนเองใน

ประเทศไทยและจีน และสามารถใหแฟรนไชสกับลูกคาในประเทศจีน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดเปดดําเนินธุรกิจทั้งส้ินจํานวน 42 สาขา โดยมี 7 สาขาในตางประเทศ และ 

35 สาขาทั่วประเทศไทย ทั้งกรุงเทพ 24 สาขา และในตางจังหวัดตามหัวเมืองใหญ 11 สาขา เชน เชียงใหม ภูเก็ต 

หาดใหญ นครราชสีมา อุดรธานี พัทยา หัวหิน ชลบุรีและขอนแกน  โดยสวนใหญรานคาจะตั้งอยูในยานศูนยการคา 

แหลงธุรกิจและแหลงชุมชน  

 
ลักษณะการใหบริการ 

Sizzler ใหบริการสําหรับการรับประทานในราน (Dine in) เทาน้ัน โดยสินคาหลักไดแก สเต็ก ซีฟูด และสลัด 

เน่ืองจาก Sizzler เนนการใหบริการดวยสินคาที่มีคุณภาพสูง โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือกลุมลูกคาระดับกลางขึ้นไป 

 
5.6 The Coffee Club 

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนซื้อหุนรอยละ 50 ใน Coffee Club Holding (Australia) 

Pty Ltd. (“TCC”) ในเดือนมกราคม 2551 โดย TCC เปนผูประกอบการรานอาหารและกาแฟ ในประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนดภายใตแบรนด The Coffee Club  TCC เปนธุรกิจกาแฟท่ีทํารายไดสูงสุดเปนอันดับหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย  
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 TCC เปดบริการทั้งส้ิน 241 สาขาโดยการลงทุนเองท้ังส้ินจํานวน 17 สาขา เปนสาขา

ที่ลงทุนในประเทศไทย 2 สาขา สาขาที่ลงทุนเองในประเทศออสเตรเลีย 15 สาขา และมีสาขาที่อยูในระบบแฟรนไชส

จํานวน 224 สาขา  

 
5.7 Thai Express  

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนซื้อหุนรอยละ 70 ใน Thai Express Concepts Pte Ltd 

(“TEX”) ในเดือนพฤษภาคม 2551 โดย TEX เปนผูนําในดานการใหบริการดานอาหารที่หลากหลายรูปแบบภายใตการ

ใหบริการท้ังส้ิน 6 แบรนดไดแก Thai Express, Hong King Café, New York New York, Shokudo Bazaar, Shokudo 

Pasta และ Pinle  ปจจุบัน TEX เปดใหบริการใน 6 ประเทศไดแกประเทศสิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย

และออสเตรเลีย   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 TEX เปดบริการทั้งส้ิน 78 สาขาโดยการลงทุนเองท้ังส้ินจํานวน 61 สาขา และมีสาขา

ที่อยูในระบบแฟรนไชสจํานวน 17 สาขา  
 

เครือขายรานสาขาของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้  

จํานวนสาขา ราน บริษัทลงทุนเอง แฟรนไชส 
ในประเทศ ตางประเทศ ในประเทศ ตางประเทศ 

The Pizza Company 244 156 15 49 24 

Burger King 23 23 - - - 

Swensen’s 230 114 - 103 13 

Dairy Queen and Grill & Chill 233 230 3 - - 

Sizzler 42 35 7 - - 

The Coffee Club 241 2 15 - 224 

Thai Express 78 - 61 - 17 

อื่นๆ * 21 21 - - - 

รวมทั้งส้ิน 1,112 581 101 152 278 

* อื่นๆไดแก รานอาหารในสนามบินและแบรนดเลอแจ็ส  
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

 

ขอมูลดานการตลาดและภาวะการแขงขัน สวนหนึ่งเปนขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนการรวบรวมขอมูล

เผยแพรจากสวนราชการและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลเก่ียวกับคูแขงซ่ึงจากเปนขอมูลที่บริษัทมีการ

วาจางหนวยงานภายนอกเปนผูจัดทําเปนรายป 

 
1. อุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรม  

ในป 2552 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวประเทศไทยมีจํานวน 14 ลานคน ลดลง

จากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 3 สวนอัตราการเขาพักเฉล่ียทั้งประเทศเทากับรอยละ 49 ซึ่งลดลงจากชวงเดียวกันของ

ปกอนที่รอยละ 57 โดยในชวงคร่ึงปแรกของป   2552  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดรับผลกระทบตอเนื่องจากชวงปลายป 

2551 จากปญหาความไมสงบทางการเมืองในประเทศและเหตุการณกลุมผูประทวงรัฐบาลสงผลใหการประชุมซัมมิทของ

ผูนําประเทศอาเซียนในเดือนเมษายนตองถูกยกเลิกอยางกระทันหัน การแพรระบาดของไขหวดัใหญสายพันธุ H1N1 

อยางรวดเร็วในประเทศไทยและท่ัวโลก และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ทําใหจํานวนนักทองเที่ยว

ในชวงคร่ึงปแรกของป 2552 ลดลงถึงรอยละ  16 อยางไรก็ดี ในชวงคร่ึงปหลังอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเร่ิมมาฟนตัว โดย

มีจํานวนนักทองเที่ยวเขามาเพิ่มขึ้นรอยละ 12 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกับปกอน เน่ืองจาก การเมืองภายในประเทศมี

เสถียรภาพมากขึ้น ประกอบกับผลจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลในประเทศตางๆ รวมถึงมาตรการของกระตุน

เศรษฐกิจของรัฐบาลไทยภายใตโครงการไทยเข็มแข็ง และการสงเสริมการทองเท่ียวและการจับจายภายในประเทศ  
 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดต้ังเปาหมายจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติจํานวน  15.68  ลานคน ในป 2553   

โดยคาดวาจะขยายตัวอยางแข็งแกรงถึงรอยละ 11  จากปกอน โดยปจจัยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไดแก  

เศรษฐกิจโลกท่ีปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชีย การคาดการณการเติบโตของ GDP 

ภายในประเทศที่หลายสํานักไดประเมินอัตราการขยายตัวไวในชวง รอยละ 3-5  อัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยที่อยูใน

ระดับตํ่า นอกจากปจจัยทางเศรษฐกิจที่เอื้ออํานวยแลว การทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดออกมาตราการกระตุนการ

ทองเท่ียวภายในประเทศ อาทิ การประกาศวันหยุดเพ่ิมเติมในชวงเทศกาลสงกรานตและวันแมแหงชาติ  และการขยาย

ระยะเวลามาตรการกระตุนการทองเที่ยวที่จะหมดอายุลง อาทิ ยกเวนคาธรรมเนียมวีซา การประกันภัยและความเสียหาย

แกนักทองเท่ียว และยกเวนคาธรรมเนียมการลงจอดสนามบิน (แลนด้ิง ฟ)  และการเพิ่มมาตรการกระตุนการทองเที่ยว

ของนักทองเท่ียวตางชาติ  ดวยการเพิ่มประเทศที่ไดรับสิทธิขอวีซาที่ปลายทาง  (Visa on arrival) อีก 6 ประเทศใน

ตะวันออกกลาง เชน ดูไบ โอมาน เยเมนและอิหราน  ซึ่งถือเปนประเทศเปาหมายการทองเที่ยวที่สําคัญ และการขยาย

เวลาการอยูในประเทศไทย จาก 30 วัน เปน 90 วัน เพื่อกระตุนการทองเที่ยวจากนักทองเท่ียวทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

 2551 2552 
 ทั้งป คร่ึงปแรก คร่ึงปหลัง ทั้งป คร่ึงปแรก คร่ึงปหลัง 

จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ (พันคน) 14,584 7,876 6,708 14,142 6,609 7,533 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 0.8% 13.3% -10.7% -3.0% -16.1% 12.3% 

อัตราการเขาพักโรงแรม (รอยละ) 56.8% 61.2% 52.1% 49.1% 47.8% 50.6% 

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย 

4.2  การตลาดและภาวะการแขงขัน 
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คูแขงและสถานภาพในการแขงขัน 

• ในเขตกรุงเทพฯ: โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีสอรท แอนด สปา  เปนโรงแรมจับกลุมลูกคาที่เนนการพักผอน 

โดยมีผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท ไดแก  Banyan Tree,  Shangri-La,  Royal Orchid 

Sheraton และ Millenium Hilton  ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียตอหองในป 2552 เทียบกับคูแขงในกลุมแลว

อยูอันดับ 2  สําหรับโรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ มีคูแขงท่ีเปนโรงแรมระดับ 5 ดาวเปดใหมหรือมีการปรับ

มาตรฐานโรงแรมเดิมใหมีมาตรฐานสูงขึ้นหลายแหง การแขงขันจึงมีสูงขึ้น ลูกคากลุมเปาหมาย ไดแก ลูกคา

กลุมบริษัทและนักธุรกิจ ซึ่งโรงแรม โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ มีความไดเปรียบคูแขงในดานการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

การบํารุงรักษาสถานที่และเคร่ืองใชตางๆ ใหมีความหรูหรา นอกจากนี้ ยังไดเปรียบในดานท่ีต้ังของโรงแรม 

วาจางผูบริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับสากลเขามาบริหารโรงแรม 

• ในเขตพัทยา: โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา เปนโรงแรมจับกลุมลูกคาที่เนนการพักผอนและ

จัดเปนหนึ่งในผูนําตลาดโรงแรมระดับชั้นนําในกลุมโรงแรมระดับที่มีเครือขายสากลในพัทยา ผูประกอบการท่ี

อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทไดแก Dusit Resort, Amari Orchid, Hard Rock Hotel และ Sheraton โดย

โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา มีรายไดเฉล่ียตอหองสูดสุดเปนอันดับ 1 ของกลุมในป 2552  

• ในเขตหัวหิน:  โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอรท แอนด สปา เปนโรงแรมจับกลุมลูกคาที่เนนการพักผอนและจัด

อยูในกลุมโรงแรมระดับที่มีเครือขายสากลในหัวหิน ซึ่งเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ขณะท่ีโรงแรมอนันตรา หัว

หิน รีสอรท แอนด สปา จัดอยูในโรงแรมชั้นนําประเภทที่มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัวและเปนโรงแรมที่เนน

กลุมลูกคาระดับบนเทาน้ัน  ผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท ไดแก Hilton, Sofitel, Sheraton 

และ Hyatt ซึ่งในป 2552 โรงแรมทั้งสองแหงของบริษัทมีรายไดเฉล่ียตอหองจัดอยูในอันดับกลางของกลุมคูแขง 

• ในเขตภูเก็ต: โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา เปนโรงแรมจับกลุมลูกคาที่เนนการพักผอน

และจัดอยูในกลุมโรงแรมที่มีเครือขายสากล โดยมีผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกัน ไดแก Sheraton, 

Laguna Beach, Le Meridian และ Dusit Laguna ขณะที่โรงแรม อนันตรา ภูเก็ต วิลลาส ถือเปน Flagship 

ของเครืออนันตรา มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว ใหบริการหองพักพรอมสระวายน้ําสวนตัว และเนนกลุมลูกคา

ระดับบน โดยมีผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกัน ไดแก Banyan Tree, Tri Sara, Sala Phuket, Phuket 

  นักทองเที่ยวตางชาติ 

ลานคน   เพิ่มขึ้นรอยละ 

2546 10.00 -7.4% 

2547 11.65 +16.5% 

2548 11.52 -1.1% 

2549  13.82 +20.0% 

2550  14.46 +4.6% 

2551  14.58 +0.8% 

2552 (ขอมูลเบื้องตน) 14.14 -3.0% 

2553 (ประมาณการ) 15.68 +10.9% 

ที่มา: การทองเท่ียวแหงประเทศไทย   
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• ในเขตสมุย: อนันตรา บอผุด รีสอรท แอนด สปา  จัดอยูในกลุมโรงแรมชั้นนําซึ่งมีเอกลักษณของตนเอง ขณะที่

โฟรซีซั่นส รีสอรท สมุย ที่จัดอยูในกลุมโรงแรมที่มีเครือขายสากล โดยผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกัน 

ไดแก Renaissance, Chaweng Regent, Central Grand, Amari Plam Reef  และImperial Samui โดย

โรงแรมในเครือของบริษัทท้ังสองแหงมีรายไดเฉล่ียตอหองในป 2552 จัดอยูอันดับผูนําตลาด ประกอบกับใน

ปลายป 2552 มีการเปดใหดําเนินการ อนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา ที่เกาะสมุย ซึ่งบริษัทรับจาง

บริหารจัดการ เทากับเปนการตอกยํ้าความเปนผูนําผูประกอบการโรงแรมในเกาะสมุย ที่ใหบริการโรงแรมถึง 3 

แหง 

• ในเขตเชียงใหม: โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม เปนโรงแรมชั้นนําที่จัดอยูในกลุมโรงแรมระดับ High-end 

โดยผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกัน ไดแก Mandarin Oriental Dhara Dhevi, Dusit D 2 และ Chedi 

โดยในป 2552 โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม มีรายไดเฉล่ียตอหองอยูในอันดับ 2 ของกลุม 

• ในเขตเชียงราย : โรงแรมอนันตรา สามเหล่ียมทองคํา รีสอรท แอนด สปา มีผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียง

กัน ไดแก Dusit Island, Imperial , Katilya และ Le Meridien  โดยในป 2552 โรงแรมอนันตรา สามเหล่ียม

ทองคํา รีสอรท แอนด สปา มีรายไดเฉล่ียตอหองสูงสุดเปนอันดับ 1 ของกลุม นอกจากนี้ บริษัทยังมีโรงแรมโฟรซี

ซั่นส เตนทแคมป ที่จัดอยูในกลุมโรงแรมที่มีเอกลักษณของตนเอง เนื่องจากเปนเอกซคลูซีฟ รีสอรทท่ีโดดเดน

เร่ืองความเปนพื้นบานแหงปาเมืองเหนือท่ีใหบริการท่ีพักเพียง 15 เตนท จึงทําใหไมมีคูแขงโดยตรง 
 
กลยุทธทางการตลาด   

บริษัทมีระบบการขายในลักษณะการรวมศูนยดานการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมขอมูลของลูกคาและ

โรงแรมในเครือไวที่สวนกลาง เพื่อจะนําไปใชในการขยายตลาดและสงเสริมการขาย (Decentralization) ซึ่งเปนการ

กระจายขอมูลที่มีใหเกิดประโยชนในการเสริมสรางเครือขายในการขายใหกวางขวางและรวดเร็วขึ้น โดยบริษัทมีกลยุทธ

การตลาดและการขาย ดังนี้ 

1. เนนการใหบริการที่คุมคาเหมาะสมกับราคาขาย และสรางความประทับใจในการใหบริการการขายรวมกับ

บริษัทนําเที่ยว สายการบิน และองคกรอื่นๆ เชน หางสรรพสินคา บริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร 

เปนตน เพื่อเพิ่มจํานวนลูกคา 

2. เนนการขยายฐานลูกคาไปยังแหลงตลาดที่ยังไมไดรับการสงเสริมการขายมากนัก สรางความสัมพันธที่ดี

ทั้งตลาดในภูมิภาค เชน เกาหลี จีน และ อินเดีย และตลาดสําคัญอื่นๆในเอเชียและยุโรป ตลอดจน

พัฒนาการขายตรงเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดเพิ่มขึ้น 

3. สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาเดิมเพื่อใหเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีก  โดยปรับปรุงและ

แจงขอมูลลาสุดใหลูกคาทราบเก่ียวกับบริการหรือโปรแกรมตางๆของโรงแรมตลอดเสมอ เพ่ือใหลูกคา

สามารถเลือกบริการท่ีเหมาะกับความตองการของตนเองได  

4. ประชาสัมพันธการใหความสะดวกในการใหบริการสํารองหองพักผานศูนยกลางสํารองหองพักในกรุงเทพฯ 

และสํานักงานตัวแทนขายและสํารองหองพักในตางประเทศ เชน สิงคโปร อังกฤษ มัลดีฟส และอาบูดาบี 

เปนตน ซึ่งสามารถสํารองหองพักโรงแรมในเครือไดทุกแหง 
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5. พัฒนาระบบสํารองหองพักทางอินเตอรเน็ทซึ่งเปนตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยสามารถสํารอง

หองพักผานเว็บไซต www.anantara.com หรือ สํารองหองพักโดยชองทางการตลาดรวมกับพันธมิตรใน

ธุรกิจทองเที่ยวในระดับสากล ไดแก Global Hotel Alliance, Small Luxury Hotel of the World, Virtuoso, 

Kiwi Collection และ The Leading Small Hotels of the World  
 

บริษัทใชรูปแบบในการบริหารธุรกิจในกลุมโรงแรมหลายรูปแบบ คือ การบริหารงานดวยตนเอง  การบริหารงาน

ภายใตเคร่ืองหมายทางการคา และการบริหารงานแบบรวมลงทุน โดยมีปจจัยที่ใชในการพิจารณาเลือกวิธีการบริหาร

โรงแรมดังนี้  

1. การบริหารงานดวยตนเองและใชเคร่ืองหมายการคาของตนเอง    

เนื่องจากบริษัทมีแบรนด อนันตรา ซึ่งเปนแบรนดของตนเอง ในกรณีที่บริษัทพิจารณา ถึงขนาดของ

โรงแรม แหลงที่ต้ัง ภาวะการแขงขัน ประสบการณการดําเนินธุรกิจในตลาดนั้นแลวเห็นวาบริษัทสามารถบริหารงานเองได

ก็จะบริหารงานโดยใชแบรนดของตนเอง ซึ่งชวยลดตนทุนในการดําเนินงาน ในสวนของคาธรรมเนียมการบริหารจัดการ 

เพราะใชแบรนดของตนเอง   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับจางบริหารงานใหกับเจาของโรงแรมอื่น ภายใตแบรนดอนันตรา ซึ่ง 

ณ ส้ินป 2552 มีโรงแรมที่บริษัทบริหารงานเปดใหบริการแลวทั้งส้ิน 6 แหง จากท้ังหมด 21 แหงที่บริษัทฯ ไดลงนามใน

สัญญาจางบริหารงานแลว โดยโรงแรมที่เหลือ 15 แหง อยูระหวางการกอสราง ซึ่งคาดวาจะทยอยเปดใหบริการไดในป 

2553-2556  

2. การบริหารงานดวยตนเองโดยใชเคร่ืองหมายการคาอื่น    

บริษัทจะพิจารณาบริหารงานดวยตนเอง ภายใตเคร่ืองหมายการคาอื่น เน่ืองจากเหตุผลทางการตลาด

และโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมีมากกวาตนทุนท่ีเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นไดจาก บริหารงานดวยตนเองภายใต

เคร่ืองหมายการคา“แมริออท” (Franchise) จํานวน 3 แหง ที่กรุงเทพฯ พัทยา และหัวหิน ซึ่งเปนโรงแรมขนาดใหญกลาว 

คือ  มีจํานวนหองพัก ระหวาง 200-400 หอง  ซึ่งจําเปนตองมีศูนยการรับจองหองพักที่ มีประสิทธิภาพและได

มาตรฐานสากล โดยที่การบริหารงานภายใตเคร่ืองหมายการคาอื่นแมวาจะมีคาใชจายแฟรนไชส แตผลตอบแทนที่ไดรับ

นั้นคุมคาท้ังในดานของอัตราการเขาพักและอัตราคาหองพัก  ดังจะเห็นไดจากผลการดําเนินงานในระยะเวลากวาสิบปที่

ผานมา เนื่องจากแบรนดแมริออทเปนท่ีรูจักในระดับสากลและมีศูนยการรับจองหองพักของกลุมแมริออทซ่ึงมีเครือขาย

ครอบคลุมทั่วโลก 

3. การหาผูรวมทุนและการวาจางใหผูอื่นบริหารงาน 

ในกรณีที่บริษัทขาดประสบการณในการบริหารงานโรงแรมในบางพื้นที่ แตบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพ

การเติบโตของตลาด และโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ อาจหาผูรวมทุนซึ่งมีประสบการณ เชน การรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 

50 ในกลุมโรงแรมที่มัลดีฟสและแอฟริกา หรือการวาจางกลุมโรงแรมที่มีชื่อเสียงและความสามารถในการบริหารงานใน

ระดับสากล มาเปนผูบริหารงานสําหรับโครงการนั้นๆ ดังเชน บริหารงานโดยโฟรซีซั่นส ภายใตเคร่ืองหมายการคา “โฟรซี

ซั่นส” และบริหารงานโดยกลุมแมริออทโฮเทล ภายใตเคร่ืองหมายการคา “เจดับบลิวแมริออท” ภายใตสัญญาบริหารงาน 

โดยจะคาธรรมเนียมการบริหารจัดการเปนรอยละคงที่ของรายไดรวม และรอยละคงที่ของรายไดหลังหักคาใชจายจากการ

ดําเนินงานของโรงแรม  
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กลุมลูกคาเปาหมาย   แบงออกเปน 4 ประเภท คือ  

1. นักทองเที่ยวเพ่ือการพักผอน  

2. นักธุรกิจ  

3. กลุมการประชุม การจัดแสดงสินคาและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน  

4. กลุมนักธุรกิจและนักทองเที่ยวท่ีเดินทางผาน  

ทั้งนี้สัดสวนของกลุมลูกคาจะแตกตางกันไปตามที่ต้ังและนโยบายของแตละโรงแรม  

 
นโยบายดานราคา   

ธุรกิจโรงแรมไดรับผลกระทบจากฤดูกาลคอนขางสูง จํานวนลูกคาจะเขาพักนอยในชวงฤดูฝน ต้ังแตเดือน

มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ลูกคาในประเทศจะเขาพักในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวนลูกคาจากตางประเทศ

จะมาใชบริการระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม การกําหนดราคานอกจากจะพิจารณาถึงผลกระทบของฤดูกาล

แลว ยังตองพิจารณาถึงตนทุนการดําเนินงานของโรงแรมเปนพื้นฐาน และการปรับราคายังตองพิจารณาถึงราคาตลาดของ

คูแขงขันในระหวางโรงแรมระดับเดียวกันดวย อยางไรก็ตามในชวงที่มิใชฤดูการทองเที่ยวหรือมีนักทองเที่ยวไมมาก 

โรงแรมใชกลยุทธในการสงเสริมการขาย เชน การลดราคาในชวงพิเศษ เสนอโปรแกรมขายรวมกับโรงแรมในเครือในราคา

พิเศษ การใหบริการพิเศษโดยไมคิดมูลคาเพิ่ม รวมสงเสริมการขายกับบริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร เปนตน 

บริษัทมีความสามารถในการแขงขันที่สําคัญคือ 

1. มีประสบการณในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน  

2. มีการใหบริการท่ีดีและมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม 

มีโรงแรมในเครือ ซึ่งต้ังอยูในแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญของประเทศ และมีระบบสํารองหองพักที่ทันสมัย

และรวดเร็ว 

3. 

4. มีหุนสวนทางธุรกิจระดับนานาชาติ ที่มีประสบการณในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุมแมริออท 

และโฟรซีซันส   

5. การสรางมาตรฐานและความมีเอกลักษณ (Uniqueness) ที่สําคัญ โดยเฉพาะโรงแรมในเครืออนันตรา 

ซึ่งทําใหบริษัท สามารถใชแบรนดในธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมซึ่งสามารถขยายฐานลูกคาและอัตรา

การทํากําไรใหกับบริษัทฯ 

   

การจําหนายและชองทางการจําหนาย  ชองทางการจัดจําหนายแบงได 3 ทางคือ  

1.  การขายโดยเจาหนาที่ฝายขายของบริษัทคิดเปนรอยละ 25 ของรายไดที่มาจากชองทางจําหนาย

ทั้งหมด เจาหนาที่ฝายขายของบริษัทจะเสนอสินคาใหลูกคาโดยตรงหรือตัวแทนขายและกลุมลูกคาจัด

ประชุมและสัมมนาท้ังภายในและตางประเทศ  

ขายผานตัวแทนจําหนายหรือบริษัททองเที่ยว (Tour/Travel Agent) ในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 33 

ของรายไดที่มาจากชองทางจําหนายท้ังหมด Tour/Travel Agent จะทําหนาท่ีลักษณะเดียวกับคน

กลางในการจัดจําหนายหองพักใหกับบริษัท โดย Tour/Travel Agent ของบริษัท จะมีอยูทั้งในเอเชีย 

ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และทําธุรกิจประเภทรับจองหองพักและขายตั๋วเครื่องบินและ

อํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับผูใชบริการโดยอาจเสนอขายตั๋วเคร่ืองบินพรอมหองพักใน

ลักษณะ Package ดวย โดยคุณสมบัติของตัวแทนจําหนายหรือบริษัททองเที่ยว ที่โรงแรมเสนอราคา

2.   
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3. อื่นๆ คิดเปนรอยละ 42 ของรายไดที่มาจากชองทางจําหนายท้ังหมด ไดแก (1) การ Walk In ของกลุม

นักทองเที่ยวทั่วไป และ (2) พนักงานรับจองหองพักจากกลุมนักทองเท่ียวทั่วไปซ่ึงรูจักโรงแรมผานส่ือ

ตางๆ เพ่ือนฝูงหรือกลุมลูกคาเดิม ทั้งนี้ (1) และ (2) เปนลูกคาคนละกลุม โดยลูกคา Walk in คือลูกคา

ที่ไมไดจองหองพักมากอน ทั้งนี้หากลูกคาจองหองพักผาน Internet บริษัทจะไมนับลูกคานั้นเปนลูกคา

ประเภท Walk in 

ลักษณะของลูกคา ลูกคาของธุรกิจโรงแรม มีทั้งลูกคาท่ีเปนคนไทยและตางชาติ ซึ่งแบงได เปน 3 กลุมใหญ ๆ  

1. กลุมลูกคาที่จองผานบริษัททองเที่ยวท้ังในประเทศและตางประเทศ เปนที่รับจองหองพักจากลูกคา 

แลวบริษัททองเที่ยวจะสงลูกคาใหโรงแรม โดยจํานวนหองพักที่ขายผานบริษัททองเที่ยวจะมีปริมาณ

สูงและถือเปนลูกคากลุมใหญของบริษัท 

2. กลุมนักทองเที่ยวท่ัวไป เปนลูกคาท่ีติดตอเขาพักท่ีโรงแรมดวยตนเอง  

3.  กลุมลูกคาท่ีมาจัดประชุมและสัมมนาเปนกลุมลูกคาท่ีเขาพักโรงแรมเพื่อวัตถุประสงคของการ

ประชุมสัมมนา ลูกคาประเภทนี้จะกอใหเกิดรายไดอื่นๆ นอกเหนือจากหองพัก  

ลูกคาสวนใหญของบริษัท เปนลูกคาท่ีติดตอผานมาทางบริษัททองเท่ียวทั้งในประเทศและตางประเทศ จึงมี

ความหลากหลาย และเปนการยากท่ีจะใหรายชื่อลูกคารายใหญที่แนนอนได สําหรับลูกคาภายในประเทศที่เปน

บริษัทเอกชน องคกรภาครัฐตางๆ ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัท มีการมาใชบริการอยางสม่ําเสมอ และจากโครงการไทย

เท่ียวไทยของรัฐบาลสงผลใหกลุมลูกคาภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น   

 

สัดสวนของลูกคาที่เขาพักแบงตามทวีป  มีรายละเอียด ดังนี้   

 

ประเทศ/ทวีป 2552 2553 

ประเทศไทย 9% 12% 

เอเชียตะวันออก 24% 24% 

เอเชียใต 3% 3% 

ตะวันออกกลาง 3% 5% 

ยุโรป 41% 38% 

อเมริกา 14% 13% 

หมูเกาะทางแปซิฟก 5% 4% 

อื่น ๆ 2% 2% 

รวม 100% 100% 
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สัดสวนของลูกคาแยกตามรายประเทศ 5 อันดับแรก ในป 2553 ดังนี้ 

 

ลําดับที่ ประเทศ 2553 2552 

1 ไทย 12% 9% 

2 อเมริกา 11% 12% 

3 เยอรมัน 10% 10% 

4 อังกฤษ 9% 11% 

5 ฮองกง 6% 5% 

หมายเหตุ: ขอมูลสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 
ธุรกิจใหเชาศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 2. 
จากภาวะการขยายตัวของตลาดคาปลีกในปที่ผานมา มีการพัฒนาและสรางศูนยการคาใหม ทําใหพื้นที่คาปลีก

ในกรุงเทพฯ มีเพิ่มขึ้น การขยายตัวของตลาดคาปลีกสูตลาดนักทองเที่ยวจึงยังคงเปนชองทางในการขยายตัวที่

ผูประกอบการนํามาใชตลอด 2 – 3 ปที่ผานมา ซึ่งแหลงทองเที่ยวที่ใกลกรุงเทพฯและมีศักยภาพมากที่สุดคือพัทยา  อีกทั้ง

สนามบินสุวรรณภูมิที่เปดดําเนินการในปลายป 2549 ทําใหทิศทางการเจริญเติบโตของเมืองพัทยา ยังคงเปนไปอยาง

ตอเนื่อง ในเมืองพัทยาจะมีผูประกอบการที่จัดอยูในระดับเดียวกันประมาณ 4-5 รายแตจะมีกลุมลูกคาเปาหมายท่ี

แตกตางกันไป เชนธุรกิจ หางสรรพสินคาโดยกลุมเซ็นทรัล Factory Outlet และ Hyper Mart เชน บิ๊กซี โลตัส และ คารฟูร 

และศูนยการคาประเภท IT Mall จะมีเปาหมายกลุมลูกคาทองถ่ินและนักทองเที่ยวในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน ในขณะท่ี

ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา จะมีกลุมลูกคาเปาหมายหลัก คือนักทองเที่ยวและลูกคาที่เขาพักโรงแรม 

นอกจากนี้ทําเลที่ต้ังก็เปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน 

ภาวะการแขงขันของศูนยการคาในพัทยามีการแขงขันกันรุนแรงตลอดปที่ผานมาและในปนี้มีการพัฒนาพื้นท่ี

เพ่ือสรางศูนยการคาใหม รวมถึงแขงขันทางดานการจัดการสงเสริมการขายมากขึ้น ทั้งนี้การแขงขันดังกลาวมีผลกระทบ

ตอศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยานอย เน่ืองจากศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ต้ังอยูในทําเลท่ีดี โดย

เม่ือเปรียบเทียบคาเชาพื้นที่ของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยาแลวยังคงเปนที่นาสนใจสําหรับผูเชามากสังเกต

ไดจากอัตราการเชาพื้นที่ที่มีอยูสูงถึงอัตรารอยละ 92 

ตลอดปที่ผานมา  ศูนยการคารอยัลการ เดน  พลาซา  พัทยา  ได มีการปรับตัวเพื่อให มีความแตกตาง 

(Differentiate) จากคูแขง โดยปรับเปล่ียนรานคาเพิ่มธุรกิจบันเทิง คือ พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงหลุยส ทุสโซดส แว็กซ เวิรค  เพิ่ม

รานคาแฟชั่นแบรนดชั้นนําตางๆ พรอมทั้งรูปแบบของการนําเสนอสินคาและบริการในสวนของการใหบริการดานอาหาร

และเครื่องด่ืม (Food and Beverage) สินคาประเภทไลฟสไตล (Life Style) เพื่อใหทางศูนยรองรับความตองการของ

นักทองเที่ยวไดอยางแทจริง 

 
3. ธุรกิจใหเชาศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ  

กลุมลูกคาเปาหมายของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ คือ กลุมชุมชนบริเวณใกลเคียงโดยเนนท่ี

กลุมครอบครัว และนักทองเท่ียวท่ีเขาพักโรงแรม ภายในศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ มีรานคาหลาย

ประเภท ไมวาจะเปนรานอาหาร อาทิ เดอะ พิซซา, สเวนเซน, ซิซเลอร, เอส แอนด พี, Starbucks’s รานขายของตกแตง
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เนื่องจากป 2552 มีการแขงขันของศูนยการคาในบริเวณศูนยกลางทางธุรกิจ อยางรุนแรง ทําใหธุรกิจคาปลีก

ตองปรับตัวกันอยางมาก ถึงแม รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ จะไมไดอยูในเขตที่ตองแขงขันอยางรุนแรงนั้น แตเน่ืองจาก

สภาวะตลาดเปล่ียนแปลงไป ความตองการของผูบริโภคเปล่ียนไป ศูนยการคาตางๆ ในเขตรอบนอก จึงหนีไมพนที่จะตอง

แขงขันกันมากขึ้น ดังน้ัน รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ  ซึ่งเปน Community Mall นั้น จะตองตอกยํ้าความเปน

ศูนยการคาใกลบานใหชัดเจนและทําการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง 

นอกจากนี้ในป 2548-2549 ไดปรับปรุงศูนยการคา รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ทั้งในสวนของสถาปตยกรรม

ส่ิงอํานวยความสะดวกและการเพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีรานคาจนเสร็จสมบูรณ ซึ่งทําใหมีรานคาเปดใหมหลากหลาย ทําใหมี

สินคาและบริการตอบสนองความตองการใหลูกคาเขามาซ้ือสินคาและใชบริการเพ่ิมขึ้นมาก 

โดยลูกคาสวนใหญจะเปนทั้ง เด็ก วัยรุน และวัยกลางคน และกลุมครอบครัวและกลุมคนทํางาน 

 
ธุรกิจใหเชาศูนยการคาเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต  4. 
กลุมลูกคาเปาหมายของศูนยการคาเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต คือ กลุมครอบครัว และนักทองเท่ียวที่เขาพักโรงแรม

บนหาดไมขาวซ่ึงเปนท่ีต้ังของศูนย โดยภายในศูนยการคาเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต มีรานคาหลายประเภท ไมวาจะเปน

รานอาหาร อาทิ Coffee Club Swensen’s และ Bill Bentley Pub รานคาแฟชั่น อาทิเชน ราน Esprit, Surfer Paradise, 

Jim Thompson และรานคาอื่น ๆ อีกหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย 

ถึงแมศูนยการคาเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต จะไมมีคูแขงขันทางตรงในบริเวณใกลเคียงกัน แตเน่ืองจากป 2552 ซึ่ง

เปนปแรกของการดําเนินงานของศูนย เกิดเหตุการณตางๆ มากมายซึ่งสงผลลบตอการทองเที่ยวที่สงผลใหนักทองเที่ยวที่

เขาพักในโรงแรมลดลงอยางมาก จํานวนลูกคาที่มาใชบริการในศูนยจึงไมเปนไปตามคาด จึงนับเปนปที่มุงเนนในการทํา

การตลาดใหศูนยเปนที่รูจักแกกลุมลูกคาเปาหมาย  และการหารานคาที่ดีและมีคุณภาพเพื่อเปดบริการในศูนย อยางไรก็ดี 

เน่ืองจากสถานท่ีต้ังของศูนยอยูทามกลางโรงแรมระดับหาดาวทั้งที่เปดแลว และกําลังจะเปดหลายๆ แหง จํานวนลูกคาจึง

คอยๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง และคาดวาจะเพิ่มขึ้นอีกอยางมีนัยสําคัญในระยะเวลาอันใกล หลังจากการเพ่ิมขึ้นของ

จํานวนนักทองเที่ยวท่ีเขาพักในโรงแรมในละแวกนั้น และเกิดผลจากงานการตลาดที่ศูนยไดจัดทําไป และจะทําเพิ่มขึ้นอีก   

 
5. ธุรกิจสปา 

บริษัทเอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (เดิมชื่อบริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด) และบริษัทเอ็ม สปา 

เวนเจอร จํากัด (เดิมช่ือบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด) ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพ่ือสุขภาพ 

ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยมีกลุมเปาหมายคือ

ลูกคาที่เขาพักในโรงแรมและกลุมลูกคาที่เห็นความสําคัญในเร่ืองสุขภาพ ธุรกิจการใหบริการเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะธุรกิจ

สปา ไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน จํานวนผูประกอบการไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตอยางไรก็ตามบริษัท ได

เปดดําเนินการเปนรายแรกๆ และปจจุบันมีสาขาทั้งหมด 15 แหงทั่วประเทศ และอีก 21 แหงในตางประเทศ คูแขงที่อาจ

จัดระดับเพื่อการเปรียบเทียบคือ (1) บันยันทรี สปา และ อังสนา สปา ซึ่งดําเนินการภายใตกลุมเจาของเดียวกัน มีสาขา

ทั้งหมด 60 แหง เปนสาขาในประเทศ 7 แหง (2) ดุสิต เทวารันย สปา ซึ่งมีทั้งหมด 5 แหง เปนสาขาในประเทศ 4 แหง (3)  

Centara Spa ซึ่งมีทั้งหมด 16 แหง เปนสาขาในประเทศ 14 แหง โดยจะต้ังอยูตามโรงแรมของกลุมธุรกิจ Central Hotels 
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ธุรกิจรานอาหารที่มีสาขาในประเทศไทย  6. 
ในป 2553 บริษัท คาดวาตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริการดวนจะยังคงมีการเติบโตอยางตอเน่ือง ซึ่งบริษัท

คาดวาจะมีอัตราการเติบโตที่ดีกวาปที่ผานมา  เน่ืองจากสภาวะความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การเงิน การเมืองและความ

เชื่อมั่นของผูบริโภคของประเทศไทยในปจจุบัน โดยคาดวาอัตราการเติบโตของยอดขายรานสาขาเดิม (Same Store 

Sales) จะอยูระดับเดียวกับการเติบโตของ GDP ซึ่งจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 3-5 โดยบริษัทไดเล็งเห็นถึงความเส่ียงใน

ดานอัตราเงินเฟอในป 2553 และไดวางแผนในเร่ืองการเตรียมความพรอมในการจองวัตถุดิบและการทําสัญญากับ คูคา

(Suppliers) ในระยะยาว 

 
ตารางเปรียบเทียบสวนแบงตลาดของธุรกิจรานอาหารบริการดวนสไตลตะวันตกในประเทศไทย 

ตารางเปรียบเทียบสวนแบงตลาดของธุรกิจรานอาหารบริการดวนสไตลตะวนัตกในประเทศไทย 
  2550 2551 2552 (ประมาณการ) 
รายได (ลานบาท) รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

ไก 7,079 31.0% 7,793 30.4% 8,339 30.2% 

แฮมเบอรเกอร 2,916 12.8% 3,493 13.6% 3,807 13.8% 

พิซซา 4,732 20.8% 5,153 20.1% 5,462 19.8% 

ไอศกรีม 3,037 13.3% 3,480 13.6% 3,828 13.9% 

อื่นๆ (รวมซิซซเลอร) 5,039 22.1% 5,741 22.4% 6,143 22.3% 

ตลาดรวม 22,802 100.0% 25,659 100.0% 27,578 100.0% 
บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 7,258 31.8% 8,547 33.3% 9,190 33.3% 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย             

หมายเหตุ: รายไดของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) รวมรายไดของแฟรนไชส    

 
สภาพการแขงขันและคูแขง 
สภาพการแขงขันและคูแขงในอุตสาหกรรมอาหารบริการดวนแยกตามประเภทอาหาร มีดังนี้ 

1. พิซซา  

• ตลาดรวมของพิซซา มีมูลคากวา 4,969 ลานบาท โดย เดอะ พิซซา คอมปะนี มีสวนแบงตลาดรอยละ 

70  และมีอัตราการเติบโตรอยละ  11 ( Thailand Equity and Franchise ) ในป 2551  

• ปจจุบันผูบริโภครับประทานพิซซาโดยเฉล่ีย 1.1 เดือนตอคร้ัง ซึ่งเปนกลุมครอบครัว และกลุมวัยรุน 

• แนวโนมตลาดในอนาคตจะเนนเร่ืองนวัตกรรมใหม และการคนควาวิจัยเมนูใหมๆ ควบคูกับการทํา

โปรโมชั่นอยางตอเนื่อง เพ่ือเพิ่มความถ่ีในการรับประทานพิซซาของผูบริโภค และทําใหผูที่ไมทานพิซ

ซาหันมารับประทานพิซซามากขึ้น โดยคาใชจายสวนใหญ จะใชในเร่ืองของโฆษณาทางโทรทัศน 

• ในสวนของแฟรนไชส อัตราการเติบโตของจํานวนสาขาแฟรนไชสอาหารในประเทศสูงถึง 12 เทาตัว

เม่ือเทียบกับป 2544 มาถึงป 2552  ( จาก  4  สาขาเปน 49 สาขา)   
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• ปจจุบัน เดอะ พิซซา คอมปะนี มีจํานวนสาขาในประเทศไทยทั้งส้ิน 205 สาขา (เปนเจาของเองจํานวน 

156 สาขา และขายแฟรนไชสจํานวน 49 สาขา) และพิซซา ฮัท มีจํานวน 78 สาขา  

2. แฮมเบอรเกอร 

• ปจจุบัน ธุรกิจอาหารจานดวนมีมูลคารวมมากกวา 20,000 ลานบาท อาหารจานดวนประเภทเบอร

เกอรมีสวนแบงตลาดอยูที่ประมาณ 3,000 ลานบาท โดยแมคโดนัลดมีสวนแบงตลาดรอยละ 70 

รองลงมาคือเคเอฟซี โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 24  เบอรเกอรคิงมีสวนแบงตลาดรอยละ 5 ในป 

2551 ยอดขายเติบโตรอยละ  23  

• ปจจุบัน เบอรเกอร คิง มีสาขาทั้งส้ินจํานวน 23 สาขา และวางแผนขยายสาขาปละ 3-4 สาขา เพื่อ

ครอบคลุมลูกคาเปาหมายหลักที่เคยอาศัยอยูในตางประเทศ สวน เค เอฟ ซี มีสาขาทั้งส้ินจํานวน 368 

สาขา และ แมคโดนัลด มีสาขาจํานวน 130 สาขา  

3. ไอศกรีมพรีเม่ียม 

• ปจจุบันตลาดไอศกรีมพรีเม่ียมมีมูลคาเกือบ 3,200 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29 ของตลาดไอศกรีม

โดยรวมซึ่งมีมูลคาประมาณ 11,000 ลานบาท สเวนเซนสยังคงรักษาตําแหนงผูนําตลาดไอศกรีมพ

รีเม่ียมไวไดอยางตอเน่ือง โดยมีสวนแบงตลาดเชิงมูลคาประมาณรอยละ 80 โดยในป 2552 สเวนเซน

มีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 9 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2551  

• ปจจุบัน สเวนเซนส มีสาขาในประเทศไทยทั้งส้ินจํานวน 217 สาขา (เปนเจาของเอง 114 สาขา และ

ขายแฟรนไชสในประเทศ 103 สาขา) บาสก้ิน รอบบิ้น มีสาขาทั้งส้ินจํานวน 15 สาขา ฮาเกน ดาส มี

สาขาท้ังส้ินจํานวน 21 สาขา  ไอ เบอรี่ มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 16 สาขา และ เรด แมงโก มีสาขาท้ังส้ิน

จํานวน 35 สาขา 

4. ซอฟทไอศกรีม 

• ภาพรวมสินคาประเภทไลทฟาสฟูดส อาทิ เบเกอร่ี ขนมปง ไอศกรีม โดนัท ซึ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกป 

เนื่องจากเปนอาหารท่ีคนสวนใหญนิยมรับประทาน ไมวาเด็กหรือผูใหญ โดยในปนี้สินคาประเภท

โดนัทมีการเติบโตตอเนื่อง ผูบริโภคนิยมรับประทานมากขึ้น โดยตลาดไลทฟาสฟูดส มีอัตราเติบโต

ประมาณรอยละ 4-5 ตอป จากมูลคาตลาดรวมเกือบ 2 หม่ืนลานบาท 

• ปจจุบัน แดร่ีควีน ( รวม DQ Grill and Chill ) มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 233 สาขา เค เอฟ ซี ซอฟท

ไอศกรีม มีสาขาทั้งส้ินจํานวน 131 สาขา และ แมคโดนัลด  ซอฟทไอศกรีมมีสาขาท่ัวประเทศท้ังส้ิน

จํานวน 87 สาขา   

5. สเต็ก 

• ใชกลยุทธใหความสําคัญกับกระแสสุขภาพตามพฤติกรรมของผูบริโภคอยางตอเน่ือง และคิดคน

พัฒนาเมนูอาหารใหมๆ ตามฤดูกาลวัตถุดิบ ผัก-ผลไม 

• ในแงการแขงขัน ซิซซเลอร ไมมีคูแขงตรงในรานอาหารประเภทเดียวกัน แตจะเปนในรูปแบบของการ

ของสวนแบงการทานอาหารของผูบริโภคจากพฤติกรรมการทานอาหารนอกบาน ทั้งจากรานอาหารสุก้ี 

รานอาหารสากล อิตาลี ญี่ปุน จีน หรือรานอาหารไทยทั่วไป  
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กลยุทธทางการตลาด 
บริษัทมีกลยุทธทางตลาดและการขาย ดังนี้ 

1. เนนการบริการลูกคาใหลูกคาไดรับความพึงพอใจอยางเต็มที่ (100% customer satisfaction) ใชกลยุทธเพ่ือยก

มาตรฐานการบริการ หาทําเลที่ต้ังราน คุณภาพผลิตภัณฑ  

2. เนนในการใหบริการดวยสินคาที่มีคุณภาพ พรอมทั้งการพัฒนาสินคาใหมและเมนูอาหารใหมๆ อยางตอเนื่อง 

3. เนนการเปดสาขาในศูนยการคา แหลงธุรกิจ และยานชุมชน 

4. ในสวนของการบริการจัดสงถึงบาน ไดกําหนดใหจัดสงภายในเวลา 30 นาที 

5. จัดกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรและบัตรเครดิตตาง ๆ 

6. เนนการขยายสาขาดวยระบบแฟรนไชสสําหรับ The Pizza Company,  Swensen’s, The Coffee Club และ 

Thai Express ทั้งนี้รวมถึงการขยายธุรกิจแฟรนไชสในตลาดประเทศไทย และตางประเทศ 

7. มีการจัดเซ็ตเมนูหรือการปรับราคาเพื่อใหเกิดความคุมคาแกลูกคา ( Price Value) 

 
นโยบายราคา 

เน่ืองจากธุรกิจอาหารบริการดวนเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง การต้ังราคาสินคาของบริษัท ไดคํานึงถึงตนทุนของ

สินคาและการบริการรวมถึงราคาของคูแขงในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  

 

การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย ชองทางการจําหนายแบงได  4 ชองทาง คือ 

1. การรับประทานในราน  

2. การบริการจัดสงถึงบาน (Delivery) ไดแก The Pizza Company, Swensen’s และ Burger King ทั้งนี้ในสวน

ของ “The Pizza Company” บริษัทไดจัดต้ังสาขาเพื่อใชในการบริการจัดสงถึงบานเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ทั่ว

กรุงเทพ และปริมณฑล รวมทั้งตามตางจังหวัดที่บริษัทมีสาขาต้ังอยู โดยกําหนดใหมีเวลาต้ังแตการส่ังสินคา

จนถึงการรับสินคาภายใน 30 นาที 

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

(เฉพาะสลัด) 

4. การซื้อจาก Modern Trade Channel เชน ซูเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ตหรือรานสะดวกซื้อ เฉพาะสําหรับ 

Swensen’s เทานั้น 

ทั้งนี้ ชองทางการจําหนายสวนใหญจะเปนการรับประทานในรานและการจัดสงถึงบาน โดยสาขาสวนใหญจะ

ต้ังอยูในยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ และยานชุมชน  

 
กลุมเปาหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนลูกคาระดับกลางขึ้นไป ยกเวนสําหรับไอศกรีม Dairy Queen ซึ่งเจาะกลุม

ลูกคาต้ังแตระดับลางขึ้นไป โดยลูกคาสวนใหญจะเปนท้ัง เด็ก วัยรุน และวัยกลางคน และกลุมครอบครัวและกลุม

คนทํางาน 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

 
การวิจัยและพัฒนา 

   

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุที ่ทจ. 11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบริษทัที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี ้



                  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
  
5.1  ทรัพยสินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทยอย 
 
กลุมบริษัทมีทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ ประกอบดวย ที่ดิน สิทธิการเชาที่ดิน และอาคาร สิทธิการเชาพื้นที่ และสวนปรับปรุงสทิธิการเชา โดยแยกเปนธุรกจิไดดังนี้ 
 
ธุรกิจโรงแรม  

 ขนาดที่ดิน    ภาระผูกพัน มูลคาทางบัญชี (ลานบาท) 

ทรัพยสินถาวรหลัก (บริษัท (ไร) ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ ลานบาท) ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2551 

สิทธิการเชา 30 ป อาคารโรงแรม 2 หลัง 4 ชั้นและ 10 

ชั้น  

276.27 

 

5.61 

313.08 

 

6.23 

-บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 11 218/2-3 หมู 10 เมืองพัทยา 

 

 

(สิ้นสุดป 2561) 

สิทธิการเชาที่ดิน 

ไมมี- 

บริษัทยอย        

สิทธิการเชา 30 ป อาคารโรงแรม 2 ชั้น 12 หลัง * 180.52 

0.97 

191.54 

1.43 

-บจก. หัวหิน วิลเลจ  36 43/1 ถนนเพชรเกษม หัวหิน 

 (สิ้นสุดป 2573) * สิทธิการเชาที่ดิน 

ไมมี- 

สิทธิการเขาทําประโยชน 30 

ป  (สิ้นสุดป 2561) 

อาคารโรงแรม 2 ชั้น 2 หลัง มี 

หองพัก 90 หอง 

245.99 

 

 

121.04 

14.90 

264.60 

 

 

135.80 

18.42 

-บจก. บานโบราณ  เชียงราย 800 229 หมู 1 ต.เวียง  

อ.เชียงแสน เชียงราย 

 

499 

 

 

 

หมู 1 ต.เวียง เตนทแคมป 15 หลัง 

อ.เชียงแสน เชียงราย สิทธิการเชาที่ดิน 

ไมมี- 

404.76 417.61 -บจก. สมุย รีซอรท แอนด สปา 14 99/9 หาดบอผุด สมุย เปนเจาของ อาคารโรงแรม 3 ชั้น  

หองพัก 106 หอง 

ไมมี- 

สิทธิการเชา 30 ป อาคารโรงแรม 1 หลัง 7 ชั้น บจก. หัวหิน รีซอรท  21 107/1 ถนนเพชรเกษม  42.64 57.18 -

หัวหิน (สิ้นสุดป 2555) 

ไมมี- 

สวนที่ 1 หนา 58 



                  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 1 หนา 59 

 

บริษัท 

ขนาดที่ดิน 

(ไร) 

 

ที่ตั้ง 

 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 

ทรัพยสินถาวรหลัก 

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท) ภาระผูกพัน 

(ลานบาท) ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2551 

บจก. เจาพระยา รีซอรท (เฉพาะ

สวนของโรงแรม) 

27 ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ 

 

 

สิทธิการเชา 30 ป 

(สิ้นสุดป 2562) 

อาคารโรงแรม 7 ชั้น 2 หลัง และ

อาคารที่จอดรถ 7 ชั้น 1 หลัง 

สิทธิการเชาที่ดิน 

614.49 

 

210.02 

688.62 

 

233.35 

-ไมมี- 

บมจ. โรงแรมราชดําริ 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 

สิทธิการเชาที่ดิน 

588.79 

 

918.91 

620.70 

 

946.25 

-ไมมี- 

บจก. แมริม  เทอเรซ  รีซอรท  37 อําเภอแมริม เชยีงใหม 

 

 

สิทธิการเชา 30 ป  

(สิ้นสุดป 2567) 

อาคารโรงแรม 3 ชั้น 1 หลัง และ

อาคาร 2 ชั้น 17 หลัง 

สิทธิการเชาที่ดิน 

554.84 

 

24.19 

412.58 

 

26.38 

-ไมมี- 

บจก. รอยัล การเดน  

ดีเวลลอปเมนท  

37 หาดไมขาว ถลาง ภูเก็ต เปนเจาของ อาคารโรงแรม 3 ชั้น 8 หลัง และ

อาคาร 1 ชั้น 3 หลัง 

1,269.17 1,342.66 -ไมมี- 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร  46 หาดไมขาว ถลาง ภูเก็ต เปนเจาของ อาคารวิลลา 1 ชั้น 83 หลัง  1,266.61 1,208.87 -ไมมี- 

บจก. สมุย วิลเลจ  48 219 หมู 5 ต.อางทอง อ.

เกาะสมุย สุราษฎรธานี  

สิทธิการเชา 30 ป 

(สิ้นสุดป 2555) 

อาคารวิลลา 1 ชัน้ 61 หลงั 629.35 638.53 -ไมมี- 

บจก. สมุย บชี คลบั โอนเนอร 2 หาดบอผุด สมุย สิทธิการเชา 29 ป 5 เดือน 

(สิ้นสุดป 2582) 

สิทธิการเชาที่ดิน 13.24 - -ไมมี- 

Minor International (Labuan) Ltd.  เกาะ Kihavah Huravlhu สิทธิการเชา 23 ป 

(สิ้นสุดป 2573) 

สิทธิการเชาเกาะ 334.41 376.47 -ไมมี- 

 

หมายเหตุ      * ขายฝากอาคารใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจพรอมกับใหกองทนุรวมบริหารสินทรัพยไทยเชาชวงสิทธิการเชาที่เหลืออยูของบริษัท หัวหิน วิล

เลจ จํากัด ระยะเวลา 30 ป 9 เดือน ซึ่งทําใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น 



                  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม  
บริษัท ขนาดที่ดิน ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ ทรัพยสินถาวรหลัก มูลคาทางบัญชี (ลานบาท) 

(ไร) 
ภาระผูกพัน 

(ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 

2551 
ลานบาท) 

สิทธิการเชาและสวนปรับปรุงสิทธิ

การเชา 

115.85 

 

 

153.41 

392.31 

128.14 

 

 

168.52 

449.86 

 

-บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  3,188 ตร.ม. ชั้น 15 – 17 อาคารเบอรลี่ยุค

เกอร คลองเตย กรุงเทพฯ 

สิทธิการเชา 30 ป  ไมมี- 

(สิ้นสุดป 2567)  

 

- 

 

 

 

 

-

   

สิทธิการเชา 3-30 ป สิทธิการเชา สิทธิการเชารานอาหารหลาย

แหง จํานวน 44 สาขา 

ไมมี- 

สวนปรับปรุงสิทธกิารเชารานอาหาร

หลายแหง จํานวน 156 สาขา 

 

  

62.25 

95.51 

61.52 

109.17 

-บจก. สเวนเซนส (ไทย) - สิทธิการเชารานอาหารหลาย

แหง จํานวน 16 สาขา 

สิทธิการเชา 3-28 ป สิทธิการเชา 

สวนปรับปรุงสิทธกิารเชารานอาหาร

หลายแหง จํานวน 112 สาขา  

ไมมี- 

41.21 

223.67 

47.80 

197.87 

-บจก. เอส.แอล.อาร.ท ี - สิทธิการเชารานอาหารหลาย

แหง จํานวน  6 สาขา 

สิทธิการเชา 3-22 ป สิทธิการเชา 

สวนปรับปรุงสิทธกิารเชารานอาหาร

หลายแหง จํานวน 30  สาขา  

ไมมี- 

38.67 

76.40 

44.68 

88.65 

-บจก. เบอรเกอร ประเทศไทย - สิทธิการเชารานอาหารจํานวน 

6  สาขา 

สิทธิการเชา 12-15 ป สิทธิการเชา 

สวนปรับปรุงสิทธกิารเชารานอาหาร

หลายแหง จํานวน 17  สาขา  

ไมมี- 

บจก. ไมเนอร ชสี  29 อําเภอปากชอง นครราชสีมา เจาของ อาคารโรงงาน* 47.73 48.98 -ไมมี- 

บจก. ไมเนอร แดรี่ - อําเภอปากชอง นครราชสีมา เจาของ อาคารโรงงาน* 117.99 115.26 -ไมมี- 

หมายเหตุ  * ขายฝากอาคารและใหเชาชวงสิทธิการเชาใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวีเพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจ 

สวนที่ 1 หนา 60 



                  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 
ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย  

บริษัท ขนาดที่ดิน ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ ทรัพยสินถาวรหลัก มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระผูกพัน 

(ไร) (ลานบาท) ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2551 

สิทธิการเชา 30 ป  อาคารศูนยการคา 1 หลัง 3 ชั้น * 447.96 

 

138.99 

367.75 

 

116.18 

-บจก. รอยัลการเดน พลาซา  8 

 

2 

218 หมู 10 เมืองพัทยา 

 

889 

(สิ้นสุดป 2561) *  

หมู 3 หาดไมขาว จ.ภูเก็ต เปนเจาของ อาคารศูนยการคา 1 หลัง 2 ชั้น 

ไมมี- 

27 

 

ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ สิทธิการเชา 30 ป อาคารศูนยการคา 1 หลัง 2 ชั้น 76.86 

3.84 

83.90 

4.27 

-บจก. เจาพระยา รีซอรท 

(เฉพาะสวนของพลาซา)  

 

(สิ้นสุดป 2562) สิทธิการเชาที่ดิน 

(บริเวณเดียวกับโรงแรม) 

ไมมี- 

หมายเหตุ     *ขายฝากอาคารใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับ เพื่อประกอบธุรกิจพรอมกับใหกองทนุรวมบริหารสินทรัพยไทยเชาชวงสิทธิการเชาที่เหลืออยูของบริษัท รอยัลการ

เดน พลาซา จํากัด ระยะเวลา 9 ป 2 เดือนซึ่งทําใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น 

 
ธุรกิจการจัดจาํหนายและผลิตสินคา 

บริษัท ขนาดที่ดิน ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ ทรัพยสินถาวรหลัก มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระผูกพัน 

(ไร) (ลานบาท) ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2551 

บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอริ่ง ที่ดิน + อาคาร 60/185 หมู 19 ซอย 17 นิคม

อุตสาหกรรมนวนคร อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

เปนเจาของ ที่ดินและอาคาร 122.48 - -ไมมี- 

เปนเจาของ ที่ดินและอาคารใหเชา(ตามสัญญา

เชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 20 ป) 

9.16 - -บจก ไมเนอร ดีเวลลอปเมนท  ที่ดิน และ 

อาคาร 

101/97 นิคมอุตสาหกรรม 

นวนคร หมู 20 ตําบลคลอง

หนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี 

 

 

 

3 ไร 30 ตรว. 

ไมมี- 

สวนที่ 1 หนา 61 



                  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 1 หนา 62 

บริษัท ขนาดที่ดิน 

(ไร) 

ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ ทรัพยสินถาวรหลัก มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระผูกพัน 

(ลานบาท) ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2551 

บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น  

 

 ศูนยการคา รอยลั การเดน 

พลาซา พัทยา หองเลขที่ A50 

และ A53a 

 

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปน

เกลา หองเลขที่ 113 

 

ศูนยการคา เซ็นทรัล ซิตี้ บาง

นา 

หองเลขที่ 117 

สิทธิการเชา 8 ป 6 เดือน 

(สิ้นสุดป 2556) 

 

 

สิทธิการเชา 9 ป 4 เดือน 

(สิ้นสุดป 2558) 

 

สิทธิการเชา 16 ป 1 เดือน 

(สิ้นสุดป 2558) 

สิทธิการเชาพื้นที่ 

 

 

 

สิทธิการเชาพื้นที่ 

 

 

สิทธิการเชาพื้นที่ 

20.03 

 

 

 

15.24 

 

 

14.37 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

-ไมมี- 

บจก. เอสมิโด แฟชั่น  ศูนยการคา เซ็นทรัล ซิตี้ บาง

นา 

หองเลขที่ 227 

 

ศูนยการคา เอ็มโพเรี่ยม  

หองเลขที่ 2S23 และ 2P24 

สิทธิการเชา 30 ป  

(สิ้นสุดป 2566) 

 

สิทธิการเชา 24 ป  

(สิ้นสุดป 2564) 

สิทธิการเชาพื้นที่ 

 

 

สิทธิการเชาพื้นที่ 

- 

 

 

11.73 

- 

 

 

- 

-ไมมี- 

 
ธุรกิจอื่น  

บริษัท ขนาดที่ดิน 

(ไร) 

ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ ทรัพยสินถาวรหลัก มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระผูกพัน 

(ลานบาท) ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2551 

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพ

เพอรตี้ ฟนส 

72 หาดแหลมใหญ สมุย เปนเจาของ ที่ดินใหเชาพื่อสรางโรงแรม 62.47 62.47 -ไมมี- 
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มูลคาสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ มีดังนี้    หนวย   ลานบาท 

ทรัพยสินของบริษัท 
และบริษัทยอย 

ราคาทุน ณ วันที ่ อายุการใช
งาน* 
 (ป) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 51 

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 1,184.56 1,062.43 อายุสัญญาเชา 

5 ป และ 20 ป 

1,047.92 939.75 

อาคารและอุปกรณประกอบ 10,031.93 9,968.26 อายุสัญญาเชา 

5,10,20,30,40 

ป 

5,808.93 6,115.60 

ส่ิงปรับปรุงอาคาร 4,194.81 3,308.66 อายุสัญญาเชา 

และ 10 ป 

1,958.78 1,613.85 

เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณ

สํานักงาน 

4,528.48 4,285.56 5,10,15 ป 1,204.39 1,248.94 

อุปกรณอื่น 1,966.82 1,904.81 5,10 ป 566.32 644.23 

ยานพาหนะ 221.75 208.60 5 ป 75.30 78.29 

เคร่ืองใชในการดําเนินงาน 551.89 433.83 - 350.52 250.96 

งานระหวางกอสราง 95.78 250.27 - 95.78 250.27 

รวม 22,776.02 21,422.43  11,107.94 11,141.89 
* ยกเวนท่ีดินซึ่งมีอายุการใหประโยชนไมจํากัด 

มูลคาสุทธิทางบัญชีของสิทธิการเชามีดังนี้     หนวย   ลานบาท 

ทรัพยสินของบริษัท 
และบริษัทยอย 

ราคาทุน ณ วันที ่ อายุการใชงาน 
(ป) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 51 

สิทธิการเชา 3,637.15 3,451.73 อายุสัญญาเชา 1,963.58 2,019.40 

รวม 3,637.15 3,451.73  1,963.58 2,019.40 

 

บริษัทใชนโยบายการบัญชีเก่ียวกับคาความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 เร่ืองการ

รวมธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบตนทุนการซ้ือเงินลงทุนกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย และหนี้สินที่กําหนดได ณ วันที่เกิด

รายการ อันมีผลทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิของทรัพยสินถาวรรวมการ

ปรับมูลคายุติธรรมสุทธิ 1,499.39 ลานบาท และ 1,609.89 ลานบาท ตามลําดับ  
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5.2  ทรัพยสินที่ไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย 

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย มีดังนี้  หนวย   ลานบาท 

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ราคาทุน ณ วันที ่ อายุการใชงาน 
(ป) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 
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31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 51 

ตนทุนการพัฒนาแฟรนไชส 171.57   158.43 1-3 ป 13.39 5.02 

คาลิขสิทธิ์ 135.88 128.17 3-20 ป 43.25 38.68 

คาความนิยม 3,400.76 3,054.35 - 3,008.95 2,662.54 

เคร่ืองหมายการคา 560.03 0 - 560.03 0 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 219.98 116.51 3-5 ป 124.56 77.53 

รวม 4,488.22 3,457.45  3,750.18 2,783.77 

 

5.3  นโยบายการลงทุน 

 

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและ

กิจการรวมคา  ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจที่เก่ียวของ เปนจํานวนรวม 6,683.55 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 36.57 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายลงทุนผานบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา โดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ี

สนับสนุนใหบริษัทสามารถพัฒนารูปแบบสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับสินคาและ

บริการในระดับที่สมบูรณ เหนือความพึงพอใจของลูกคา 

สําหรับการกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทไดแตงต้ังผูบริหารของบริษัทเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

และผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพ่ือรวมดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม นอกจากน้ี บริษัทยัง

มอบหมายใหตัวแทนของบริษัทในฐานะผูถือหุน เขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนตาม

นโยบายและหลักการของบริษัท  
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โครงการในอนาคต 

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

 

  บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัท ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 

5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
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7. โครงสรางเงนิทุน  
 

7.1  หลักทรัพยของบริษัท  
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,351.85 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 3,351.85 ลานหุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เปนหุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว 3,246.42 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ  

3
 

,246.42 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

หลักทรัพยอื่น 
 หุนกู  

ประเภทหุนกู มูลคาท่ีออก 

(ลานบาท) 

อาย ุ ครบกําหนดไถถอน อัตราดอกเบ้ีย 

(รอยละตอป) 

ยอดคงเหลอื  

ณ 31 ธ.ค. 2552 

(ลานบาท) 

หุ น กู ไ ม ด อ ย สิ ท ธิ แ ล ะ ไ ม มี

ประกัน ไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

1,000 6 ป 11 เดือน 8 ธันวาคม 2553 5.25 1,000 

หุนกูระบุชื่อผูถือประเภทไมดอย

สิทธิ  ไม มีหลักประกัน  ชนิด

ทยอยคืนเงินตน 

ไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

1,100 5 ป 6 พฤษภาคม 2553 4.73 275 

หุนกูระบุชื่อผูถือประเภทไมดอย

สิทธิ ไมมีประกัน  

ไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

1,840 5 ป 19 กันยายน 2555 4.81 1,840 

หุนกูระบุชื่อผูถือประเภทไมดอย

สิทธิ ไมมีประกัน  

ไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

2,060 7 ป 19 กันยายน 2557 5.21 2,060 

หุนกูระบุชื่อผูถือประเภทไมดอย

สิทธิ ไมมีประกัน  

ไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

1,000 3 ป 24 ตุลาคม 2554 5.30 1,000 

หุนกูระบุชื่อผูถือประเภทไมดอย

สิทธิ ไมมีประกัน และ 

มีผูแทนผูถือหุนกู 

2,000 4 ป 24 กรกฎาคม 2556 4.65 2,000 

 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ   
 
ใบสําคัญแสดงสทิธิ MINT ESOP 2 MINT ESOP 3 MINT ESOP 5 MINT-W 

อายุโครงการ (ป) 5 5 4 5 

วันสิ้นสุดโครงการ 16 มกราคม 2554 17 ธันวาคม 2555 21 ตุลาคม 2556 12 มิถุนายน 2557 

จํานวนหนวย (ลานหนวย) 123.80 20.00 60.00 2.72 

จํานวนหนวยท่ีจดัสรร (ลาน

หนวย) 

92.67 12.25 33.64 2.72 
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ใบสําคัญแสดงสทิธิ MINT ESOP 2 MINT ESOP 3 MINT ESOP 5 MINT-W 

วันท่ีจัดสรร 

- คร้ังท่ี 1 

- คร้ังท่ี 2 

 

16 มกราคม 2549 

15 ธันวาคม 2549 

 

18 ธันวาคม 2550 

- 

 

22 ตุลาคม 2552 

- 

 

12 มิถุนายน 2552 

จํานวนท่ีจัดสรร (ลานหนวย) 

- คร้ังท่ี 1 

- คร้ังท่ี 2 

 

69.66 

23.01 

 

12.25 

- 

 

33.64 

- 

 

2.72 

- 

อัตราการใชสิทธิ (ลาสุด) 1:1.12645 1:1.1 1:1 1:1 

ราคาใชสิทธิ (บาทตอหุน) 

(ลาสุด) 

2.645 8.918 7.65 8.08 

จํานวนหนวยท่ีใชสิทธิแลว  

ณ 31 ธนัวาคม 2552 (หนวย) 

71,470,000 2,625,600 569,250 94,400 

จํานวนหนวยท่ียังไมใชสิทธิ  

ณ 31 ธนัวาคม 2552 (หนวย) 

21,200,000 9,629,367 33,065,750 2,629,377 

 
7.2  ผูถือหุน  

 
รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรก ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2552  

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ สัดสวนรอยละ 

1 กลุมนายวิลเลีย่ม เอล็ลวูด ไฮเน็ค ¹ 903,164,003 27.9 

1.1 บริษัท ไมเนอร โฮลด้ิง (ไทย) จํากัด ²      592,164,003  18.3 

1.2 นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค      311,338,421  9.6 

1.3 นางแค็ทลีน แอนน ไฮเน็ค               3,909  0.0 

2 นายนิติ โอสถานุเคราะห      247,968,414  7.7 

3 นายจอหน สกอต ไฮเน็ค      179,317,010  5.5 

4 Merrill Lynch, Pierce, Fenner, & Smith Inc.      125,120,954  3.9 

5 SYMPHONY CAPITAL PARTNERS LIMITED      112,290,000  3.5 

6 บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด      109,700,815  3.4 

7 The Bank of New York (Nominees) Limited      102,037,518  3.1 

8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 3        89,513,369  2.8 

9 นายเดวิด ไฮเน็ค        85,100,051  2.6 

10 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        72,470,861  2.2 

       ที่มา :  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
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หมายเหตุ:          

¹ การจัดกลุมนี้เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 

เทานั้น มิใชการจัดกลุมตามมาตรา 258 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแกไข) แตอยางใด 

²  รายช่ือผูถือหุนใหญของบริษัท ไมเนอร โฮลด้ิง (ไทย) จํากัด มีดังตอไปนี้ 
รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละเม่ือเทียบกับจํานวนหุนที่

จําหนายไดแลวทัง้หมด 

1. บริษัท ไมเนอร กรุป โฮลด้ิง จํากัด 30,000 37.50 

2. นายวิลเล่ียม เอ็ลวูด 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 ผูลงทุนใน NVDR จะไดรับสิทธิประโยชนทางการเงินตางๆ (Financial Benefits) เชนเงินปนผลและสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุน เสมือนการ

ลงทุนในหุน แตจะไมมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เวนแตกรณีการใชสิทธิออกเสียง

เพื่อลงมติเก่ียวกับการเพิกถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ทําใหจํานวนหุนที่มีสิทธิ

ออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซ่ึงจะมีผลใหสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนอื่นเพิ่มข้ึน ทั้งนีใ้นการตรวจสอบจํานวนหุนที่ถูกออกเปน NVDR 

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

7.3  การปรับโครงสรางการถือหุน 

 

ตามที่ที่ประชุมวสิามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 มีมติอนุมัติใหมีการปรับ

โครงสรางการถือหุนระหวางบริษทั กับ MINOR โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการขจัดโครงสรางการถือหุนไขว และทําให

โครงสรางการถือหุนมีความเหมาะสม ชัดเจน และโปรงใส อีกท้ังยังเปนการกอใหเกิดความชัดเจนในอํานาจควบคุมบริหาร

จัดการ ทั้งนี้สาระสําคัญของแผนการปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัท มีดังนี้ 

1. บริษัททําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR จากผูถือหลักทรัพยของ MINOR (ไมรวมหุน MINOR ที่ถือ

โดย MFG ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดโครงสรางการถือหุนไขวขึ้นใหมภายหลังการทําคําเสนอซื้อ) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.6/2543 เร่ืองหลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมพรอมกับการ

ทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยเดิมของบริษัทจดทะเบยีนเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ ในการนี้ MINT ดําเนินการ

ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 511,154,008 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญของบริษัท (MINT-W) จํานวนไมเกิน 5,411,632 หนวย อายุ 5 ป โดยมีอัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ 

ในราคาหุนละ 8.08 บาท เพื่อที่จะใชชําระเปนคาตอบแทนแกผูถือหลักทรัพยของ MINOR ที่จะนํามาเสนอขาย ดังนี้ 

1.1 หุนสามัญของ MINOR จํานวน 1 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท สามารถแลกหุนสามัญที่ออก

ใหมของบริษัทจํานวน 1.14 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของ MINOR ที่ออกใหแกกรรมการหรือพนักงาน (MINOR ESOP 

Warrant) 

- MINOR ESOP Warrant คร้ังที่สอง จํานวน 1 หนวย ตอ MINT-W จํานวน 1.96 หนวย 

- MINOR ESOP Warrant คร้ังที่สาม จํานวน 1 หนวย ตอ MINT-W จํานวน 1.51 หนวย 
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- MINOR ESOP Warrant คร้ังที่ส่ี จํานวน 1 หนวย ตอ MINT-W จํานวน 0.86 หนวย 

โดยไมมีการชําระคาตอบแทนหลักทรัพยในรูปของตัวเงิน (no cash alternative) ในกรณีที่มีเศษของหลักทรัพย

จากการแลกเปล่ียนหลักทรัพย ใหปดเศษน้ันทิ้ง และจะไมมีการชดเชยเพื่อชําระคาเศษที่ปดทิ้งดังกลาว 

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม

ของบริษัทพรอมกับการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยเดิมของ MINOR เม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และบริษัทไดทําการ

เสนอซื้อหลักทรัพย MINOR จากผูถือหุนของ MINOR โดยไดกําหนดระยะเวลาการรับซ้ือทั้งส้ิน 25 วันทําการ ต้ังแตวันท่ี 11 

พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และเสร็จส้ินในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยบริษัทไดชําระการซ้ือหลักทรัพย MINOR ดังนี้ 

1. การออกหุนสามัญของบริษัท จํานวน 510,049,430 หุน เพื่อแลกเปล่ียนกับหุนสามัญของ MINOR 

447,411,869 หุน 

2.  การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวน 2,723,777 หนวย 

บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณชิยในวันท่ี 15 มิถุนายน 2552 

 

2. บริษัทดําเนินการลดทุนแบบเฉพาะเจาะจง โดยการลดจํานวนหุนสามัญของบริษัทที่ถือโดยผูถือหุนบางรายดังนี ้

ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดการถือหุนไขวกันระหวาง บริษัทกับ MINOR และบริษัท กับ MFG 

3.1 หุนสามัญจํานวน 611,745,387 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทที่ถือโดย MINOR 

3.2 หุนสามัญจํานวน 59,621,887 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทที่ถือโดย MWL ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ 

MINOR ถือหุนอยูรอยละ 100 

3.3 หุนสามัญจํานวน 215,313,429 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทที่ถือโดย MFG 

 

โดยบริษัทคืนเงินลดทุนใหแกผูถือหุนดังกลาวขางตนในราคาตามมูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทและตามจํานวนหุนที่

ถูกลดทุนของผูถือหุนแตละรายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และไดจดทะเบียนลดทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย

ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

 

3. ภายหลังการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย MINOR ส้ินสุดลง MINOR ดําเนินการขออนุมัติจากตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยใหเพิกถอนหลักทรัพยของ MINOR จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
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7.4  นโยบายการจายเงินปนผล  

คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลสําหรับงวดประจําป 2552 ของบริษัทและบริษัทยอยดังนี้ 

 1)   นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการ

ลงทุน การขยายงาน ขอกําหนดตามสัญญาเงินกูหรือหุนกูของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงความจําเปนและความ

เหมาะสมในอนาคต เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายในการจายเงินปนผลของบริษัทจึง

พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเปนหลัก 

 ในป 2552  บริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานท่ีผานมาของป 2551 จํานวน 2 คร้ัง โดย

คร้ังที่ 1 จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.23 บาท เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2552  และคร้ังที่ 2 จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 

0.08 บาท เม่ือเดือนกรกฎาคม 2552  ใหแกผูถือหุน เม่ือรวมการจายเงินปนผลระหวางกาลทั้ง 2 คร้ัง บริษัทไดจายเงิน

เปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 1,090 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม   

 2)  นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

 สําหรับบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100  มีนโยบายการจายเงินปนผลโดย

พิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ขอกําหนดตามสัญญาเงินกูหรือ

หุนกูของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมในอนาคต  ทั้งน้ี นโยบายในการจายเงินปนผล 

ของบริษัทยอยดังกลาวจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทยอยนั้นๆ เปนหลัก 

 สําหรับบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนในสัดสวนนอยกวารอยละ 100 มีนโยบายในการจายเงิน

ปนผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ขอกําหนดตามสัญญา

เงินกูหรือหุนกูของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสรางผลตอบแทนตอผู

ถือหุนในอนาคต  ทั้งนี้ นโยบายในการจายเงินปนผลของบริษัทยอยดังกลาว จึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท

ยอยนั้นๆ เปนหลัก 

 สําหรับการจายเงินปนผลในปอื่นๆ คณะกรรมการจะไดพิจารณากําหนดนโยบายตอไป 
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8. การจัดการ 

 
8.1 โครงสรางการจัดการ 
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  โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมด 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 ทานดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นายพอล ชาลีส เคนน่ี กรรมการ 

3. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการ 

4. นายเอ็มมานูเอล จูด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

5. นายอานิล ธาดานี่ กรรมการ 

6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา * กรรมการ 

7. นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

9. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย** กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

เลขานุการบริษัทไดแก นางสาวจิตรลดา นทีธร 
*   นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 
** นายไมเคิล เดวิด เซลบีย ไดลาออกจากการเปนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 

ทั้งนี้ นางสาวจันทนา สุขุมานนท ไดรับแตงต้ังเปน กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 

2553 

คณะกรรมการบรษิัท 

นาย วิล เลี่ยม เอ็ลลวูด  ไฮเน็ค 
ประธานกรรมการ 

ฝายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจอบ 

นาย วิล เลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร - โรงแรม 

นางปรารถนา มงคลกุล
รักษาการปร ธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ ะ

- ศูนยการคา 

นางปรารถนา มงคลกุล 
ประธานเจาหนาท่ีการเงิน 

และบริหารสวนกลาง

นาย วิล เลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน  ็ค
รักษาการการณประธานเจาหนาท่ี 

ปฏิบัติการ - ฝายพัฒนาธุรกิจ 

นางสาว ไฮดี ้แกมเ เบล
รองประธานฝายบริหารรายได

นายสต ีเฟน ฮอนนาวสก
General Counsel 

กี ้
นาย จอห น กริฟฟน 

รองประธานฝายการตลาด

คณะกรรมการกําหนด 
คาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา
และกํากับดูแลกิจการ 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

 นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส เคนน่ี นายอานิล ธาดานี่ นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการสองใน

ส่ีคนเปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

  สําหรับบริษัทยอย กําหนดใหกรรมการ 2 ทานจากกรรมการท้ังหมดมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท และในกรณีที่

กรรมการซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทเขาไปเปนกรรมการในบริษัทยอย ก็เปนการเขาไปทาํหนาที่ในการตรวจสอบ 

เพื่อใหเกิดการถวงดุล โดยมิไดเก่ียวของกับการบริหารงานที่เปนธุรกิจปกติประจําวันของบริษัทยอยนั้นๆ  

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท  

1. คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยาง

หนึ่งแทนกรรมการภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมี

อํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจ

ยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไขอํานาจน้ันๆได คณะกรรมการอาจแตงต้ังกรรมการคนหน่ึงเปน

ประธานเจาหนาที่บริหารเพ่ือปฏิบัติกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการก็ได ให

คณะกรรมการมอบอํานาจแกประธานเจาหนาที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการเห็นเปนการจําเปนและ

สมควร ตองรับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการ 

2. กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท โดยใหคณะกรรมการมี

อํานาจกําหนดรายช่ือกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได 

3. คณะกรรมการมีหนาท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้ง

การลงทุนในธุรกิจใหม เวนแตเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 

4. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัทหรือถือหุนหรือ

หุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

5. กรรมการตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทหรือเขาเปน

หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการ

ของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการ

ของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่

จะมีมติแตงต้ัง 

6. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง  

 
8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ ทั้งหมดจํานวน 3 ทานดังนี้  

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายเคนเนธ ลี ไวท* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม* กรรมการตรวจสอบ 

3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย* กรรมการตรวจสอบ 

4. นางปรารถนา มงคลกุล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
* เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit system) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ังโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว  รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม

ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน

สูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

ง. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต

ละทาน 

ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ

บัตร  

ซ. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา

ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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1. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

2. การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน 

3. การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบจากกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงใน website ของบริษัท) 
   
 คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 บุคคลที่จะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทตองมีคุณสมบัติ

ดังนี้ 

  1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 

ดวย 

  2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่แตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

  3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทยอย 

  4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย

เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญบริษัทยอย บริษัทรวม ผู

ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน

วันที่แตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

  ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ  หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 

ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผล

ใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหน้ีที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขอ

อนุญาตหรือต้ังแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา  ทั้งนี้ การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตาม

วิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑในการทํา

รายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอน

วันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

  5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก

การมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองปกอนวันที่แตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 
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  6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ัน

ดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่แตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

  7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

  8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 
8.1.3 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

 รายชื่อ  ตําแหนง 

1.  นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2.  นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

3. นายไมเคิล  เดวิด เซลบีย  กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

พิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงของบริษัท (ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับขอบเขต

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจากกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนที่แสดงใน website 

ของบริษัท) 

 
8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

 รายชื่อ  ตําแหนง 

1.  นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

2.  นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

3.  นายไมเคิล  เดวิด เซลบีย  กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ  

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แทนตําแหนงที่วางลง  

2. ทบทวนและนําเสนอคําแนะนําเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ตอท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของ

บริษัท 
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3. ทบทวน และนําเสนอคําแนะนําเก่ียวกับหลักกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับ

แนวทางปฏิบัติที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย และมาตรฐานสากล 

4. ดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหสอดคลองกับหลักกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  

5. รายงานการกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการ 

(ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแล

กิจการจากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการที่แสดงใน website ของบริษัท) 

 
8.1.5 คณะผูบริหาร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552   ผูบริหารของบริษัทมีจํานวน 5 ทาน ดังนี้ 

 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 

 

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 16/2541 เม่ือ

วันที่ 13 สิงหาคม 2541 และคร้ังที่ 10/2548 เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2548) 

             ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทมีอํานาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทยกเวนกิจการในเรื่อง

ดังตอไปนี้ ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

1. การกําหนดอํานาจหนาที่ตามหนังสือมอบอํานาจภายใน 

2. การแกไขขอบังคับของบริษัท 

3. การควบกิจการ การแบงแยกกิจการหรือเปล่ียนแปลงแกไขรูปแบบกิจการของบริษัท 

4. การเลิกกิจการ 

5. การเพ่ิมทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท 

6. การเร่ิมดําเนินธุรกิจใหม หรือยกเลิกการดําเนินธุรกิจท่ีมีอยูเดิม 

7. การถอดถอนกรรมการบริษัทและแตงต้ังผูดํารงตําแหนงแทน 

8. การอนุมัติงบประมาณประจําป 

 
 ทั้งน้ีในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหารไมมีอํานาจอนุมัติการทํารายการท่ี

ประธานเจาหนาที่บริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

 ในสวนของการอนุมัติการทํารายการทั่วไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คร้ังที่ 16/2541 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา

กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นทําหนาที่แทน โดยมีขอบเขต

อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจในการอนุมัติตามสายงานและมูลคาของรายการซึ่งไดกําหนดไวอยางชัดเจน  
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 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่10/2548 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมัติ

นโยบายในการมอบอํานาจของคณะกรรมการ และนโยบายเก่ียวการอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนดังนี้ 

 คณะกรรมการจะไมอนุมัติการมอบอํานาจใหกับประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลใด ๆ ที่มีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอย  

(1) เขาทํารายการ อนุมัติ หรือตัดสินใจในการเขาทํารายการ ซึ่งรวมถึงการแตงต้ังผูรับมอบอํานาจชวง ซึ่งเปน

บุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ตอรายการดังกลาว หรือ  

(2) มีความขัดแยงสวนตัว ตอรายการดังกลาว หรือ  

(3) เขาทํารายการซึ่งไมใชรายการที่มีลักษณะธุรกรรมปกติกับบุคคลใด ๆ เวนแตรายการดังกลาวมีเง่ือนไขที่เปน

ประโยชนตอบริษัท  

 

8.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

บุคคลท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 

68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยการคัดเลือกจะดําเนินการดังนี้ 
 
การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทตองมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกินกวา 11 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย ทั้งนี้ที่ประชุมผูถือหุนจะเลือกต้ังกรรมการโดยใชเสียงขางมาก ตาม

หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) การเลือกต้ังกรรมการจะกําหนดใหเลือกเปนรายบุคคลหรือคราวละหลายคนก็ได 

(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก โดยใหถือวาผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียง

เทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง (1 หุน ตอ 1 เสียง) ซึ่งเปนวิธีที่บริษัทไดกําหนดไวในขอบังคับบริษัท  

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีใหประธานที่ประชุมออกเสียงไดเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียง เปนเสียงช้ีขาด 

เม่ือมีการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการในขณะน้ันพนจาก

ตําแหนง ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดใหใชจํานวนท่ีใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม 

ทั้งนี้ บริษัทจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาขึ้นตามที่กลาวมาแลวในหัวขอ 8.1.4 โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแล

กิจการจะเปนผูพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแทนตําแหนงที่วางลง 

 
การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 3 ทาน และมีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 3 ป ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะตองไมเปนกรรมการบริหารและจะตองมีความรูและประสบการณดานธุรกิจการเงินการบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี 
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การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ทั้งน้ีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน   

 
การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย

กรรมการจํานวน 3 ทาน  

 

8.3 หลักการกํากับดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่ง

เปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงที่จะทําใหบริษัทบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจและสรางการเติบโตใหบริษัทอยางย่ังยืน

ในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับ

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทบทวน และปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีทุกป 

เพื่อใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดลอม สถานการณหรือกฎหมาย 
1. สิทธิของผูถือหุน  

 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุน และกําหนดในหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ให

บริษัทดูแลผูถือหุนทุกรายใหไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเทาเทียมกันดังนี้ 

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ผูถือหุนพึงจะไดรับ ทั้งสิทธิในการออกเสียง สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการซื้อขาย

หรือโอนหุน สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และสิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ เทาเทียมกัน

และในรูปแบบที่เหมาะสมตอการพิจารณาตามเวลาที่เหมาะสม  

1.2 สิทธิในการเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการ รวมถึงการแตงต้ังผูสอบบัญชีอิสระ 

1.3 สิทธิในการจัดสรรเงินปนผล 

1.4 สิทธิในการไดรับทราบมติคณะกรรมการที่เก่ียวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผูถือหุน

ลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนวันประชุมผูถือหุน โดยเปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท  

1.5 สิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและขอมูลที่เก่ียวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม 

กฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม และประเด็นที่ใชในการพิจารณา  โดยบริษัทจะสงหนังสือเชิญ

ประชุมผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม  ทั้งนี้ บริษัทจะจัดวัน เวลาและสถานท่ีเพื่ออํานวย

ความสะดวกสูงสุดใหแกผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

1.6 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนาสําหรับการประชุมผูถือหุนโดยติดตอสงคําถามผาน

เว็บไซตของบริษัท 

 
2. ความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  โดยไดกําหนด

นโยบายใหดูแลและปกปองสิทธิของผูถือหุน และสนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเปน

ธรรมและเทาเทียมกัน  นอกจากน้ี นโยบายท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูถือหุนจะตองเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
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2.1 การเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนา 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีโอกาสเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนา เพื่อใหผูถือหุน

ทุกรายมีโอกาสในการเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนําเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และการประชุมผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดกําหนดหลักเกณฑในการเสนอวาระการประชุมและ

เผยแพรใหผูถือหุนไดทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท    

2.2 การเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถรวมประชุมมอบฉันทะได 
2.2.1 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได  บริษัทไดอํานวยความสะดวกโดยการเสนอ

หนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปดโอกาสใหผูมอบฉันทะสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับความ

ตองการของผูมอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะทั้งหมด เปนหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกําหนด

โดย กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย 

2.2.2 อํานวยความสะดวกใหผูมอบฉันทะ  โดยผูมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระซ่ึงจะ

เปนผูปฏิบัติหนาที่ตามเจตนารมณของผูมอบฉันทะ ทั้งน้ีบริษัทไดแนบรายละเอียดคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระดังกลาวไปพรอมหนังสือมอบฉันทะ 

2.3 ความเทาเทียมกันในระหวางการประชุมผูถือหุน 

2.3.1 กอนเร่ิมการประชุม ประธานในที่ประชุมแจงใหผูถือหุนทราบถึงกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม และ

ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ 

2.3.2 ในการประชุมผูถือหุน ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการ เขารวมประชุมเพื่อเปด

โอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นที่เก่ียวของกับวาระการประชุม หรือบริษัทอยางเต็มที่ 

2.3.3 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงมติเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล   

2.3.4 ในการประชุมผูถือหุน ตองดําเนินตามวาระตามที่ไดแจงในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน  ทั้งนี้ บริษัทไม

มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงลําดับวาระการประชุม เวนแตการเพิ่ม

หรือการเปล่ียนแปลงดังกลาวมีเหตุผลอันสมควร   

2.3.5 เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได  ในการประชุมผูถือหุนประจําป 2553 บริษัทจะใชบัตรลงคะแนนใน

ทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแมนยํา บริษัทไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการ

ลงทะเบียนและลงมติผูถือหุน 

2.4 ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมตามวาระ พรอมทั้งมติที่ประชุม และจํานวนเสียง

ที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สําคัญท่ีใชในการพิจารณา ใหแลวเสร็จภายใน 14 

วันนับจากวันประชุม  และเผยแพรไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท  

2.5 นโยบายและมาตรการการดูแลขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวน

ตน โดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารแจงและนําสงรายงานการถือครองหลักทรัพยผานมายังสํานักเลขานุการ

บริษัท  กอนนําสงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงการ

ถือครอง  นอกจากนี้ บริษัทยังขอความรวมมือไปยังกรรมการและผูบริหารทุกทานใหงดการซื้อขายหลักทรัพยในชวงที่

ไดรับขอมูลที่สําคัญและมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท จนกวาบริษัทจะเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว 
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3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  โดยปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ 

ที่เก่ียวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี 

 

ผูถือหุน บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มุงม่ันในการสรางการเจริญเติบโตและผลตอบแทนท่ีดี

ใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องในระยะยาว 

ลูกคา บริษัทมุงม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการอยางตอเนื่อง เพื่อความพอใจสูงสุดของ

ลูกคา 

คูคา บริษัทมุงม่ันที่จะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและต้ังอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม โดย

คํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน 

เจาหนี้ บริษัทจะปฏิบัติตอเจาหน้ีอยางเปนธรรม โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญา

และพันธะทางการเงินอยางเครงครัด 

คูแขง บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันสากล ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงดวย

การกลาวหาในทางรายโดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 

พนักงาน บริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม ทั้งในดาน

โอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พรอมใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความ

ปลอดภัยในการทํางาน  

สังคมและส่ิงแวดลอม บริษัทมุงม่ันดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม และใหความสําคัญกับการ

ดูแลรักษาส่ิงแวดลอม  โดยบริษัทไดจัดต้ังสายงานดานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อ

สงเสริมวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานึกใหกับทุกคนในองคกร ในอันท่ีจะดูแล พัฒนา 

และเสริมสรางสังคม ส่ิงแวดลอม และผูมีสวนไดเสียโดยรวมควบคูกับการเติบโตของบริษัท

อยางย่ังยืน 

 

ทั้งน้ี ผูมีสวนไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียด  แจงขอรองเรียน หรือแจงเบาะแสการกระทําผิดเก่ียวกับรายงาน

ทางการเงิน  ระบบควบคุมภายใน  หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผานเว็บไซตบริษัท  โดยผูสอบบัญชีภายในจะ

พิจารณากอนนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ขอมูลรองเรียนและแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครองและเก็บ

ไวเปนความลับ โดยจะดําเนินการตรวจสอบ และหาแนวทางแกไข (ถามี) และจะรายงานตอคณะกรรมการตอไป 

 
4. การเปดเผยขอมูล 

4.1 ความสัมพันธของผูลงทุน 

คณะกรรมการไดใหความสําคัญเปนอยางย่ิงตอการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ถูกตอง แมนยํา และตรงเวลา ทั้ง

รายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป โดยผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธจะจัดทําแผนนักลงทุนสัมพันธประจําป 

ซึ่งรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่การเงินเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีวีธีการ ชองทาง และขอมูลขาวสารที่มี

ประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อส่ือสารกับผูถือหุน นักลงทุน และผูจัดการกองทุน ทั้งในสวนท่ีเก่ียวของกับวิสัยทัศน กลยุทธ 
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ผูดูแลสวนงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทไดแก นางสาวประภารัตน ตังควัฒนา  ผูอํานวยการอาวุโสฝาย

การเงิน ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ 

4.2 หลักการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนส่ิงสําคัญสําหรับบริษัท การสราง

การเติบโตอยางย่ังยืนในระยะยาว โดยไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร และพิจารณา

ปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการทุกป หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการที่สําคัญไดแก สิทธิ

และความเทาเทียมกันของผูถือหุน วสัิยทัศน พันธกิจ คณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หลักการ

ในการดําเนินธุรกิจ การควบคุมและการกํากับดูแลความขัดแยงทางผลประโยชน นโยบายที่มีตอลูกคา คูแขง ชุมชน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดลอม การกําหนด “ขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม” เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

สําหรับพนักงาน การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส รวมถึงกําหนดชองทางการรายงานกรณีที่มีการประพฤติผิดกฎหมาย 

หรือนโยบายที่กําหนดไว ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการเผยแพรหลักการกํากับดูแลกิจการ กฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหากํากับดูแลกิจการ กฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

รวมถึงระเบียบปฏิบัติ ซึ่งเปนขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรมสําหรับพนักงานไวใน Website ของบริษัท ที่ 

www.minorinternational.com 

4.3 รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ขอมูลทางการเงินท่ีปรากฏใน

รายงานประจําป และจัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหม่ันใจไดวางบการเงินไดถูกจัดทําภายใต

นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแหงประเทศไทย และเปดเผยขอมูลที่เพียงพอตอสาธารณชน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพที่ไดการรับรองดานบัญชีที่

ถูกตองและเพียงพอ 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเปนอิสระ ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับ

คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏใน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป 

4.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันได โดยอยูในระดับที่สามารถ

เปรียบเทียบไดกับอุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษากรรมการและผูบริหารท่ีมีคุณภาพ โดยคาตอบแทนกรรมการจะ

อยูในรูปเบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการ สําหรับในสวนของผูบริหาร รวมถึงประธานเจาหนาท่ีบริหาร จะไดรับใน

รูปคาตอบแทนและโบนัส นอกจากน้ี บริษัทไดจัดใหมีโครงการใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูบริหารและพนักงาน มี

อายุการใชสิทธิเปนระยะเวลา 4-5 ป เพื่อสรางแรงจูงใจในการสรางการเติบโตในระยะยาวใหกับบริษัท ทั้งนี้ 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหารท้ังหมด จะ

พิจารณาคาตอบแทนดังกลาว   
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ในป 2552 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร มีรายละเอียดดังนี้ 

4.4.1. คาตอบแทนกรรมการ   

 
กรรมการ เขาประชุม

คณะกรรมการ 
(ครั้ง) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กําหนด

คาตอบแทน 

คณะ
กรรม 
การ

สรรหา 

คาตอบแทน
กรรมการ
อ่ืนจาก

บริษัทยอย  

รวม 
 

1. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮ

เน็ค 

11/11 

 

200,000 - - - 180,000 380,000 

2. นายพอล ชาลีส เคนน่ี 11/11 200,000 - - - - 200,000 

3. นางปรารถนา  มงคลกุล 11/11 200,000 - - - 180,000 380,000 

4. นายเคนเนธ ลี ไวท 11/11 1,140,000 440,000 50,000 50,000 - 1,680,000 

5. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย 6/11 580,000 100,000 50,000 50,000 220,000 1,000,000 

6. นายกิตติพล ปราโมช ณ 

อยุธยา 

11/11 1,140,000 - - - - 1,140,000 

7. นายอานิล ธาดานี่ 9/11 1,100,000 - 50,000 50,000 180,000 1,380,000 

8. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริ

ธรรม 

11/11 1,140,000 260,000 - - - 1,400,000 

9.นายเอ็มมานูเอล จูด ดิ

ลิปรัจ ราชากาเรีย 

11/11 200,000 - - - 180,000 380,000 

  
 

4.4.2. คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท  

ในป 2552 บริษัทไดจายผลตอบแทนใหกับผูบริหารจํานวน 5 ทาน รวมทั้งส้ิน 101.52 ลานบาท 

  

4.5 การปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ไดแก คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ซึ่งมีบทบาท หนาที่ 

และความรับผิดชอบตามรายละเอียดในหัวขอ 8.1 เร่ืองโครงสรางการจัดการ   

4.5.1. ตารางสรุปการเขารวมประชุมของคณะอนุกรรมการ 

กรรมการ จํานวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทน 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการสรรหา 

1. นายเคนเนธ ลี ไวท 4/4 3/3 2/2 

2. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย 0/4 2/3 1/2 

3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 4/4 - - 

4. นายอานิล ธาดานี่ - 2/3 2/2 
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4.6 นโยบายการดูแลดานสังคมและส่ิงแวดลอม  

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสังคม และส่ิงแวดลอม ในฐานะเปนสมาชิกของสังคม  โดย

สนับสนุนนโยบายท่ีจะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมควบคูกับการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท บริษัทไดจัดต้ังสายงาน

ดานความรับผิดชอบตอสังคมขึ้น เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานึกใหกับทุกคนในองคกร ในอันที่จะ

ดูแล พัฒนา และเสริมสรางสังคม ส่ิงแวดลอมและผูมีสวนไดเสียโดยรวมควบคูกับการเติบโตของบริษัทอยางย่ังยืน  

เพื่อดําเนินการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น  

 

ความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะองคกรธุรกิจที่ดีนั้น สะทอนใหเห็นจากทุกขั้นตอนของการดําเนินงานและใน

กิจกรรมตางๆ ที่บริษัทไดดําเนินการ ทั้งนี้ บริษัทไดตระหนักถึงความรับผิดชอบขององคกรและใหความสําคัญกับ

ปจจัยนี้ในการดําเนินธุรกิจเสมอมา โดยไดกําหนดมาตรฐานขึ้นไวในหลักธรรมาภิบาลในการประกอบกิจการ รวมถึง

มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง บริษัทเห็นวาความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจนั้น ไมเปนเพียง

แคกิจกรรมเพื่อสังคม  หากแตเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร 

 

กลุมบริษัทไมเนอรเปนหนึ่งในผูนําดานความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทพยายามเปนตัวอยางที่ดี รวมรณรงคและ

รวมมือกับบริษัทช้ันนําอื่นๆ และหนวยงานของรัฐ ผลักดันใหภาคธุรกิจ และภาครัฐมีมาตรฐานความรับผิดชอบตอ

สังคมสูงขึ้น กลุมบริษัทยังไดรวมมือกับสํานักนายกรัฐมนตรีและศูนยคุณธรรม จัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

คร้ังท่ี ๔  “ฝาวิกฤติดวยธุรกิจคุณธรรม” เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และความเขมแข็งของประเทศในยาม

วิกฤติ ดวยหลัก CSR  

 

นอกจากนี้ กลุมบริษัทไมเนอรและบริษัทช้ันนําในดาน CSR ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรวมกันจัดต้ัง 

CSR Club ขึ้น ผูบริหารของบริษัทไดรับเกียรติใหดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ และท่ีปรึกษาคณะกรรมการใน 

CSR Club นี้ดวย นอกจากนี้ กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมบริษัทไมเนอร ไดถูกนําเสนอเปนกรณี

ตัวอยางใหกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆอีกดวย  

 

นับต้ังแตเร่ิมเปดดําเนินกิจการ กลุมบริษัทไมเนอรไดกําหนดหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการประกอบกิจการและไดตอบ

แทนสังคมในรูปแบบตางๆ อยางตอเน่ือง ทั้งในดานการศึกษา ส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย และการมีสวนรวมพัฒนา

ชุมชน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนธุรกิจรานอาหาร โรงแรม บริการ คาปลีกรวมถึงพนักงาน

ทุกคน ใหมีความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะพลเมืองท่ีดี  

 

ภายใตปรัชญา “MY PEOPLE” 

การพัฒนาทุนมนุษย หรือการพัฒนาคน คือหัวใจของงาน CSR ของบริษัท โดยบริษัทใหการสนับสนุนการพัฒนาคน

ในทุกระดับ ดังนี้ 

 

การพัฒนาในระดับรากหญา กลุมบริษัทไมเนอรใหความชวยเหลือเด็กนักเรียนท่ียากจนในถ่ินธุรกันดาร โดยเร่ิม

พัฒนาโครงการอาหารกลางวันที่ย่ังยืน ซึ่งไมไดเปนเพียงแคการจัดหาอาหารกลางวันใหเทาน้ัน แตยังสงเสริมใหเด็ก

นักเรียนสามารถพึ่งพาตัวเองได  เม่ือทองอิ่ม เด็กๆ ก็สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาในระดับโรงเรียน กลุมบริษัทไมเนอรมีพันธะสัญญาในการสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนใน

หลากหลายรูปแบบ  เชน การปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา การติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอรและการเรียนการสอน

ทางดานไอทีและภาษาอังกฤษ การยกระดับมาตรฐานหองสมุด การบริจาคหนังสือ อาสาสมัครสอนหนังสือ และ

โครงการอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้กลุมบริษัทไมเนอรยังใหทุนการศึกษาอยางตอเนื่องภายใตกองทุน รอย อี ไฮเน็ค 

เพื่อชวยเหลือเด็กยากจนท่ีเรียนดี ในท่ัวทุกภูมิภาค  

 

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัยและระดับวิทยาลัย กลุมบริษัทไมเนอรจัดใหมีการสนับสนุนดานวิชาการและใหทุน

ชวยเหลือกับนักเรียนท่ีมีความสนใจเรียนทางดานวิชาชีพ พนักงานของบริษัทไดอาสาไปสอน และพัฒนาหลักสูตร

รวมตามมหาวิทยาลัยตางๆ นอกจากนี้บริษัทไดเปดโอกาสใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะดวยการเรียนรูฝกงาน และเปน

พนักงานชั่วคราว 

 

การพัฒนาในระดับธุรกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือเปนสวนสําคัญของกลยุทธการดําเนินธุรกิจ และองคกรจะ

ประสบความสําเร็จไดตองมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา และเช่ือวาการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ จะสามารถสราง

ความพึงพอใจสูงสุดใหกับทุกภาคสวน  

 

กลุมบริษัทไมเนอรเปดโอกาสใหพนักงานไดทํากิจกรรมเพื่อสังคม โดยในวันท่ี 4 มิถุนายน ของทุกป ซึ่งถือเปนวัน 

Minor Charity Day บริษัทสนับสนุนใหพนักงานใชชวงเวลาในวันทํางาน 1 วัน เพ่ือออกไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมตาม

ความตองการของพนักงาน  นอกจากนั้น บริษัทยังพัฒนากิจกรรม “จิคอาสา” ใหผสมผสานไปกับกิจกรรมประจําวัน

ตางๆ เชน การฝกอบรมพนักงาน กิจกรรมนอกสถานท่ี กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อการพัฒนาทีมงาน กิจกรรมทาง

การตลาด และอ่ืนๆ 

 

ภายใตปรัชญา “MY PLANET” 

ดวยจิตอาสาและความรับผิดชอบตอสังคม กลุมบริษัทไมเนอรมีความหวงใยในชุมชนและส่ิงแวดลอม ความ

รับผิดชอบของกลุมบริษัทไมเนอรตอส่ิงแวดลอมเห็นไดจากการวางมาตรฐานระดับสูงในการดําเนินงาน ระบบ

ติดตาม วัดผลและมีการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง กลุมบริษัทสนับสนุนใหพนักงานและลูกคาใหความสําคัญกับ

การพิทักษส่ิงแวดลอมและภาวะโลกรอน โดยการลด การใชซ้ํา และการนํากลับมาใชใหม (reduce, reuse, recycle) 

อีกทั้งชวยพิทักษชีวิตสัตวและการอนุรักษพันธุสัตวปา รวมถึงสงเสริมการขยายพันธุพืชและสัตวใหเกิดความ

หลากหลายในระบบนิเวศน 

 

โครงการ Golden Triangle Elephant Foundation ที่จังหวัดเชียงราย มีสวนสําคัญในการชวยเหลือชางที่เรรอนอยู

ตามถนนในเมือง ไดเดินทางกลับสูปาซึ่งเปนภูมิลําเนาทางภาคเหนือของประเทศไทย ปจจุบันบริษัทไดชวยเหลือชาง

กวา 30 เชือก โดยมีควาญชางและสัตวแพทยคอยดูแลอยางใกลชิด นอกจากนี้บริษัทไดจัดใหมีการแขงขันโปโลชาง

เปนประจําทุกป ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดหาทุนชวยเหลือชางที่เจ็บปวย 

 

โครงการ Mai Khao Marine Turtle Foundation ที่จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนการปกปองและอนุรักษเตาทะเล และ

ส่ิงแวดลอมท่ีเตาอาศัยอยู โดยการทํางานรวมกับคนในชุมชน โครงการน้ีสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักรู
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นอกจากนี้กลุมบริษัทไมเนอรยังรวมสนับสนุนองคกรการกุศลตางๆ เชน สภากาชาดไทย มูลนิธิชัยพัฒนาโครงการ

ชวยเหลือเหย่ือผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส (HIV/AIDS) ที่วัดพระบาทน้ําพุ อาสาสมัครสรางที่อยูอาศัยแกผูยากไร การ

ระดมทุนชวยการผาตัดเพื่อรอยย้ิม (ปากแหวงเพดานโหว) การสรางโรงเรียนและการบริจาคชวยผูประสบภัยจากซึนา

มิที่หมูบานชาวไทยใหม จังหวัดพังงา การวิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยมะเร็งเตานม การบริจาคเงินสราง

อาคารโรงพยาบาล มูลนิธิรามาธิบดี และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย 

 

นอกจากน้ี บริษัทตางๆในกลุมบริษัทไมเนอรแสดงความมุงม่ันในโครงการ CSR ในพื้นท่ีที่หนวยธุรกิจต้ังอยู อาทิ 

เดอะ คอฟฟ คลับ เปนผูใหการสนับสนุนหลักกับโรงพยาบาลเด็กในออสเตรเลีย โรงแรม โฟรซีซั่นส กรุงเทพ รวมกับ

โรงแรม โฟรซีซั่นส รีสอรท อื่นๆ ในประเทศไทย จัดโครงการวิ่งการกุศล Terry Fox Run มาแลวกวา 14 ป ในแตละป

จะจัดงาน Cancer Care Run งานวิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยโรคมะเร็ง โรงแรมแมริออท ไดประสาน

คานิยมองคกรดาน CSR กับกลุมบริษัทไมเนอร ในขณะเดียวกันยังคงปรัชญาการดําเนินงานของแมริออทไว คือ 

Spirit to Serve ดวยการสนับสนุนกิจกรรมการกุศล และพัฒนาสังคมมากมาย นอกจากนี้ธุรกิจอาหารภายใตการ

ดําเนินงานของบริษัท ใหการสนับสนุนโครงการตางๆเก่ียวกับการพัฒนาเยาวชน อีกท้ังสนับสนุนโครงการใหความ

ชวยเหลืออื่นๆ ในพื้นที่ที่รานต้ังอยู 

 

ต้ังแตป 2550 กลุมบริษัทไมเนอรไดแตงต้ังรองประธานกรรมการ ดานความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ เพื่อ

พัฒนาขีดความสามารถในการรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ทําหนาที่ยกระดับคานิยมองคกรที่ดี ใหมีความเปน

สากล และเพิ่มความสามารถในการชวยเหลือพัฒนาสังคม และส่ิงแวดลอม  ทั้งนี้บริษัทมีความมุงม่ันที่จะตอบแทน

บุณคุณสังคมอยางตอเนื่อง และพรอมที่จะสรางนวัตกรรมใหมๆ เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหย่ังยืน 

 
5. ความรับผิดชอบของกรรมการ 

5.1 โครงสรางกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

5.1.1. องคประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ 

5.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 ทาน แตไมเกิน 11 ทาน  โดย

กรรมการมากกวาก่ึงหนึ่งตองมีถ่ินฐานในประเทศไทย และตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดโดย 

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ  

5.1.1.2 คณะกรรมการตองประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระไมนอยกวา 3 คน และมีสัดสวนไมนอยกวา

หนึ่งในสามของคณะกรรมการท้ังคณะ  ทั้งน้ี กรรมการที่เปนอิสระจะตองมีคุณสมบัติที่บริษัท

กําหนด และตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และขอบังคับ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

5.1.1.3 กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท  โดยบุคคลท่ีไดรับการเสนอเปนกรรมการ จะผานกระบวนการสรรหาท่ีโปรงใส 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะเปนผูพิจารณารายละเอียดในเบ้ืองตน กอนที่

จะนําเสนอรายละเอียดของบุคคลท่ีไดรับการเสนอเปนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ 
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5.1.1.4 กรรมการของบริษัท ตองไมดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทมหาชนไทยที่เปนบริษัทจด

ทะเบียนเกิน 5 บริษัท 

5.1.2. การถวงดุลของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน โดยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารมีจํานวน 5 ทาน ซึ่งมีสัดสวนเกินกวาก่ึงหน่ึง

ของคณะกรรมการทั้งหมด   

5.1.3. การรวมหรือแยกตําแหนง 

 ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน  นอกจากนี้ประธานกรรมการมิไดเปนกรรมการ

อิสระ ทั้งนี้ โครงสรางดังกลาวยังคงเปนโครงสรางที่มีการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานท่ีเหมาะสม 

เน่ืองจากโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและกรรมการอิสระมากกวาก่ึง

หนึ่งของคณะกรรมการท้ังหมด  

5.1.4. คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ  

5.1.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระอยางนอย 3 ทาน  โดยกรรมการที่เปน

อิสระท้ังหมดตองมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนด และตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

5.1.4.2 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย
กรรมการที่เปนอิสระอยางนอยก่ึงหนึ่งของคณะอนุกรรมการ 

5.1.4.3 ประธานและสมาชิกของคณะอนุกรรมการทุกคณะ ตองไมดํารงตําแหนงประธานกรรมการ 

5.1.5. เลขานุการบริษัท 

 บริษัทไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท มีหนาที่ดําเนินการดังนี้ 

5.1.5.1 จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผูถือหุนซึ่งไดแก  ทะเบียนกรรมการ หนังสือ
นัดประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน  รายงานการประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน และ

รายงานประจําปของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 

5.1.5.2 จัดเก็บรายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบริหารของบริษัท 

5.1.5.3 แนะนํากฎหมายที่เก่ียวของกับการทํางานและความรับผิดชอบของกรรมการ 
5.1.5.4 ดําเนินการอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

5.2 บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.2.1. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนบุคคลท่ีมีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และมีความเปนอิสระในการ

ตัดสินใจ  นอกจากน้ี คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด หรือใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย 
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5.2.2. การแบงแยกบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ มีการแบงแยกหนาท่ีอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการ

บริหารงาน  โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เชน วิสัยทัศน ภารกิจ กล

ยุทธ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะท่ีฝายจัดการ จะมีหนาที่ในการบริหารบริษัท ตามนโยบายที่กําหนดโดย

คณะกรรมการ ทั้งนี้ บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ ไดแสดงรายละเอียด

ในขอ 8.1 เร่ืองโครงสรางการจัดการ 

5.2.3.  การกําหนดและการดูแลหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญ สนับสนุนหลักการและปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยได

จัดใหมีนโยบายกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งกําหนด “ขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม” เพ่ือเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน  และมีชองทางการรายงานกรณีที่มีการประพฤติผิดกฎหมาย และ/หรือนโยบายที่

กําหนดไว ทั้งนี้ คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ กํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัททุกป เพื่อปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป และใหสอดคลองกับแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

องคกรที่ดูแลเก่ียวกับบรรษัทภิบาลที่ดี 

5.2.4. นโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกันระหวางบริษัท หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง ไวเปนลายลักษณอักษร 

ในกรณีที่มีกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใดๆ กรรมการทานน้ันจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว รวมท้ังกําหนด

นโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเก่ียวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดวย 

5.2.5. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

 บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเปนอยางย่ิง ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม และเพื่อดูแลใหกิจการของบริษัทสามารถดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สัมฤทธิ์ผล โดยบริษัทไดกําหนดภาระ หนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไวเปนลายลักษณ

อักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

ผูควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  

 บริษัทมีฝายตรวจสอบภายในที่ทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ โดยใหขึ้นตรงและรายงานตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทาง

ที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย   

5.2.6. ระบบบริหารความเส่ียง 

 ในการดําเนินธุรกิจอาจเกิดความเส่ียงขึ้นตลอดเวลา ไมวาจะเกิดจากปจจัยภายในหรือภายนอก  บริษัทไดเล็งเห็น 

และใหความสําคัญกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากความเส่ียงดังกลาว โดยไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในทํา

หนาที่ในการประเมินความเส่ียง  ในการประเมินความเส่ียง ทุกหนวยงานของบริษัทจะระบุปจจัยความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของหนวยงาน  ไมวาจะเปนความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ  ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการผลิต  
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5.2.7. การประชุมคณะกรรมการ 

 เพื่อใหกรรมการสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ ฝายเลขานุการไดกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ

สําหรับป 2552 ลวงหนา และไดแจงใหกรรมการทุกทานรับทราบตารางการประชุมดังกลาว  

 กอนการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเขาสูวาระประชุมตอประธานกรรมการ (ประธาน

เจาหนาที่บริหาร) เพื่อพิจารณาเลือกเขาเปนวาระประชุม ฝายเลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอม

เอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน ใหคณะกรรมการพิจารณา  

 ในป 2552 ที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 11 คร้ัง โดยฝายเลขานุการบริษัทไดจัดสง

หนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน ในการประชุมคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการไดเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง  และในระหวางการประชุม ประธานในที่ประชุมไดเปด

โอกาสและจัดสรรเวลาใหกรรมการสอบถามจากฝายจัดการ และพิจารณาขอมูลอยางรอบคอบ เหมาะสมและ

เพียงพอ และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจาก

คณะกรรมการพรอมใหกรรมการและผูที่เก่ียวของตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทไดสรุปผลประกอบการของบริษัท

และรายงานใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน 

 ในป 2553 บริษัทจะดําเนินตามระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามท่ีกลาวขางตน  

  

5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนประจําทุกป เพื่อประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในปที่ผานมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการในปตอๆ ไป 

 

5.4 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

5.4.1. การพัฒนาความรูของกรรมการ และผูบริหาร  

  บริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการ และผูบริหารเขารับการฝกอบรมและพัฒนาความรู

ที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหมเปน

ประจําทุกคร้ังที่มีการแตงต้ังกรรมการใหม โดยจัดใหมีเอกสารคูมือเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับของหนวยงานท่ีเก่ียวของ บทบาท อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย

การกํากับดูแลกิจการ หนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรอง ขอบังคับและระเบียบบริษัท วิสัยทัศน 

เปาหมาย ขอมูลการดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดใหกรรมการเขารวมประชุมที่

เก่ียวของกับการกําหนดวิสัยทัศนและแผนธุรกิจรวมกับผูบริหารระดับสูงของบริษัท  

5.4.2. แผนสืบทอดงาน 

  คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติ และจัดใหมีแผนสืบทอดตําแหนงสําหรับตําแหนงประธานเจาหนาท่ี

บริหารและผูบริหารระดับสูง  โดยจะพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดตําแหนงดังกลาวทุกป 
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จํานวนหลักทรัพยของบริษัทที่กรรมการหรือผูบริหารถือ ณ 31 ธันวาคม 2552 
   จํานวนหลักทรัพยที่ถือ 

ณ 31 ธ.ค. 2552 

จํานวนหลักทรัพยที่ถือเพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หุนสามัญ *ESOP หุนสามัญ *ESOP 

1. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และ

ประธานเจาหนาที่

บริหาร 

358,135,822 3,483,100 91,066,554 1,283,100 

2. นายพอล ชาลีส เคนนี่ กรรมการ 3,436,078 4,780,000 471,016 800,000 

3. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการและประธาน 

เจาหนาที่การเงิน 

14,215,944 3,083,100 3,230,292 1,683,100 

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

5. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย กรรมการ 0 0 0 0 

6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ 0 0 0 0 

7. นายอานิล ธาดานี่ กรรมการ 55,551,566 0 13,722,881 0 

8. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ 0 0 0 0 

9. นายเอ็มมานูแอล จูด ดิลิปรัจ ราชา

กาเรีย 

กรรมการ 440,000 2,100,000 220,000 1,300,000 

10.  นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้ General Counsel 0 1,450,000 (165,000) 850,000 

11. นายจอหน กริฟฟน รองประธานฝาย

การตลาด 

0 668,000 0 524,000 

12. นางสาวไฮด้ี เกมเพล รองประธานฝาย 

บริหารรายได 

13,090 309,680 0 262,000 

หมายเหตุ *ESOP คือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย 
ซ่ึงรวม ESOP2, ESOP3, ESOP5 และ MINT-W 

 

8.4  คาตอบแทนผูบริหาร 

8.4.1  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป 2552 
คาตอบแทนกรรมการ 

-  โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 4.4.1 คาตอบแทนกรรมการ ใน 8.3 การกํากับดูแลกิจการ 

 

คาตอบแทนผูบริหาร 

-  โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 4.4.2 คาตอบแทนกรรมการ ใน 8.3 การกํากับดูแลกิจการ 
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8.8 บุคลากร  

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนพนักงานรวมทั้งส้ิน 16,758 คน โดยบริษัทจาย

ผลตอบแทนใหกับพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ คาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน 

และคาใชจายอื่นที่เก่ียวของกับพนักงาน รวมท้ังส้ิน 3,954 ลานบาท 

1. บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 530  

2. บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด 238  

3. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด 227  

4. บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด      655  

5. บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด   50  

6. บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด   23  

7. บริษัท เอ็มสปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 355  

8. บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด    72  

9. บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด 175  

10. บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด    4  

11. บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด 142  

12. บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด 277  

13. บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด 602  

14. บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด 275  

15. บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด 164 

16. บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด 32  

17. บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด 198 

18. บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)              11,759 

19. บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด  (มหาชน)                                             980 
รวม                                  16,758 

 

นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

 บริษัทมุงเนนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการฝกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรูในทุก

ระดับของพนักงานอยางตอเนื่อง บริษัทเนนการเล่ือนตําแหนงจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพื่อใหพนักงานไดรับ

การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับการเติบโตของธุรกิจอยางม่ันคงและแข็งแกรง ซึ่งนโยบาย

การพัฒนาอบรมดังกลาวสอดคลองกับลักษณะธุรกิจและหนวยงานในองคกรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคลอง

กับการใหคําปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกองคกร 
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9.  การควบคุมภายใน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน 

โดยมีประธานเจาหนาที่การเงินและผูจัดการฝายตรวจสอบภายในเปนสมาชิกในฐานะเลขานุการและผูประสานงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติหนาท่ีในการสอบทานขอมูลตางๆ ที่

เก่ียวของกับการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  พรอมกันนี้

คณะกรรมการตรวจสอบพยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัทมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให

บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนใหการแนะนําในเร่ืองการบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายในตอผูบริหาร 

สําหรับป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) มีการประชุม 4 คร้ัง 

เพ่ือทบทวนและสอบทานขอมูลและรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท ซึ่งไดรับการรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได

พูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท ที่เก่ียวของกับกฎระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงระบบการ

ควบคุมภายในที่ดี  

ในการประชุมแตละคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบไดพบปะอยางอิสระกับฝายบริหารและผูตรวจสอบภายในและผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพื่อทบทวนและประเมินผลเก่ียวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวของกับ

การบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังไดทบทวนและ

รับรองขอมูลและรายงานทางการเงินสําหรับทุกๆ ส้ินไตรมาสของป 2552 และไดใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในการ

จัดทําแผนงาน เพื่อปองกันหรือลดจุดออนในการควบคุมภายใน และความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัท 

ฝายตรวจสอบภายในมีหนาท่ีประเมินความเส่ียงทางธุรกิจและขอบกพรองในการควบคุมภายในบริษัท โดยตรวจสอบ

กระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครืออยางมีระบบ จัดทํารายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีดี 

นําเสนอแกผูบริหารของธุรกิจนั้นๆ เพื่อกําหนดแผนงาน การปฏิบัติงานในอนาคต และรายงานตอผูบริหารระดับสูงและ

คณะกรรมการตรวจสอบตอไป ผูจัดการตรวจสอบภายในยังมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือรายงานผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเร่ืองการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีในการทําใหม่ันใจไดวา

ขอบกพรองดานการควบคุมภายในตางๆ จะไดรับการแกไขและปองกันอยางมีประสิทธิภาพและภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ไดอนุมัตินโยบายการทํารายการและการรายงานรายการท่ีอาจมี

ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในระหวางป 2552 โดยไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในการ

รายงานรายการดังกลาว     

ฝายตรวจสอบภายในยังทําหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวกและผูนําการเปล่ียนแปลงดานการจัดการความเส่ียง ดาน

การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร เพื่อการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ผานขบวนการตรวจสอบภายใน การติดตามผล

ภายหลังจากกระบวนการตรวจสอบภายใน และการเร่ิมดําเนินการประเมินความเส่ียงดวยตนเอง  ทั้งนี้ ฝายตรวจสอบภายในยัง

ดําเนินงานรวมกับฝายบุคคล เพื่อใหม่ันใจวามีการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร และการจัดการความเส่ียงดานจรรยาบรรณอยางมี

ประสิทธิผล โดยผานการพัฒนาบุคคลากร การจัดทํามาตรฐานและขอกําหนด และการจัดทําขอควรปฏิบัติ 

นอกจากนี้ ฝายตรวจสอบภายในยังเขาตรวจสอบใน 5 สวนหลัก ไดแก (1) องคกรและสภาพแวดลอม (2) การบริหาร

ความเส่ียง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการศึกษา และ (5) ระบบติดตาม  ทั้งนี้ ใน
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10. รายการระหวางกัน  
 

10.1  รายละเอียดของรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
- รายการระหวางกันดังตอไปนี้ เปนรายการที่เกิดขึ้นทั้งกอนและหลังจากการปรับโครงสรางการถือหุนระหวาง บริษัท และบริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งกอนการปรับโครงสรางการถือหุนจะเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 นั้น บริษัท ไมเนอร 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนของบริษัท แตภายหลังจากการปรับโครงสรางการถือหุนเสร็จสิ้น บริษัทกลายเปนผูถือหุนของ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทไดรวมเอางบการเงินของ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ซึ่งถือเปนบริษัทยอยของบริษัท เขามารวมในงบการเงินของบริษัท บางรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางปกอนการปรับโครงสรางการถือหุนจะเสร็จสิ้น จึงเปนรายการที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทยอยในปจจุบันของบริษัททั้งสองฝาย 

- ความสัมพันธที่ระบุไวในแตละรายการ เปนความสัมพันธ ณ จุดที่เกิดรายการ  
 หนวย : บาท 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น     

  

  

ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา  (ประกอบธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย) 

ผูเชา : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น (ดําเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินคาอุปโภค

บริโภค เครื่องบินและอะไหล หนังสือและสื่อการศึกษาและธุรกิจบริการดานการจัดการ) 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปน

ผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัล การเดน พลาซา 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

 

 

 

 

รายไดคาเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา  

ใหบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เชาพื้นที่

จํานวน 314.85 ตร.ม.ในศูนยการคารอยัล        

การเดนพลาซา พัทยา เพื่อวางขายสินคา

เสื้อผาสตรียี่หอ Eprit และ Bossini ซึ่งบริษัท

ยอยของ บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เปนผูนํา

เขามาจําหนายในประเทศไทย โดยคิดอัตรา

คาเชาเปนอัตราคาเชาตอตารางเมตรตอ

เดือน ซึ่งอัตราเชาดังกลาว เปนอัตราเดียวกับ

ที่คิดกับลูกคาทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่

กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน 

2,700,499.55 8,639,373.32 บริษัทยอย ให บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เชา

พื้นที่ โดยการใหเชาตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคาตามปกติ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  
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บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูใหเชา : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 

ผูเชา : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมใน บมจ. ไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล รอยละ 18.58* ซึ่งถือ

หุนใน บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72 
2.      บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 8.60 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

3.     มีกรรมการรวมกันคือ   

 1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มงคลกุล                            

รายไดคาเชา : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 

กรุป ให บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เชาชวง

พื้นที่ จํานวน  476  ตร.ม. เพื่อใชเปน

สํานักงานที่ชั้น 17 อาคาร BJC  โดยคิดอัตรา

คาเชาเปนอัตราคาเชาตอตารางเมตรตอ

เดือน ซึ่งอัตราเชาดังกลาว เปนอัตราตาม

สัญญาเชาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราคา

เชาที่ชัดเจน และเปนอัตราเชาที่ บมจ.เดอะ

ไมเนอร ฟูด กรุป จายจริงใหแก  BJC  

(เจาของอาคารซึ่งเปนบุคคลภายนอก) บวก

ดวยตนทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย) (เนื่องจาก 

MFG จายเปนสิทธิคาเชาระยะเวลา 30 ป 

ใหแก BJC) 

1,066,104.00 2,132,208.00 บริษัทยอย ให บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เชา

พื้นที่ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 ผูใหบริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  

ผูรับบริการ : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมใน บมจ. ไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล รอยละ 18.58* ซึ่งถือ

หุนใน บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป รอยละ 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

แก บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ทั้งนี้ อัตรา

คาบริการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดจาก

ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่ใชกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

711,343.24 747,985.10 บริษัทยอยใหบริการกับ บมจ.ไมเนอร คอร

ปอเรชั่น เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 95 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ความสัมพันธ 

1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปน

บริษัทแมของ บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ถือหุนรอยละ 100 

2. มีกรรมการรวมกันคือ 

            1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 

บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น โดยคิดอัตรา

คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ

งาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการดังกลาว เปน

อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา

เดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

1,777,774.00 8,978,127.16 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ความสัมพันธ 

1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปน

บริษัทแมของ บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ถือหุนรอยละ 100  

2. มีกรรมการรวมกันคือ 

            1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาเชา : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น

จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไม

เนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตราคา

เชาดังกลาว เปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อิน

ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จายใหแกบริษัทลิสซิ่ง 

ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ

ดําเนินงานจริง 

 

276,503.19 251,622.66 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ เปนผู

เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหตนทุน

การเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 

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 ซึ่งถือหุนใน บจก. แมริม  

           เทอเรซ รีซอรทรอยละ 71.04** 

 2. มีกรรมการรวมกันคือ   

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มงคลกุล 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

ปอเรชั่น ใหบริการที่ปรึกษาและการบริหาร

จัดการอาคารชุด แก บจก. แมริม เทอเรซ รี

ซอรท โดยคิดอัตราคาบริการตามลักษณะ

และปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการ

ดังกลาว เปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ

เปนอัตราเดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุก

ราย 

105,000.00 210,000.00 เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มี

บุคลากรซึ่งใหคําปรึกษา การบริหารจัดการ

อาคารชุดและเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความเปน

ธรรมและสมเหตุสมผล 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 96 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูใหบริการ : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

ผูรับบริการ : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค   2)     นางปรารถนา มงคลกุล    

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร 

อินเตอรเนชั่นแนล ใหบริการดานการบริหาร

จัดการและดานการเงิน โดยคิดอัตรา

คาธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและ

ปริมาณงาน  ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการ

ดังกลาว เปนอัตราที่คิดจากตนทุนจริง และ

เปนอัตราเดียวกันกับที่ใชกับผูรับบริการทุก

ราย  

- 828,000.00 บริษัทใหบริการดานการบริหารจัดการและ

ดานการเงินกับ บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

 ผูจายเงินปนผล : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

ผูรับเงินปนผล : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค   2)     นางปรารถนา มงคลกุล    

เงินปนผลจาย : บมจ. ไมเนอร อินเตอร

เนชั่นแนล จายเงินปนผลใหกับ บมจ. ไมเนอร 

คอรปอรเรชั่น ในอัตราเดียวกับที่บริษัทจาย

ใหแกผูถือหุนทั่วไป  

140,701,439.01 75,521,704.80 เปนผลจากการที่ บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ถือหุนใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง

ถือเปนเงินลงทุนประเภทหนึ่ง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผลแลว 

 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 โดยถือหุนรอยละ 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 รับเงินปนผลจากการลงทุนใน บมจ. ไม

เนอร คอรปอเรชั่น ในอัตราเดียวกับที่ บมจ. 

ไมเนอร คอรปอเรชั่น จายใหแกผูถือหุนทั่วไป 

- 6,296,234.40 เปนผลจากการที่บริษัทยอยถือหุนใน บมจ. ไม

เนอร คอรปอเรชั่น ซึ่งถือเปนลงทุนประเภท

หนึ่ง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผลแลว  

  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 97 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 

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 มงคลกุล 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

ปอเรชั่น ใหบริการดานการบันทึกบัญชี

สําหรับการขายสินคา Elimis  แก บจก. เอ็ม 

สปา อินเตอรเนชั่นแนล  โดยคิดอัตรา

คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ

งาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปน

อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา

เดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

210,000.00 

 

360,000.00 

 

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นมี

บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดานบัญชี 

และเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา

รายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรมและ

สมเหตุสมผล 

 

ผูใหเชา : บจก. รอยัล การเดน พลาซา 

ผูเชา : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผู

ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัล การเดน พลาซา 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาเชา : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  

จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. 

รอยัล การเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชา

ดังกลาว เปนอัตราที่ บจก.รอยัล การเดน 

พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ

ดําเนินงานจริง 

 

- 257,769.48 เนื่องจาก บจก. รอยัล การเดน พลาซา เปนผู

เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี

ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

บจก. เอสมิโด แฟชั่น     

 ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา 

ผูเชา : บจก. เอสมิโด แฟชั่น (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเสื้อผายี่หอ Esprit) 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 90.77 ใน บจก. เอสมิโด แฟชั่น และถือหุนรอย

ละ 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัล การเดน พลาซา 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาเชา : บจก. เอสมิโด แฟชั่น จาย

คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. รอยัล

การเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชาดังกลาว

เปนอัตราที่ บจก.รอยัลการเดน พลาซา จาย

จริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก

บวกดวยตนทุนการดําเนินงานจริง 

 

- 23,963.64 บจก. รอยัล การเดน พลาซา เปนผูเชาเครื่อง

คอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี

ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 98 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ: บจก. เอสมิโด แฟชั่น 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 90.77 ใน บจก. เอสมิโด แฟชั่น และถือหุนรอย

ละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 

บจก. เอสมิโด แฟชั่น โดยคิดอัตราคาบริการ

รายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่ง

เปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ

ใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

4,541,400.00 8,610,000.00 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค

โนโลยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และเพื่อ

เปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ : บจก. เอสมิโด แฟชั่น 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 90.77 ใน บจก. เอสมิโด แฟชั่น และถือหุนรอยละ

18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาเชา : บจก. เอสมิโด แฟชั่น  จาย

คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไม

เนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตราคา

เชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อินฟอร

เมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง 

ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ

ดําเนินงานจริง 

57,875.02 55,542.46 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค

โนโลยี่ เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัท

ลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 

ทําใหมีตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

บจก. เรดเอิรธ ไทย     

  

  

ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา  

ผูเชา : บจก. เรดเอิรธ ไทย (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องสําอางยี่หอเรดเอิรธ) 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. เรดเอิรธ ไทย และถือหุนรอยละ 

18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัล การเดน พลาซา 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาเชา : บจก. รอยัล การเดน พลาซา  

ให บจก. เรดเอิรธ ไทยเชาพื้นที่จํานวน 18  

ตร.ม. ในศูนยการคารอยัล การเดน พลาซา 

พัทยา เพื่อวางขายสินคายี่หอเรดเอิรธ ซึ่ง 

บจก. เรดเอิรธ ไทย เปนผูนําเขามาจําหนาย

ในประเทศไทย โดยคิดอัตราคาเชาเปนอัตรา

คาเชาตอตารางเมตรตอเดือน และเปนอัตรา

เดียวกับที่คิดกับลูกคาทั่วไป โดยมีสัญญาเชา

ที่กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน 

679,417.19 1,149,994.30 บริษัทยอยให บจก. เรดเอิรธ ไทย เชาพื้นที่ใน

ราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ และ

เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 99 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ : บจก. เรดเอิรธ ไทย 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. เรดเอิรธ ไทย และถือหุนรอยละ 

18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 

บจก. เรดเอิรธ ไทย โดยคิดอัตราคาบริการ

รายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่ง

เปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ

ใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

1,598,400.00 3,149,004.00 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ : บจก. เรดเอิรธ ไทย 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. เรดเอิรธ ไทย และถือหุนรอยละ 

18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาเชา : บจก. เรดเอิรธ ไทย  จายคา

เชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไมเนอร 

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตราคาเชา

ดังกลาว เปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อินฟอร

เมชั่น เทคโนโลยี่ จายใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่ง

เปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ

ดําเนินงานจริง 

 

34,581.85 31,414.21 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ เปนผู

เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี

ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส     

 ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา  

ผูเชา : บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องสําอางยี่หอบลูม เสื้อผา และกระเปาเดินทาง

ยี่หอทูมี่) 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส และถือ

หุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัล การเดน พลาซา 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาเชา : บจก. ไมเนอร คอน

ซัลแท็นส จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร 

ใหแก บจก. รอยัล การเดน พลาซา ทั้งนี้อัตรา

คาเชาดังกลาว เปนอัตราที่ บจก.รอยัล การ

เดน พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่ง

เปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ

ดําเนินงานจริง 

- 9,863.88 เนื่องจาก บจก. รอยัล การเดน พลาซา เปนผู

เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี

ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 100 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ : บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส และ ถือ

หุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี่ 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 

บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส โดยคิดอัตรา

คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ

งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ

การใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

1,258,200.00 1,887,000.00 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค

โนโลยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยัง

เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ : บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส และ ถือ

หุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี่ 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายไดคาเชา : บจก. ไมเนอร คอน

ซัลแท็นส  จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร 

ใหแก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ทั้งนี้อัตราคาเชาดังกลาว เปนอัตราที่ บจก.ไม

เนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแก

บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวย

ตนทุนการดําเนินงานจริง 

 

39,469.97 44,387.24 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค

โนโลยี่ เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัท

ลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 

ทําใหมีตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 101 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

บจก. อารมิน ซิสเท็มส     

  ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา  

ผูเชา : บจก. อารมิน ซิสเท็มส  (ประกอบธรุกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตาง ๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสื้อผา ยี่หอ Bossini)  

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. อารมิน ซิสเท็มส และถือหุนรอย

ละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัล การเดน พลาซา 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาเชา : บจก. รอยัล การเดน 

พลาซา ให บจก. อารมิน ซิสเท็มส เชาพื้นที่

จํานวน 61 ตร.ม.ในศูนยการคารอยัล การ

เดน พลาซา พัทยา เพื่อวางขายสินคาที่ บจก. 

อารมิน ซิสเท็มส เปนผูนําเขามาจําหนายใน

ประเทศไทย โดยคิดอัตราคาเชาเปนอัตราคา

เชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่งอัตราเชา

ดังกลาว เปนอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกคา

ทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่กําหนดระยะเวลา

และอัตราคาเชาที่ชัดเจน 

1,920,461.93 4,607,726.25 บริษัทยอยให บจก. อารมิน ซิสเท็มส เชาพื้นที่ 

ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติและ

เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

  ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา  

ผูเชา : บจก. อารมิน ซิสเท็มส  (ประกอบธรุกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตาง ๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสื้อผา ยี่หอ Bossini)  

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. อารมิน ซิสเท็มส และถือหุนรอย

ละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน บจก. รอยัล การเดน พลาซา 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาเชา : บจก. อารมิน ซิสเท็มส จาย

คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. รอยัล

การเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชาดังกลาว

เปนอัตราที่ บจก.รอยัลการเดน พลาซา จาย

จริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก

บวกดวยตนทุนการดําเนินงานจริง 

 

- 6,066.06 บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปนผูเชาเครื่อง

คอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี

ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 102 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ : บจก. อารมิน ซิสเท็มส (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตางๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสื้อผา ยี่หอ 

Bossini) 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. อารมิน ซิสเท็มส และถือหุนรอย

ละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค

โนโลยี่  

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 

บจก. อารมิน ซิสเท็มส โดยคิดอัตรา

คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ

งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ

การใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

4,968,000.00 6,792,012.00 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ : บจก. อารมิน ซิสเท็มส (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตางๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสื้อผา ยี่หอ 

Bossini) 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. อารมิน ซิสเท็มส และถือหุนรอย

ละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค

โนโลยี่  

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 อิน

ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแกบริษัท

ลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุน

การดําเนินงานจริง 

 

93,807.02 86,805.45 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค

โนโลยี่ เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัท

ลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 

ทําใหมีตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 103 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูใหบริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  

ผูรับบริการ:: บจก. อารมิน ซิสเท็มส  (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตางๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสื้อผา ยี่หอ 

Bossini) 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. อารมิน ซิสเท็มส และถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 

18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทแมของ บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป โดยถือหุนรอยละ 

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. เดอะ ไมเนอร 

ฟูด กรุป ไดรับบริการดานการบริหารงานจาก 

บจก. อารมิน ซิสเท็มสทั้งนี้ อัตราคาบริการ

จัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดจากตนทุนจริง 

และเปนอัตราเดียวกันกับที่ใชกับผูรับบริการ

รายอื่นทุกราย 

1,414,500.00 - บริษัทยอย ไดรับบริการจาก บจก. อารมิน ซิส

เท็มส เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย)     

 ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา  

ผูเชา : บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย)  (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องสําอางยี่หอลาเนจ)  

1. ความสัมพันธมีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 70 บจก. อมอร แปซิฟค 

(ประเทศไทย) และถือหุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. 

รอยัล การเดน พลาซา 

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

รายไดคาเชา : บจก. อมอร แปซิฟค 

(ประเทศไทย)  จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร 

ใหแก บจก. รอยัล การเดน พลาซา ทั้งนี้อัตรา

คาเชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.รอยัล การ

เดน พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่ง

เปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ

ดําเนินงานจริง 

 

- 12,747.36 บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปนผูเชาเครื่อง

คอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี

ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 104 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ : บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 70 บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) และ ถือ

หุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี่ 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 

บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) โดยคิด

อัตราคาบริการรายเดือน ตามลักษณะและ

ปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะ

เดียวกับการใหบริการของผูเชี่ยวชาญจาก

ภายนอก 

658,800.00 1,000,992.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโล

ยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยัง

เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ : บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 70 ในบจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) และ

ถือหุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอร

เมชั่น เทคโนโลยี่ 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

 

รายไดคาเชา : บจก. อมอร แปซิฟค 

(ประเทศไทย) จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร 

ใหแก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ทั้งนี้อัตราคาเชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไม

เนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแก

บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวย

ตนทุนการดําเนินงานจริง 

 

20,015.97 19,721.52 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ เปนผู

เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี

ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

Marvelous Wealth Limited     

 ผูจายเงินปนผล : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

ผูรับเงินปนผล : Marvelous Wealth Limited 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน Marvelous Wealth Limited และถือ

หุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค   2)     นางปรารถนา มงคลกุล    

เงินปนผลจาย : บมจ. ไมเนอร อินเตอร

เนชั่นแนล จายเงินปนผลใหกับ Marvelous 

Wealth Limited ในอัตราเดียวกับที่บริษัท

จายใหแกผูถือหุนทั่วไป  

13,713,034.01 - เปนผลจากการที่  Marvelous Wealth 

Limited ถือหุนใน บมจ. ไมเนอร อินเตอร

เนชั่นแนล ซึ่งถือเปนเงินลงทุนประเภทหนึ่ง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผลแลว 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 105 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง     

 ผูขาย : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง  

ผูซื้อ : บจก. ไมเนอร ดีคิว  

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และถือหุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. 

ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป โดยที่ บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 

กรุป  ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร ดีคิว  

2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

 

ซื้อสินคา : บจก.ไมเนอร ดีคิว ซื้อผลิตภัณฑ

จาก บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เชน น้ํายา

ทําความสะอาดสําหรับใชในบริษัท ทั้งนี้อัตรา

คาสินคาดังกลาว เปนราคาตลาดและ

ใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท

ดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

  

92,400.00 139,260.00 บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เปนผูเชี่ยวชาญ

ในการผลิต เชน น้ํายาทําความสะอาด และ

ราคาซื้อเปนราคาตลาดและเงื่อนไขการคา

ปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท 

 ผูขาย : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง  

ผูซื้อ : บจก. ไมเนอร แดรี่  

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และหุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไม

เนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72  ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป โดยที่ บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 

กรุป  ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร แดรี่            

2. มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

 

ซื้อสินคา : บจก.ไมเนอร แดรี่ ซื้อผลิตภัณฑ

จาก บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เชน น้ํายา

ทําความสะอาดสําหรับใชในบริษัท ทั้งนี้อัตรา

คาสินคาดังกลาว เปนราคาตลาดและ

ใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท

ดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

200,000.00  450,000.00 บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เปนผูเชี่ยวชาญ

ในการผลิต เชน น้ํายาทําความสะอาด และ

ราคาซื้อเปนราคาตลาดและเงื่อนไขการคา

ปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท 

 ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา  

ผูเชา : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และถือ

หุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัล การเดน พลาซา 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

 

 

รายไดคาเชา : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง  

จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. 

รอยัลการเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชา

ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.รอยัล การเดน 

พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ

ดําเนินงานจริง 

 

- 49,014.24 บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปนผูเชาเครื่อง

คอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหตนทุน

การเชาที่ต่ํากวา   
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 106 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และถือหุน

รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค

โนโลยี่ 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 

บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง โดยคิดอัตรา

คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ

งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ

การใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

2,527,200.00 12,193,008.00 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และถือหุน

รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค

โนโลยี่ 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาเชา :  บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอ

ริ่ง จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. 

ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตรา

คาเชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อิน

ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแกบริษัท

ลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุน

การดําเนินงานจริง 

 

80,836.28 75,341.09 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ เปนผู

เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี

ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

บจก. เอ็มเจ็ท     

 

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  (ธุรกิจขายและใหเชาเครื่องบินสวนตัวในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา) 

ผูรับบริการ : บจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป 

ความสัมพันธ :   

มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา

ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ

เปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ

ราคาตลาด  

- 146,432.05 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก

ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม

กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน

การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา

ปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



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

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผูรับบริการ : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  

ความสัมพันธ :   

มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา

ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ

เปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ

ราคาตลาด  

17,528,215.52 10,912,716.04 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก

ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม

กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน

การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา

ปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผูรับบริการ : บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  

ความสัมพันธ :   

มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา

ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ

เปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ

ราคาตลาด  

593,127.99 258,434.15 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก

ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม

กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน

การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา

ปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท 

ผูรับบริการ : บจก. สมุย วิลเลจ  

ความสัมพันธ :   

มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา

ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ

เปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ

ราคาตลาด  

- 150,284.07 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก

ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม

กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน

การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา

ปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



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

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

  

  

ผูใหบริการ :  บจก. เอ็มเจ็ท  

ผูรับบริการ :  Minor International (Labuan) Limited 

ความสัมพันธ :   

มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา

ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ

เปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ

ราคาตลาด  

5,453,002.90 1,235,984.91 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก

ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม

กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน

การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา

ปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

  

  

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผูรับบริการ : บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท 

ความสัมพันธ :   

มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา

ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ

เปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ

ราคาตลาด  

- 386,524.74 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก

ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม

กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน

การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา

ปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผูรับบริการ : บจก. เอ็ม ไอ สแควร   

ความสัมพันธ:  

มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา

ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ

เปนรายชั่วโมง ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ

ราคาตลาด   

- 578,589.76 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก

ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม

กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน

การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา

ปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 109 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผูรับบริการ : Lodging Management (Labuan) Limited 

ความสัมพันธ : 

มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา

ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ

เปนรายชั่วโมง ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ

ราคาตลาด   

1,684,516.90 - บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก

ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม

กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน

การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา

ปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผูรับบริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 

ความสัมพันธ :   

มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา

ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ

เปนรายชั่วโมง ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ

ราคาตลาด   

798,519.82 282,358.40 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก

ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม

กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน

การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา

ปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท  

ผูรับบริการ : International Franchise Holding (Labuan) Limited 

ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา

ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ

เปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ

ราคาตลาด   

648,394.35 - บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก

ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม

กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน

การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา

ปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 110 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท 

ความสัมพันธ 

มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค        

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา

ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ

เปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ

ราคาตลาด  

796,481.40 - บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก

ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม

กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน

การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา

ปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท 

ความสัมพันธ 

มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค        

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 

บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอัตราคาบริการราย

เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปน

การคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ

ใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

708,000.00 1,154,004.00 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 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 

 

88,481.40 25,258.30 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ เปนผู

เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี

ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 

 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 111 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา     

 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 อัตราคาบริการดังกลาว

เปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา

เดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

 

2,067,369.00 600,000.00 เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกวา และเพื่อ

เปนการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล  

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 ใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

2. มีกรรมการรวมกันคือ   

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดจากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร 

ฟูด กรุป จําหนายสินคาและผลิตภัณฑให 

บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร โดยคิดราคา

ในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขาย

ดําเนินการภายใตสัญญาที่ชัดเจน 

4,652,418.18 

 

5,766,298.92 

 

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 

เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

  

  

  

ผูขาย : บจก. ไมเนอร ดีคิว (ประกอบธุรกิจใหบริการคิออสไอศครีมภายใตยี่หอ "Dairy Queen")  

ผูซื้อ : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร ดีคิว และถือหุนรอย

ละ 51 ใน บจก. 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 

8,881,354.54 

 

9,226,548.46 

 

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 

เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่

บริษัทยอยดําเนินอยู  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 112 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูขาย : บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) (ประกอบธุรกิจใหบริการรานอาหารประเภท  แฮมเบอรเกอรภายใตยี่หอ 'Burger 

King')  

ผูซื้อ : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 95 ใน บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) และ

ถือหุนรอยละ 51 ใน บจก. 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 พารท

เนอร โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้

การซื้อขายดําเนินการภายใตสัญญาที่ชัดเจน 

  

49,070,891.53 38,365,721.82 บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 

เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่

บริษัทยอยดําเนินอยู  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 ผูขาย : บจก. สเวเซนส  (ไทย) (ประกอบธุรกิจใหบริการรานอาหารประเภท  ไอศครีมภายใตยี่หอ "Swensen")  

ผูซื้อ : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. สเวนเซนส (ไทย) และถือหุน

รอยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

2. มีกรรมการรวมกันคือ   

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดจากการขาย : บจก. สเวนเซนส 

(ไทย)  จําหนายสินคาประเภทไฮศกรีม ให 

บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร โดยคิดราคา

ในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขาย

ดําเนินการภายใตสัญญาที่ชัดเจน 

  

998,790.89 969,154.91 บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 

เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 ผูใหบริการ : บจก. สเวนเซนส  (ไทย) (ประกอบธุรกิจใหบริการรานอาหารประเภท ไอศกรีมภายใตยี่หอ "Swensen")  

ผูรับบริการ : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. สเวนเซนส (ไทย) และถือหุน

รอยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

2. มีกรรมการรวมกันคือ   

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส : 
บจก. สเวนเซนส (ไทย)  ใหใชสิทธิแฟรน

ชายส.เพื่อจําหนายสินคาประเภทไฮศครีม  

แก บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร ซึ่ง

เงื่อนไขและอัตราการใหใชสิทธิแฟรนชายส

เปนเงื่อนไขและอัตราตลาดที่บริษัทใชกับ

ผูรับบริการภายนอก 

  

- 1,361,882.60 เปนการใหสิทธิแฟรนชายสตามเงื่อนไขอัตรา

ตลาดซึ่งเปนเงื่อนไขการคาปกติ  

คณะกรรมตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นดังกลาวมีความ

เปนธรรมและมีความสมเหตุสมผล 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 113 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูใหบริการ : บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป 

ผูรับบริการ : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่         3) นายมนตรี ทองศรี 

 

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. เดอะ ไม

เนอร ฟูด กรุป ใหบริการดานการบริหาร

จัดการและดานการเงิน การคิดคาบริหาร

จัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป 

และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม

ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตรา

คาบริการดังกลาว เปนอัตราที่คิดตามตนทุน

จริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

1,558,104.84 1,240,013.87 เปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

 ผูใหเชา : บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย)  

ผูเชา : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร  

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 95 ในบจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) และถือ

หุนรอยละ 51 ใน บจก. 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 พารทเนอร เชา

อุปกรณสําหรับใชในการประกอบธุรกิจ

รานอาหาร โดยมีการกําหนดอัตราคาเชาที่

ชัดเจน โดยอัตราคาเชาคิดจากตนทุนบวก

ดอกเบี้ย   

840,000.00 840,000.00 เนื่องจากการจัดหาอุปกรณโดย บจก. เบอร

เกอร (ประเทศไทย)  ซึ่งมีรานสาขามากกวาทํา

ใหเกิดความไดเปรียบทางตนทุน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

 ผูขาย : บจก. ไมเนอร ดีคิว (ประกอบธุรกิจใหบริการคิออสไอศกรีมภายใตยี่หอ "Dairy Queen")  

ผูซื้อ : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร ดีคิว และถือหุนรอย

ละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

2. มีกรรมการรวมกันคือ   

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดคาเชา  : บจก. ไมเนอร ดีคิว ให 

บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร เชาอุปกรณ

สําหรับใชในการประกอบธุรกิจรานอาหาร 

โดยมีการกําหนดอัตราคาเชาที่ชัดเจน โดย

อัตราคาเชาคิดจากตนทุนบวกดอกเบี้ย   

- 438,000.00 เนื่องจากการจัดหาอุปกรณโดย บจก. ไมเนอร 

ดีคิว ซึ่งมีรานสาขามากกวา ทําใหเกิดความ

ไดเปรียบทางตนทุน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 114 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูรับเงินปนผล : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป   

ผูจายเงินปนผล : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

 

เงินปนผลรับ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 

กรุป  รับเงินปนผลจากการลงทุน บจก. ซีเลค 

เซอรวิส พารทเนอร ในอัตราเดียวกับ บจก. 

ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จายใหแกผูถือหุน

ทั่วไป 

40,798,933.32 - เปนผลจากการที่ บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 

กรุปถือหุนใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ซึ่งถือเปนลงทุนประเภทหนึ่ง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผลแลว  

  

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

เนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited  

  

เงินใหกูยืม : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่น

แนล ให Eutopia Private Holding Limited  

กูยืมเงินตามสัญญารวมทุน และคิดอัตรา

ดอกเบี้ยซึ่งเปนอัตราที่กําหนดรวมกันโดยผู

ถือหุน  ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาว มีกําหนด

ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

ราคาตามบัญชีตนป           331,455,000.00 

การกูเพิ่ม                                            0.00 

จายชําระคืนเงินกู             (17,570,000.00) 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจาก  

    อัตราแลกเปลี่ยน           (14,725,000.00) 

ราคาตามบัญชีปลายป       299,160,000.00 

 

299,160,000 331,455,000 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี

อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 115 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

  

ผูใหกู : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 

ผูกู : Eutopia Private Holding Limited 

ความสัมพันธ 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก.  อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  และบจก. อารจีอาร อินเตอร

เนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited  

 

ดอกเบี้ยรับ : บจก. อารจีอาร อินเตอร

เนชั่นแนล ไดรับดอกเบี้ยรับจากการให 

Eutopia Private Holding Limited  กูยืมเงิน

ตามสัญญารวมทุน โดยอัตราดอกเบี้ย

ดังกลาว เปนอัตราที่กําหนดรวมกันโดยผูถือ

หุน ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมีกําหนด

ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

12,408,539.97 16,885,586.97 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี

อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 ผูใหบริการ : Lodging Management  (Labuan) Limited   (บริหารโรงแรม) 

ผูรับบริการ : Eutopia Private Holding Limited 

ความสัมพันธ 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมรอยละ 100 ใน Lodging Mangement (Labuan) Limited และถือหุน

ทางออมรอยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited 

 

รายไดคาบริการจัดการ : Lodging 

Mangement (Labuan) Limited  ใหบริการ

จัดการดานการบริหารโรงแรม  การคิดคา

บริหารจัดการเปนไปในลักษณะสากลทั่วไป 

และอัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการ

ดังกลาว เปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคาตลาด 

ทั้งนี้มีการกําหนดอัตราคาบริการที่ชัดเจน  

92,479,659.57 108,210,580.80 Lodging Mangement (Labuan) Limited  มี

ผูที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ

มากกวา และเพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกัน

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

 

 

 ผูใหบริการ : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

ผูรับบริการ : Eutopia Private Holding Limited 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมรอยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited โดยผาน บจก.  

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 

9,266,913.00 9,941,000.00 การจัดหาแหลงเงินกูจากสถาบันการเงินใหแก 

Eutopia Private Holding Limited เปนไป

สัญญารวมทุน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 116 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ : Eutopia Private Holding Limited 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ และถือหุน

ทางออมผาน บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล อัตรารอยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited  

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศแก 

Eutopia Private Holding Limited การคิด

คาบริหารจัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติ

ทั่วไป และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหาร

จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ 

อัตราคาบริการดังกลาว เปนอัตราที่คิดตาม

ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

609,436.00 3,933,550.00 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

บจก. ฮาเบอรวิว     

 ผูใหกู : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 

ผูกู : บจก. ฮาเบอรวิว 

ความสัมพันธ  

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล และ บจก. อารจีอาร อินเตอร

เนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอรวิว  

 

เงินใหกูยืม : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่น

แนล  ให บจก. ฮาเบอรวิว กูยืมเงินตาม

สัญญารวมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเปน

อัตราที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอางอิง

จากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย  ทั้งนี้

สัญญาเงินกูดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาและ

อัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

ราคาตามบัญชีตนป              2,791,200.00 

การกูเพิ่ม                                            0.00 

จายชําระคืนเงินกู                                0.00 

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจาก  

    อัตราแลกเปลี่ยน                (132,000.00) 

ราคาตามบัญชีปลายป          2,659,200.00     

2,659,200.00 2,791,200.00 เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 117 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูใหกู : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 

ผูกู : บจก. ฮาเบอรวิว 

ความสัมพันธ  

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  100 ใน บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล และบจก. อารจีอาร อินเตอร

เนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอรวิว  

 

ดอกเบี้ยรับ : บจก. อารจีอาร อินเตอร

เนชั่นแนล  ให บจก. ฮาเบอรวิว กูยืมเงินตาม

สัญญารวมทุน  โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่

กําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอางอิงจาก

อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย โดยมี

สัญญาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย

ที่ชัดเจน  

75,321.13 125,321.83 เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป   

ผูรับบริการ : บจก. ฮาเบอรวิว 

ความสัมพันธ 

1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป  และ บจก. อารจีอาร อินเตอร

เนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอรวิว 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

 

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร 

โฮเทล กรุป  ใหบริการจัดการดานการบริหาร

โรงแรม  การคิดคาบริหารจัดการเปนไปใน

ลักษณะสากลทั่วไป และอัตราคาธรรมเนียม

บริหารจัดการดังกลาว เปนอัตราที่ใกลเคียง

กับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกําหนดอัตรา

คาบริการที่ชัดเจน  

3,314,772.35 5,156,638.11 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป  เปนผูที่มี

ความเชี่ยวชาญและประสบการณมากกวา และ

เพื่อเปนการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุ    

สมผลเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท    

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ : บจก. ฮาเบอรวิว 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ และ บจก. อารจี

อาร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอรวิว  

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศแก 

บจก. ฮาเบอรวิว การคิดคาบริหารจัดการ

เปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิด

อัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม

ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตรา

คาบริการดังกลาว เปนอัตราที่คิดตามตนทุน

จริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

 

 

52,680.00 - บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 118 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

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  ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาว มีกําหนด

ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

ราคาตามบัญชีตนป             59,342,202.93 

การกูเพิ่ม                             73,046,368.00 

จายชําระคืนเงินกู                                 0.00 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจาก  

อัตราแลกเปลี่ยน                 (4,523,099.53)  

ราคาตามบัญชีปลายป       127,865,471.40    

 

127,865,471.40 59,342,202.93 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี

อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

  

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  กูยืมเงินตามสัญญา

รวมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกลาว เปนอัตรา

ที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุน ทั้งนี้สัญญา

เงินกูดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา

ดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

 

 

2,230,099.77 2,162,080.24 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี

อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 119 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

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  ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาว มีกําหนด

ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

ราคาตามบัญชีตนป             16,442,680.08 

การกูเพิ่ม                                            0.00 

จายชําระคืนเงินกู                                0.00 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจาก  

    อัตราแลกเปลี่ยน                (777,598.80)  

ราคาตามบัญชีปลายป         15,665,081.28  

 

15,665,081.28 16,442,680.08 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี

อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

  

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 กูยืมเงินตามสัญญา

รวมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตรา

ที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุน ทั้งนี้สัญญา

เงินกูดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา

ดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

 

 

449,872.93 599,074.42 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี

อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 120 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

Arabian Spa (Dubai) Limited     

 ผูใหบริการ : บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร (ศูนยบริการสปาเพื่อสุขภาพ) 

ผูรับบริการ : Arabian Spa (Dubai) Limited 

ความสัมพันธ 

1.       บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  100 ใน  

          บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร  และ บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร ถือหุนรอยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai)  Limited 

 2.      มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค        

 

 

 

 

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. เอ็ม สปา 

เวนเจอร  ใหบริการดานการจัดการ การ

บริหารสปา การคิดคาบริหารจัดการเปนไปใน

ลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตรา

คาธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและ

ปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการดังกลาว 

เปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา

เดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

10,228,302.17 2,595,663.66 บจก เอ็ม สปา เวนเจอร เปนผูที่มีความ

เชี่ยวชาญและประสบการณมากกวา และเพื่อ

เปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

 ผูรับเงินปนผล :  บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร   

ผูจายเงินปนผล : Arabian Spa (Dubai) Limited 

ความสัมพันธ 

1. บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน 

บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร  และ บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร ถือหุนรอยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai)  Limited 

2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินปนผลรับ : บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร  

รับเงินปนผลจากการลงทุนใน Arabian Spa 

(Dubai) Limited ในอัตราเดียวกับที่ Arabian 

Spa (Dubai) Limited จายใหแกผูถือหุน

ทั่วไป 

8,408,865.50 - เปนผลจากการที่ บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร  

ถือหุนใน Arabian Spa (Dubai) Limited ซึ่ง

ถือเปนลงทุนประเภทหนึ่ง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผลแลว  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 121 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

บจก. ศรีพัฒน การเดน     

 ผูใหบริการ : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

ผูรับบริการ : บจก. ศรีพัฒน การเดน (ธุรกิจลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย)  

ความสัมพันธ 

1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 50 ใน บจก. 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 

อัตราคาบริการดังกลาว เปนอัตราที่คิดตาม

ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

 

 

 

1,200,000.00 1,200,000.00 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล มีบุคลากรที่

มีความเชี่ยวชาญและประสบการณมากกวา

และเพื่อเปนการใชทรัพยากรใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 ผูใหเชา : บริษัท ศรีพัฒน การเดน จํากัด  (ธุรกิจลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย)  

ผูเชา : บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดย บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 50 ใน บจก. ศรีพัฒน การเดน และถือหุนรอย

ละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 71.04** ใน บจก. 

แมริม เทอเรซ รีซอรท 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

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

 

 

คาเชา : บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  เชา

ที่ดินของ บจก. ศรีพัฒน การเดน เพื่อใชใน

การกอสรางโรงแรมโฟรซีซั่นส รีซอรท 

เชียงใหม ทั้งนี้อัตราคาเชาพื้นที่คิดเปนอัตรา

รอยละของรายไดรวม ซึ่งเปนอัตราตลาด โดย

มีสัญญาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชา

ที่ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

10,706,857.74 16,898,434.18 

 

การเชาที่ดินเพื่อสรางโรงแรม และดําเนิน

กิจการโรงแรม เปนรายการคาตามปกติ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 122 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)     

 

ผูใหบริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 

ผูรับบริการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 

ความสัมพันธ  

1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 

2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 

(ไทย) ใหบริการดานการบริหารจัดการดาน

การเงิน และการพัฒนาธุรกิจใหม การคิดคา

บริหารจัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติ

ทั่วไป และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหาร

จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ 

อัตราคาบริการดังกลาว เปนอัตราที่คิดตาม

ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

- 4,200,000.00 เพื่อใหเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความเปน

ธรรมและสมเหตุสมผล 

 

ผูใหบริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 

ผูรับบริการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 

ความสัมพันธ  

1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 

2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

รายไดคาบริการจัดการ: บมจ. เดอะ ไม

เนอร ฟูด กรุปใหบริการดานการจัดทํา

เงินเดือนพนักงานแก บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 

(ไทย) และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริการตาม

ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตรา

คาบริการดังกลาว เปนอัตราที่คิดตามตนทุน

จริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

17,820.00 - เพื่อใหเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความเปน

ธรรมและสมเหตุสมผล 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 123 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 

ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 

ผูรับบริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  

ความสัมพันธ  

1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 

2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 

(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ

ตรวจสอบและประเมินการทํางานของ บมจ. 

เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  การคิดคาบริหาร

จัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป 

และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม

ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตรา

คาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุน

จริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

- 1,680,700.00 บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มีบุคลากรซึ่งมี

ความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 

ผูรับบริการ : บจก. สเวนเซนส (ไทย) 

ความสัมพันธ  

1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน 

บมจ. 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 อัตรา

คาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุน

จริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

0.00 672,280.00 บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มีบุคลากรซึ่งมี

ความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบภายใน   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 124 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 

ผูรับบริการ : บจก. เบอรเกอร  (ประเทศไทย)   

ความสัมพันธ  

1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน 

บมจ. 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 อัตรา

คาบริการดังกลาว เปนอัตราที่คิดตามตนทุน

จริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

0.00 672,280.00 บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มีบุคลากรซึ่งมี

ความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบภายใน   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 

ผูรับบริการ : บจก. ไมเนอร ดีคิว  

ความสัมพันธ  

1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร ดีคิว 

2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 

(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายใน เพื่อ

ตรวจสอบและประเมินการทํางาน บจก. ไม

เนอร ดีคิว การคิดคาบริหารจัดการเปนไปใน

ลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตรา

คาธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและ

ปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการดังกลาว

เปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา

เดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

0.00 672,280.00 บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มีบุคลากรซึ่งมี

ความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบภายใน   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 125 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 

ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา  (ประกอบธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย) 

ผูเชา : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 

ความสัมพันธ  

1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 บจก. 

รอยัล การเดน พลาซา 

2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

รายไดคาเชา : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 

จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. 

รอยัล การเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชา

ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.รอยัล การเดน 

พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ

ดําเนินงานรอยละ 5 

0.00 9,577.98 บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปนผูเชาเครื่อง

คอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี

ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 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 

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก 

บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) โดยคิดอัตรา

คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ

งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ

การใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

132,744.00 832,800.00 บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

ผูรับบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 

ความสัมพันธ  

1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน 

บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ 

2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

รายไดคาเชา :  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 

(ไทย)จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก 

บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้

อัตราคาเชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร 

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแกบริษัท

ลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุน

การดําเนินงานจริง 

 

44,845.77 17,679.96 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค

โนโลยี่ เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัท

ลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก 

ทําใหมีตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 126 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

บจก. พลูหลวง     

 

ผูขาย : บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท (ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย) 

ผูซื้อ : บจก. พลูหลวง  

ความสัมพันธ  

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน บมจ. 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) 

- 15,000,000.00 รายการขายเปนรายการคาปกติของ บจก. 

สมุย บีช เรสซิเดนท และราคาขายเปนราคา

ตลาด (อัตราเดียวกับลูกคาทั่วไป)   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล 

บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท      

 ผูรับเงินปนผล :  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

ผูจายเงินปนผล : บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอร เนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 22.92 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 

46,903,325.00 36,226,275.00 เปนผลจากการที่บริษัทถือหุนใน บมจ. เอส 

แอนด พี ซินดิเคท ซึ่งถือเปนลงทุนประเภท

หนึ่ง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผลแลว  

  

 

ผูขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (ประกอบธุรกิจเครือขายรานอาหารบริการดวนภายใตยี่หอ The Pizza Company, 

Swensen’s, Sizzler, Dairy Queen, Burger King)  

ผูซื้อ : บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  (ประกอบธุรกิจรานอาหารและเบเกอรรี่ทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนเปนผู

ผลิดและจําหนายผลิตภัณฑเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง) 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 22.92 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท และถือหุนใน บมจ. เดอะ ไม

เนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72 

2. มีกรรมการรวมกันคือ   

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2)   นางปรารถนา  มงคลกุล 

รายไดจากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร 

ฟูด กรุป จําหนายสินคาและผลิตภัณฑให 

บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร โดยคิดราคา

ในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขาย

ดําเนินการภายใตสัญญาที่ชัดเจน 

77,760.00 

 

301,230.00 

 

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บมจ. เอส 

แอนด พี ซินดิเคท เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 127 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูขาย : บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูซื้อ : บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป  

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 22.92 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท และถือหุนใน บมจ. เดอะ ไม

เนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72   

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

 

 

 

ซื้อสินคา : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 

กรุป  ซื้อผลิตภัณฑจาก บมจ. เอส แอนด พี 

ซินดิเคท ทั้งนี้อัตราคาสินคาดังกลาว เปน

ราคาตลาดและใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ

ประเภทดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

34,384,562.69 33,036,136.50 บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท เปนผูผลิดและ

จําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เปน

ราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท 

 ผูขาย : บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูซื้อ : บจก. สเวนเซนส (ไทย) 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 22.92 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  และถือหุนใน บมจ. เดอะไม

เนอร 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 

ทั้งนี้อัตราคาสินคาดังกลาว เปนราคาตลาด

และใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท

ดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

4,278,405.00 4,006,059.00 บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท เปนผูผลิดและ

จําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เปน

ราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 128 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูขาย : บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูซื้อ : บจก. เอส.แอล.อาร.ที 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 22.92 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท และถือหุนใใน บมจ. เดอะ

ไมเนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72  ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. เอส.แอล.อาร.ที 

2. มีกรรมการรวมกันคือ   

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2)   นางปรารถนา  มงคลกุล 

 

 

 

ซื้อสินคา : บจก. เอส.แอล.อาร.ที ซื้อ

ผลิตภัณฑจาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ทั้งนี้อัตราคาสินคาดังกลาว เปนราคาตลาด

และใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท

ดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

590,000.00 - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท เปนผูผลิดและ

จําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เปน

ราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท 

 ผูขาย : บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูซื้อ : บจก. ไมเนอร ดีคิว 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 22.92 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท และถือหุนใน บมจ. เดอะ ไม

เนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72 ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร ดีคิว 

2. มีกรรมการรวมกันคือ   

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

 

 

 

ซื้อสินคา : บจก. ไมเนอร ดีคิว ซื้อ

ผลิตภัณฑจาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ทั้งนี้อัตราคาสินคาดังกลาว เปนราคาตลาด

และใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท

ดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

4,392,265.00 - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท เปนผูผลิดและ

จําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เปน

ราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 129 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2551   

เหตุผลและความจําเปน 

 ผูขาย : บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูซื้อ : บจก. ไมเนอร แดรี่  

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 22.92 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท และถือหุนใน บมจ. เดอะ ไม

เนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72  ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร แดรี่  

2. มีกรรมการรวมกันคือ   

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

 

 

 

ซื้อสินคา : บจก.ไมเนอร แดรี่ ซื้อผลิตภัณฑ

จาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท ทั้งนี้อัตรา

คาสินคาดังกลาว เปนราคาตลาดและ

ใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท

ดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

203,250.00 6,507,965.00 บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท เปนผูผลิดและ

จําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เปน

ราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท 

 ผูขาย : บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูซื้อ : บจก. เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย) 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 22.92 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท และถือหุน บมจ. เดอะ ไม

เนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72 ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย) 

2. มีกรรมการรวมกันคือ   

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2)   นางปรารถนา  มงคลกุล 

 

 

 

ซื้อสินคา : บจก.เดอะ คอฟฟ คลับ 

(ประเทศไทย) ซื้อผลิตภัณฑจาก บมจ. เอส 

แอนด พี ซินดิเคท ทั้งนี้อัตราคาสินคา

ดังกลาว เปนราคาตลาดและใกลเคียงกับการ

ซื้อผลิตภัณฑประเภทดังกลาวจาก

บุคคลภายนอก 

21,390.00 - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท เปนผูผลิดและ

จําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เปน

ราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท 

หมายเหตุ :  * เดิม บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.58 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล โดยรวมการถือหุนทางออมผาน บริษัท มาเวลลัส เวลธ รอยละ 1.65 ตอมาไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนในเดือนมิถุนายน 2552 ทําให บมจ. ไมเนอร คอร

ปอเรชั่น เปลี่ยนมาเปนบริษัทยอยของบริษัท 

                     ** บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 71.04 ใน บจก. แมริม  เทอเรซ รีซอรท ซึ่งเปนรวมการถือหุนทางตรงรอยละ 45.30 และถือหุนทางออมโดยถือผาน บมจ. โรงแรมราชดําริ รอยละ 25.74 
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10.2  ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ จะเปนผูประเมินรายการดังกลาวในขั้นตน โดยจะจัดหาขอมูลและทําการวิเคราะหวารายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีสมเหตุสมผลเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม เชน การซ้ือทรัพยสิน ฝายการ

ลงทุนจะตองทําการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการวาจางผูเช่ียวชาญภายนอกเพ่ือใหความเห็นเพิ่มเติม จากนั้น

จึงนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ โดยผูบริหารหรือกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมมีสวนในการอนุมัติรายการดังกลาว 

นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวดวยวา จะเปนรายการที่มีความจําเปนและเปนไปใน

ราคาที่ยุติธรรมหรือไม 

ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสําคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ไดจัดใหมีการดําเนินการ

ดังกลาว เชน การเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ  การจัดสงสารสนเทศแจงตอผูถือหุน การโฆษณาลงหนังสือพิมพ จนถึงการ

จัดประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติรายการ  

และเพื่อใหม่ันใจวาการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัท และบริษัทยอย มีการดําเนินการที่ถูกตอง เปนไปตามประกาศของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ไดจัดใหขอบังคับของบริษัทและบริษัทยอยที่จดทะเบียนทั้งในและตางประเทศมีขอความที่

ระบุถึงการปฏิบัติใหการทํารายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยตองเปนไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ือง

การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  และในระหวางที่การแกไขขอบังคับของบริษัทยอยบางบริษัทเพื่อใหมีขอความดังกลาวยังไมแลวเสร็จ 

คณะกรรมการบริษัท ไดประกาศนโยบายเร่ืองการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันระหวางบริษัทและบริษัทในเครือวาจะตองเปนไปตาม

ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในระหวางป 2552 กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคากับ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของกัน  รายการคาดังกลาว

เปนไปตามเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการตามปกติของดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเงื่อนไขการคาตามปกติรายการคาที่สําคัญ

กับกิจการที่เก่ียวของกัน 

 

10.3  นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต  

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวาจะเปนรายการท่ีมีความ

จําเปนและใหเปนไปในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสําหรับการทํารายการระหวางกัน ดังนี้ 
 

 นโยบายการคิดราคา 

รายไดจากการขายและการซ้ือสินคา ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

รายไดคาเชา ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

คาสิทธิแฟรนไชส ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

รายไดคาบริการจัดการและรายไดอื่น ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบคุคลภายนอก 

ดอกเบี้ยรับ อัตราท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอัตราซ่ึงอิงจากอัตรา 

 ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 

คาเชาจาย ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 

คาบริการจัดการจาย ราคาที่ตกลงกันซึ่งเปนราคาตนทุนบวกกับคาดําเนินการ 

คาลิขสิทธิ์ในการใชเคร่ืองหมายการคา ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 

ดอกเบี้ยจาย อัตราซ่ึงอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

11.1  งบการเงิน  

 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

ผูสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 

31 ธันวาคม 2551 ไดแก นาง อโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคู

เปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไร

ขาดทุนรวม    และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงในสวนของ     ผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับป

ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปที่แนบมานี้ของบริษัท ไมเนอร อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ

ของเฉพาะบริษัท ไมเนอร อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และใหความเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการ

ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับป

ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ไมเนอร อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะ

บริษัท ไมเนอร อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป 
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(ข)  ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบดุล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินทรัพย       

สินทรัพยหมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,146.79 5.39 1,349.17 5.38 968.81 3.43 

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 695.71 3.27 518.20 2.07 1,000.23 3.54 

ลูกหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน 98.79 0.46 48.57 0.19 65.27 0.23 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 514.59 2.42 606.43 2.42 854.15 3.02 

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย - สุทธิ 605.89 2.85 382.64 1.53 385.65 1.36 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,472.32 6.92 1,448.16 5.78 1,642.64 5.81 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,534.08 21.31 4,353.17 17.37 4,916.75 17.39 

สินทรัพยไมหมุนเวียน       

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกัน 491.01 2.31 410.03 1.64 445.35 1.58 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 240.40 1.13 1,241.63 4.95 1,353.10 4.79 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 1,309.93 6.16 833.24 3.32 839.83 2.97 

ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา 1,627.02 7.65 1,545.99 6.17 2,956.41 10.46 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9,103.691 42.78 11,141.89 44.45 11,107.94 39.29 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 1,311.701 6.16 2,783.77 11.11 3,750.18 13.27 

สิทธิการเชา-สุทธิ 1,721.24 8.09 2,019.40 8.06 1,963.58 6.95 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 940.641 4.42 735.37 2.93 937.68 3.32 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 16,745.63 78.69 20,711.31 82.63 23,354.07 82.61 

รวมสินทรัพย 21,279.71 100.00 25,064.48 100.00 28,270.82 100.00 

       

หนี้สินและสวนของผูถือหุน       

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน

การเงิน 

 

561.51 

 

2.64 683.38 2.73 683.34 2.42 

เจาหนี้การคา 708.94 3.33 849.31 3.39 1,201.36 4.25 

เจาหนี้และเงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 8.13 0.04 2.42 0.01 29.17 0.10 

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   476.861 2.24 411.02 1.64 535.02 1.89 

หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 275.00 1.29 550.00 2.19 1,275.00 4.51 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,143.40 10.07 2,354.33 9.39 2,953.53 10.45 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,173.841 19.61 4,850.46 19.35 6,677.42 23.62 
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งบดุล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

หนี้สินไมหมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะยาว 1,296.741 6. 09 1,281.37 5.11 2,136.55 7.56 

หุนกู  5,725.00 26.90 6,175.00 24.64 6,900.00 24.41 

สวนไดเสียที่เกินเงินลงทุนในบริษัทรวม 49.35 0.23 - - - - 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 326.73 1.54 453.31 1.81 502.61 1.78 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,397.821 34.76 7,909.68 31.56 9,539.16 33.74 

รวมหนี้สิน 11,571.66 54.38 12,760.14 50.91 16,216.58 57.36 

       

สวนของผูถือหุน       

ทุนเรือนหุน       

   ทุนจดทะเบียน       

      หุนบุริมสิทธิ 63.52 0.30 - - - - 

      หุนสามัญ 3,275.30 15.39 3,689.62 14.72 3,351.85 11.86 

   ทุนที่ออกและชําระแลว         

      หุนบุริมสิทธิ 63.52 0.30 - - - - 

      หุนสามัญ 2,958.22 13.90 3,614.26 14.42 3,246.42 11.48 

สวนเกินมูลคาหุน         

      หุนบุริมสิทธิ 181.98 0.86 - - - - 

      หุนสามัญ 1,600.41 7.52 3,040.09 12.13 3,065.85 10.84 

หุนของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอย (244.65) (1.15) (370.98) (1.48) - - 

อื่น ๆ 590.95 2.78 (34.20) (0.14) (795.59) (2.81) 

กําไรสะสม       

    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 289.57 1.36 347.77 1.39 347.77 1.23 

    ยังไมไดจัดสรร  3,760.01 17.67 5,083.92 20.67 5,287.57 18.70 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 9,200.01 43.23 11,680.86 46.99 11,152.02 39.45 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 508.04 2.39 623.48 2.49 902.22 3.19 

รวมสวนของผูถือหุน 9,708.05 45.62 12,304.34 49.49 12,054.24 42.64 
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งบกําไรขาดทนุ ณ ส้ิน ป 2550 ป 2551 ป 2552 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได       

รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม 5,394.44 38.45 5,338.55 32.33 4,331.92 25.05 

รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 434.08 3.09 466.06 2.82 426.12 2.46 

รายไดจากกิจการบันเทิง 103.18 0.74 108.48 0.66 93.67 0.54 

รายไดจากกิจการสปา 384.42 2.74 358.23 2.17 315.38 1.82 

รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 6,405.01 45.65 8,135.98 49.26 9,196.31 53.19 

รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 227.50 1.62 591.13 3.58 - - 

รายไดจากการจัดจําหนายและการผลิตสินคา - - - - 1,379.18 7.98 

รายไดจากการบริหารจัดการ 412.87 2.94 547.25 3.31 430.18 2.49 

รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส 176.38 1.26 268.34 1.62 287.25 1.66 

เงินปนผลรับ 39.70 0.28 43.55 0.26 47.76 0.28 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 55.88 0.40 115.65 0.70 168.65 0.98 

รายไดอื่น 395.80 2.82 541.73 3.29 614.37 3.55 

รวมรายได 14,029.25 100.00 16,514.96 100.00 17,290.79 100.00 

คาใชจาย       

ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม 1,756.26 12.52 1,778.68 10.77 1,541.11 8.91 

ตนทุนโดยตรงของกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 111.14 0.79 111.11 0.67 121.23 0.70 

ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 15.56 0.11 14.14 0.09 13.82 0.08 

ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา 181.26 1.29 166.18 1.01 165.96 0.96 

ตนทุนขายอาหารและเครื่องด่ืม 2,372.82 16.91 2,990.29 18.11 3,075.76 17.79 

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 121.23 0.86 232.30 1.41 - - 

ตนทุนการจัดจําหนายและการผลิตสินคา - - - - 870.83 5.04 

คาใชจายในการขายและบริหาร 5,712.10 40.72 6,919.431 41.90 7,711.03 44.60 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 1,295.46 9.23 1,378.41 8.35 1,560.78 9.03 

รวมคาใชจาย 11,565.83 82.44 13,590.54 82.29 15,060.52 87.10 

       

กําไรกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 2,463.42 17.56  2,924.42 17.71 2,230.27 12.90 

ดอกเบ้ียจาย (315.43) (2.25) (378.43) (2.29) (428.71) (2.48) 

ภาษีเงินได (493.92) (3.52) (576.92) (3.49) (305.77) (1.77) 

       

กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 1,654.07 11.79 1,969.07 11.92 1,495.79 8.65 

(กําไร)สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย – สุทธิ (43.30) (0.31) (76.92) (0.47) (95.47) (0.55) 

กําไรสุทธิสําหรับป 1,610.77 11.48 1,892.15 11.46 1,400.32 8.10 
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งบกระแสเงินสด (ลานบาท) ป 2550 ป 2551 ป 2552 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,364.06 3,388.41 2,795.14 

เงินสดสุทธิ (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (2,760.99)  (4,899.56) (3,010.52) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,050.16 1,703.84 (160.47) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 653.23 192.68 (375.85) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 501.35 1,146.79 1,348.71 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน (7.79) 9.24 (4.04) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 1,146.79 1,348.71 968.82 
1 ปรับตัวเลขยอนหลังเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบตัวเลขของป 2552 
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(ค)  อัตราสวนทางการเงิน 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

อัตราสวนทางการเงนิ ป 2550  ป 2551 ป 2552 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.09 0.90  0.74 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.44 0.38 0.29 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา - รวม (เทา) 21.42 25.75   21.35 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย - รวม (วัน) 16.81 13.98 16.87 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 31.44 26.92 17.53 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 11.46 13.37 20.54 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา - รวม (เทา) 6.28 6.79 5.65 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย - รวม (วัน) 57.29 52.99 63.77 

Cash Cycle (วัน)  (29.02) (25.64) (26.36) 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)    

อัตรากําไรขั้นตน (%) 66.33 66.53 64.83 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 14.57 14.06 8.50 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 11.48 11.46 8.10 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 18.07 17.19 11.50 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 8.25 8.17 5.25 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.19 1.04 1.35 
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดํานงาน 
 
ภาพรวมธุรกิจ 
ภายหลังจากที่ตองเผชิญความผันผวนทางเศรษฐกิจและจากภาวะการเมืองในประเทศอยางตอเนื่องในสามไตรมาสแรก

ของป 2552 ไตรมาสส่ีนี้ เร่ิมมีสัญญาณของการฟนตัวที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสวนหน่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจของท่ัวโลก ทําใหดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจตางๆ ปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะดัชนีที่มีผลตอธุรกิจของบริษัทฯ 

เชน  Gross Domestic Products (“GDP”) ในไตรมาสนี้ สามารถแสดงอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 5.8 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน สงผลใหดัชนีความเช่ือม่ันของผูบริโภคของเดือนมกราคม ป 2553 ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อยูที่

ระดับ 79.3 สูงสุดในรอบ 21 เดือน และในทํานองเดียวกัน จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยน้ัน 

ไดเพิ่มสูงขึ้นกวาหนึ่งลานคนตอเดือน ตลอดชวงตุลาคมถึงธันวาคมที่ผานมา จากการคลายความกังวลดานความ

ปลอดภัยของนักทองเที่ยว  

 

แมวาการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกยังอยูในชวงเร่ิมตน แตบริษัทฯ สามารถแสดงผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ที่ดีที่สุดใน

ปที่ผานมา ดวยการแสดงอัตราการเติบโตของรายไดและกําไรสุทธิถึงรอยละ 22 และ 49 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน ณ ส้ินป 2552 จํานวนรานอาหารของบริษัทฯ ไดขยายเปนจํานวนทั้งส้ิน 1,112 สาขา โรงแรม 30 แหง สปา 36 

แหง สาขา/จุดจําหนายสินคาธุรกิจคาปลีก  293 สาขา  และมีศูนยการคา 3 แหง โดยในระหวางไตรมาส บริษัทฯ ไดเปด

ใหบริการโรงแรมที่บริษัทเปนผูบริหารจัดการจํานวน 2 โรงแรม ที่อาบูดาบี และท่ีเกาะสมุย นอกเหนือไปจากการเปด

รานอาหารเพิ่มเติมสุทธิ 17 สาขา สปาอีก 3 แหง รวมไปถึงการประสบความสําเร็จในการควบรวมธุรกิจจัดจําหนายและ

รับจางผลิตต้ังแตไตรมาส 3 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเปดพิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงหลุยส ทุซโซด ที่ศูนยการคารอยัล การเดน 

พัทยา  

ในภาพรวมของทั้งป 2552 บริษัทฯ ตองเผชิญกับความทาทายตางๆ หากธุรกิจอาหารสามารถเติบโตในทิศทางสวนกระแส 

โดยรายไดรวมจากธุรกิจอาหารนั้นเพิ่มสูงขึ้นในอัตรารอยละ 13 ซึ่งสามารถชวยลดผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของ

รายไดจากธุรกิจโรงแรมในอัตรารอยละ 19 อยางไรก็ดี อุปสรรคตางๆ ในป 2552 กลับทําใหบริษัทฯ เสริมความแข็งแกรง

มากในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางย่ิง 

1. ธุรกิจอาหารสามารถทํากําไรเพิ่มสูงขึ้นในอัตรารอยละ 59 (รวมสวนแบงกําไร) ทั้งจากการรับรูผลการดําเนินงาน

ของกิจการเดอะ คอฟฟ คลับและไทย เอ็กซเพรสเต็มป และจากการบริหารระบบการจัดซ้ือวัตถุดิบที่สงผลให

อัตราทํากําไร (EBITDA margin) สูงขึ้นจากรอยละ 13 ในป 2551 เปนรอยละ 15 ในป 2552 

2. ธุรกิจโรงแรมยังสามารถรักษาสภาพคลองและทํากําไรได ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการลดคาใชจายตางๆ รวมถึง

เร่ืองคาจางที่ปรับลดชั่วคราวในภาวะการณที่ธุรกิจไดรับผลกระทบ การสลับเวลาดําเนินงานของรานอาหารใน

โรงแรมหรือส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ ตลอดจนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และการใชทรัพยากร

สาธารณูปโภคอื่นๆ 

3. ธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิตไดเขามาเปนหนึ่งในธุรกิจของบริษัทฯ จากแผนการปรับโครงสรางทางธุรกิจกับ

บริษัทในเครือซึ่งเปนผูดําเนินธุรกิจดังกลาว ไดแก บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ในเดือนมิถุนายน ซึ่งทําใหไมเนอร 

คอรเปอเรชั่น มีสถานะเปนบริษัทยอย และไดเร่ิมนํางบการเงินมารวมกับบริษัทฯ ต้ังแตกลางป 2552 เปนตนมา 
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ทั้งนี้ ตลอดทั้งป 2552 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญแกการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารคาใชจายและเพิ่ม

อัตราการทํากําไร โดยการจัดต้ังระบบบริการสวนกลาง ทั้งในดานบัญชี การส่ังซื้อวัตถุดิบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน

ทรัพยากรบุคคล เพื่อใชประโยชนจากการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale)  
สรุปสาระสําคัญของผลการดําเนินงาน 
 
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ป 2552 
สําหรับผลประกอบการชวงไตรมาส 4 ป 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวม 5,107 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน

รอยละ 22 ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ รวมรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิตสินคาของบมจ. ไมเนอร

คอรปอเรชั่น ในไตรมาส 4 นี้ เปนจํานวน 663 ลานบาท  ซึ่งรับรูเร่ือยมาหลังจากปรับโครงสรางทางธุรกิจในเดือนมิถุนายน 

อยางไรก็ดีรายไดจากธุรกิจอาหารก็เพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากชวงเดียวกันของปกอน แตที่สําคัญสําหรับไตรมาสน้ีคือรายได

จากธุรกิจโรงแรมและสปาเพิ่มขึ้นรอยละ 7 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน นับเปนไตรมาสแรกในรอบป 2552 ที่ธุรกิจ

โรงแรมและสปาเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปกอน สาเหตุหลักสวนหนึ่งมาจากในไตรมาส 4 ป 2551 ไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณปดสนามบินสุวรรณภูมิ แตอยางไรก็ดีอัตราการเขาพักในไตรมาส 4 ป 2552 นอกจากจะสูงขึ้นเม่ือเทียบกับป

กอนแลว ยังเปนระดับที่สูงสุดของป จึงเร่ิมเปนสัญญาณท่ีดีวาอุตสาหกรรมทองเท่ียวเร่ิมฟนตัว  

สําหรับกําไรสุทธิในไตรมาส 4 ป 2552 จํานวน 618 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนถึงอัตรารอยละ 49 สาเหตุ

หลักท่ีสําคัญประการแรก คือ ธุรกิจหลักซ่ึงไดแก ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารมีกําไรเพิ่มขึ้นและมีอัตราการทํากําไรสูงขึ้น 

เน่ืองจากประสิทธิภาพในควบคุมตนทุนทางตรงและคาใชจายในการขายและบริหาร เหตุผลประการที่สอง คือ บริษัทมีการ

รับรูกําไรจากธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิต จํานวน 35 ลานบาทเทียบกับปกอนที่บริษัทยังไมมีแผนการปรับโครงสราง

ธุรกิจ 

 

ทั้งนี้ ในดานโครงสรางรายได ธุรกิจอาหารคิดเปนสัดสวนรอยละ 50 ของรายไดรวม รองลงมาเปนรายไดจากธุรกิจโรงแรม

และสปา คิดเปนสัดสวนรอยละ 33 และธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา คิดเปนสัดสวนรอยละ 13 สวนที่เหลือมาจาก

รายไดจากธุรกิจศูนยการคาและบันเทิง และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน  

 

ในไตรมาสสุดทายของปนี้ รายไดจากธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากบริษัทฯ นําเสนอ

กลยุทธทางการตลาดอยางตอเน่ือง ประกอบกับขยายสาขาควบคูกันไป สําหรับธุรกิจโรงแรมและสปาในไตรมาส 4 เร่ิม

เห็นสัญญาณฟนตัว จากอัตราการเขาพักเฉล่ียของกลุมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 58 เทียบกับรอยละ 54 ในชวงเดียวกันของป

กอน ทําใหรายไดปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 7 เม่ือเทียบกับปที่ผานมา  

 
รายไดจําแนกตามประเภทธุรกิจในไตรมาส 4  

หนวย: ลานบาท 
ไตรมาส 4  

ป 2552 
ไตรมาส 4  

ป 2551 เปลี่ยนแปลง(รอยละ) 
อาหาร 2,541 2,403 6% 
โรงแรมและสปา 1,701 1,591 7% 
อสังหาริมทรัพย 9* 10* -10% 
ศูนยการคาและบันเทิง 133 144 -8% 
จัดจําหนายและผลิตสินคา 663 - n.a. 
สวนแบงกําไร 59 41 45% 
รายไดรวม 5,107 4,189 22% 
หมายเหตุ : *รายไดคาเชา จากโครงการ ดิเอสเตท สมุย 
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ผลการดําเนินงานในงวดป 2552  
ผลประกอบการในป 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวม 17,291 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนในอัตรารอยละ 5  

และมีกําไรสุทธิ 1,400 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 26  โครงสรางรายไดหลัก ไดแก ธุรกิจอาหาร 

และธุรกิจโรงแรมและสปา คิดเปนสัดสวนรอยละ 58 และ 30 ของรายไดรวมตามลําดับ และรายไดจากธุรกิจจัดจําหนาย

และรับจางผลิต คิดเปนสัดสวนรอยละ 8 ของรายไดรวม ซึ่งรวมรายไดเพียง 6 เดือนเทานั้น ในป 2552 นี้ รายไดจากธุรกิจ

อาหารเพิ่มขึ้นรอยละ 13 จากการขยายสาขาจํานวน 69 สาขานับจากส้ินป 2551 ซึ่งเปนการขยายสาขาท่ีบริษัทลงทุนเอง 

37 สาขา และเปนสาขาแฟรนไชส จํานวน 32 สาขา 

 

ในสวนธุรกิจโรงแรม ป 2552 มีอัตราการเขาพักเฉล่ียรอยละ 52 ลดลงจากรอยละ 65 ในปกอน โดยอัตราหองพักเฉล่ียตอ

คืนอยูที่   5,880 บาท  ลดลงรอยละ 7 จากชวงเดียวกันในปกอน  

 
รายไดจําแนกตามประเภทธุรกิจในงวด 1 ป 

หนวย: ลานบาท ป 2552 ป 2551 เปลี่ยนแปลง(รอยละ) 
อาหาร 9,970 8,790 13% 
โรงแรมและสปา 5,210 6,394 -19% 
อสังหาริมทรัพย 29* 621 -95% 
ศูนยการคาและบันเทิง 535 594 -10% 
จัดจําหนายและผลิตสินคา 1,379 - n.a. 
สวนแบงกําไร 169 116 46% 
รายไดรวม 17,291 16,399 5% 
หมายเหตุ : *รายไดคาเชา จากโครงการ ดิเอสเตท สมุย 
 

ณ ส้ิน ป 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 28,271 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,206 ลานบาท เม่ือเทียบกับสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 

2551 ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา ไดแก โรงแรมอนันตรา คีฮาวา ที่

ประเทศมัลดีฟส และเซ็นตรีจิส โฮเท็ล แอนด เรสซิเด็นส กรุงเทพ และสวนขยายหองพักแบบพูลวิลลาที่โรงแรมโฟรซีซั่นส

เชียงใหม   รวมถึง การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยจากการนํางบการเงินของ บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มาจัดทํางบการเงินรวม

กับกลุมบริษัท  

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม  16,217 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปที่แลว 3,456 ลานบาท เปนผลจากระหวางป บริษัทไดออกหุน

กู จํานวน 2,000 ลานบาท อายุ 4 ป และมีการชําระคืนหุนกูที่ครบกําหนดชําระไป 550 ลานบาท และมีเงินกูยืมระยะยาว

เพิ่มขึ้นสุทธิ 979 ลานบาท และสวนที่เหลือเปนผลจากหน้ีสินระยะสั้นเพิ่มขึ้น สวนมากมาจากเจาหนี้การคาจากธุรกิจการ

ผลิตเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการนํางบการเงินของไมเนอร คอรปอเรชั่นเขามารวมกับงบการเงินของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน สวน

ของผูถือหุนของบริษัทฯจํานวน 12,054 ลานบาท ลดลง 250 ลานบาท แมวาบริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิทั้งปจํานวน 1,400 

ลานบาท ทั้งนี้เน่ืองจาก 1) การลดทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวแบบเฉพาะเจาะจงของบริษัทซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

แผนการปรับโครงสรางทางธุรกิจ 2) การบันทึกสวนตํ่าจากการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกันจากการลงทุนในไม

เนอรคอรปอเรชั่น และ 3) การจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในป 2552  

 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 2,795 ลานบาท ลดลง  593  ลานบาท เม่ือเทียบชวงเดียวกัน

ของปที่ผานมา ซึ่งเปนผลจากการลดลงของกําไรจากการดําเนินงานเปนหลัก ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจายจากการ
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พัฒนาการที่สําคัญในไตรมาส4 ป 2552 
ธุรกิจอาหาร 
ในไตรมาส 4 ป 2552 บริษัทฯ มีสาขารานอาหารท้ังส้ิน 1,112 สาขา แบงเปนสาขาที่บริษัทฯ ลงทุนเอง 682 สาขา คิดเปน

สัดสวนรอยละ 61   และสาขาแฟรนไชส 430 สาขา  คิดเปนสัดสวนรอยละ 39 โดยเปนสาขาในประเทศไทย 733 สาขา คิด

เปนสัดสวนรอยละ 66  และเปนสาขาในตางประเทศ 379 สาขา คิดเปนสัดสวนรอยละ 34 ในประเทศออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด จีน ภูมิภาคตะวันออกกลาง สิงคโปร และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยในชวงไตรมาสที่  

4 ป 2552 บริษัทฯ มีจํานวนรานเปดใหมสุทธิ 17 สาขา แบงเปนสาขาที่บริษัทฯ ลงทุนเอง จํานวน 10 สาขา และสาขาแฟ

รนไชส  จํานวน 7 สาขา 

 
รานอาหารจําแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส 

จํานวนรานสาขา ไตรมาส 4 ป2552 เปลี่ยนแปลง 
(q-q) 

เปลี่ยนแปลง 
(y-y) 

บริษัทลงทุนเอง 682 10 37 
-  ประเทศไทย 581 8 21 
-  ตางประเทศ 101 2 16 
สาขาแฟรนไชส 430 7 32 
-  ประเทศไทย 152 2 8 
-  ตางประเทศ 278 5 24 
รวมสาขารานอาหาร 1,112 17 69 
 
รานอาหารจําแนกตามแบรนด 

จํานวนรานสาขา ไตรมาส 4 ป2552 
เปลี่ยนแปลง 

(q-q) 
เปลี่ยนแปลง 

(y-y) 
เดอะพิซซา 244 0 1 
สเวนเซนส 230 1 8 
ซิซเลอร 42 2 6 
แดรี่ควนี 233 7 14 
เบอรเกอรคิง 23 -1 1 
เดอะคอฟฟคลับ 241 6 27 
ไทยเอ็กซเพรส 78 1 17 
อ่ืนๆ 21 1 -5* 
รวมสาขารานอาหาร 1,112 17 69 
หมายเหตุ: *ในชวง 1 ปที่ผานมา ปดรานเลอแจสในประเทศจีนจํานวน 5 สาขา 
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ธุรกิจโรงแรมและสปา 
ในเดือนตุลาคมที่ผานมา บริษัทฯ เปดใหบริการหองพักรูปแบบพูลวิลลา 12  หองอยางเปนทางการ ซึ่งเปนสวนตอขยาย

ของโรงแรมโฟรซีซั่น เชียงใหม จากเดิมที่มีหองพักประเภทพาวิลเล่ียนจํานวน 64 หอง ซึ่งการเปดหองพักเพิ่มเติมประเภท

พูล วิลลาดังกลาวนั้น เปนการเสริมความตองการใหกับลูกคาที่ชอบความเปนสวนตัว ซึ่งอัตราราคาหองพักเฉล่ียตอคืนจะ

สูงกวาประเภทพาวิลเล่ียน จึงคาดวาจะสงผลใหอัตราหองพักเฉล่ียตอคืนของโรงแรมเพิ่มขึ้นได และในเดือนเดียวกัน 

บริษัทฯ ก็มีการเปดใหบริการโรงแรม คัสร อัล ซาราป เดสเสิรท รีสอรท โดยอนันตรา ที่อาบูดาบี ประเทศสาธารณรัฐ

อาหรับเอมิเรต ซึ่งเปนโรงแรมที่บริษัทฯ เปนผูบริหารงานตามสัญญาจางบริหาร โดยใหบริการหองพักจํานวน 206 หอง 

 

ในเดือนพฤศจิกายน โรงแรมอนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา ซึ่งเปนโรงแรมที่บริษัทฯ เปนผูบริหารงานตามสัญญา

จางบริหาร ไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการ โดยตั้งอยูที่หาดเฉวง    เกาะสมุย และใหบริการหองพักจํานวน 122 หอง 

ณ ปจจุบัน บริษัทมีโรงแรมที่ลงทุนเองจํานวน 24 โรงและมีโรงแรมท่ีรับจางบริหารอีก 6 โรง รวมทั้งหมดใน 8 ประเทศ มี

จํานวนหองพักท้ังส้ิน 3,561 หอง ลงทุนเอง 2,874 หองและรับจางบริหาร 687 หอง  

 

สําหรับธุรกิจสปา แบรนดหลักของบริษัทฯ ไดแก อนันตราสปา และมันดาราสปา ซึ่งนอกเหนือไปจากการเขาลงทุนเองแลว 

บริษัทฯ ยังรับจางบริหารสปาในโรงแรมชั้นนําตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศอีกดวย  ณ ส้ินป 2552 บริษัทฯ มี

จํานวนสปาทั้งส้ิน 36 แหง ในประเทศไทย จีน มัลดีฟส แทนซาเนีย จอรแดน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต ตุรกี อินเดีย 

อียิปต และ เวียดนาม โดยในไตรมาส 4 นี้ มีเปดเพิ่ม 3 แหงที่ประเทศตุรกี สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต และไทย 
 
ธุรกิจศูนยการคาและบันเทิง 
ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ไดเปดดําเนินการพิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง Louis Tussauds แหงที่ 5 ของโลกท่ีศูนยการคารอยัล

การเดน พลาซา พัทยา ซึงเปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงหุนขี้ผ้ึงเสมือนจริงของบุคคลสําคัญและคนดังระดับโลกทั้งไทยและ

ตางประเทศกวา 70 ตัว  ซึ่งพิพิธภัณฑแหงนี้ จัดเปนแหงแรกในภูมิภาคเอเชีย 

 

ปจจุบันบริษัทฯ มีศูนยการคา 3 แหง ไดแก 1) ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 2) ศูนยการคา Turtle Village 

Shopping Plaza ที่ภูเก็ต และ 3) ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ และดําเนินธุรกิจบันเทิงแบงไดเปน 5 กลุม 

คือ1) พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! 2) โรงภาพยนตร 4 มิติ 3) โกดังผีสิง 4) มหัศจรรยเขาวงกต และ 5) 
พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง หลุยส ทุสโซดส แว็กซเวิรค 
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ธุรกิจคาปลีกและรับจางผลิตสินคา 
ณ ส้ินไตรมาส 4 ป 2552 บริษัทฯ มีจํานวนรานคาและจุดจําหนายท้ังส้ิน 293 แหง แบงเปนสินคาประเภทแฟช่ัน จํานวน

215 แหง และสินคาประเภทเคร่ืองสําอางค จํานวน 60 แหง และสินคาประเภทอ่ืน จํานวน 18 แหง โดยบริษัทฯ เปนผูจัด

จําหนายสินคาแบรนดชั้นนําตาง ๆ ไดแก เอสปรี บอสสินี่ ทิมเบอรแลนด ชารลสแอนดคีธ เรดเอิรธ บลูม ลาเนจ สแมช 

บ็อกซ ทูม่ี เฮงเคล ไทมไลฟ และเวิลดบุค ลาสุด บริษัทฯ ไดรับการแตงต้ังจากบริษัท GAP Inc. ผูผลิตเส้ือผาระดับโลกให

เปนตัวแทนการจัดจําหนายเส้ือผาและสินคาในประเทศไทย โดยรานเส้ือผา GAP แหงแรกจะเปดดําเนินการในเดือน

มีนาคม  2553 นอกเหนือจากธุรกิจจัดจําหนายสินคา บริษัทฯ ยังเปนผูนําในธุรกิจรับจางผลิตสินคาอุปโภคบริโภค (Fast 

Moving Consumer Goods) ใหกับบริษัทชั้นนําระดับโลกอีกดวย  
 
ผลการดําเนินงานจําแนกรายธุรกิจ 
กําไรกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษีและคาเสื่อม  (EBITDA) 

หนวย: ลานบาท ไตรมาส 4 ป 2552 ไตรมาส 4 ป 2551 เปลี่ยนแปลง(รอยละ) 
อาหาร 397   291  37% 
โรงแรมและสปา  646   586  10% 
อสังหาริมทรัพย  -   60  n.a. 
ศูนยการคาและบันเทิง  76   96  -20% 
จัดจําหนายและผลิตสินคา  58   -   n.a. 
สวนแบงกําไร  59   41  45% 
รวม  1,237   1,074  15% 
 
กําไรกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษีและคาเสื่อม  (EBITDA) 

หนวย: ลานบาท ป 2552 ป 2551 เปลี่ยนแปลง(รอยละ) 
อาหาร  1,483   1,136  31% 
โรงแรมและสปา  1,678   2,288  -27% 
อสังหาริมทรัพย  1   358  n.a. 
ศูนยการคาและบันเทิง  340   406  -16% 
จัดจําหนายและผลิตสินคา  120   -   n.a. 
สวนแบงกําไร  169   116  46% 
รวม  3,791   4,303  -12% 

 
ธุรกิจอาหาร 
ยอดขายรวมจากธุรกิจอาหารทุกสาขา (ทุกรานรวมธุรกิจแฟรนไชส) ในไตรมาส 4 และงวดป 2552  เพิ่มขึ้นรอยละ 9 และ

เพิ่มขึ้นรอยละ 12 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ตามลําดับ  สาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาอยางตอเนื่องของ

ภายใตแบรนด สเวนเซนส  ซิซสเลอร  แดร่ีควีน อีกท้ังแบรนด เดอะ คอฟฟ คลับ และไทยเอ็กซเพรส ทั้งรานคาที่ลงทุนเอง

และสาขาแฟรนไชส ซึ่งในป 2552 บริษัทมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA Margin) เพ่ิมขึ้นจากอัตรารอยละ 13 

เปนอัตรารอยละ 15 เปนผลจากการบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานกอนจาย

ดอกเบ้ีย ภาษีและคาเส่ือมราคา ในธุรกิจอาหารในไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 37 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

และในป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 31 เม่ือเทียบกับปกอน  
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ผลการดําเนินงานธุรกิจอาหารจําแนกตามแบรนด 
 ยอดขายรวมทุกสาขา (Total System Sales): รอยละ 

 
ไตรมาส 4 ป 2552 ไตรมาส 4 ป 2551 

 
ป 2552 

 
ป 2551 

เดอะพิซซา -3.2   13.4   4.4   11.1  
สเวนเซนส  11.9   10.2   9.0   12.2  
ซิซเลอร  19.8   10.8   13.5   15.7  
แดรี่ควนี  1.6   24.4   3.2   17.9  
เบอรเกอรคิง  25.6   6.9   10.6   14.3  
เดอะคอฟฟคลับ  13.3   15.5   16.9   18.1  
ไทยเอ็กซเพรส  12.2   85.4   37.2   68.8  
เฉลี่ย  8.6   17.9   11.9   17.8  

หมายเหตุ: การเติบโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายที่เปนสกุลเงินทองถิ่น เพื่อขจัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
 
ธุรกิจโรงแรมและสปา 
ผลประกอบการตามกลุมโรงแรม 
ในไตรมาส 4 ปนี้ อัตราการเขาพักเฉล่ียของโรงแรมในกลุมแมริออท ประกอบดวยโรงแรม 4 แหง ที่ กรุงเทพ พัทยา หัวหิน 

และภูเก็ต อยูที่ระดับสูงสุดของกลุมโรงแรมทั้งหมด คือ รอยละ 69 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 63 ในชวงเดียวกันของปกอน แต

อัตราราคาหองพักเฉล่ียลดลงรอยละ 14 ซึ่งเปนผลจากการแขงขันดานราคา โดยเฉพาะโรงแรมในกรุงเทพ และภูเก็ต 

 

สําหรับกลุมที่มีอัตราการเขาพักเฉล่ียที่ดีรองจากกลุมแมริออท คือ กลุมโฟรซีซั่นส ซึ่งประกอบดวยโรงแรม 4 แหง ที่กรุงเทพ 

เชียงใหม เชียงราย และเกาะสมุย มีอัตราการเขาพักเฉล่ียในไตรมาส 4 ที่ระดับรอยละ 62 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 43 ในชวง

เดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลจากอัตราการเขาพักเฉล่ียของโรงแรมที่กรุงเทพที่เพิ่มขึ้นเปนหลัก คือ รอยละ 70 เพิ่มขึ้นจาก

รอยละ 44ในไตรมาส 4 ป 2551 ทั้งนี้เน่ืองจากในป 2551 นั้นโรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพ ไดรับผลกระทบอยางหนักจาก

สถานการณทางการเมืองและการปดสนามบิน อยางไรก็ดีอัตราราคาหองพักเฉล่ียยังคงลดลงรอยละ 23 ซึ่งเปนผลมาจาก

ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย เน่ืองจากกลุมลูกคาของกลุมโฟรซีซั่นสสวนใหญเปนลูกคาตางชาติ และอัตราคาหองพักเฉล่ีย

อยูในระดับสูง จึงไดรับผลกระทบดานราคามากท่ีสุด  

 

สําหรับโรงแรมกลุมอนันตรา (ประกอบดวย 12 แหง ที่กรุงเทพ หัวหิน เชียงราย ภูเก็ต 2 แหงที่เกาะสมุย กระบี่ บาหลี  2 

แหงที่อาบูดาบี และอีก 2 แหงที่มัลดีฟส) ในไตรมาส 4 มีอัตราการเขาพักเฉล่ียลดลงในอัตรารอยละ 2 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน และอัตราราคาหองพักเฉล่ียลดลงรอยละ 18  

 

อนึ่ง บริษัทฯ ไมไดนํารายไดของโรงแรมที่บริษัทฯ รวมลงทุนมารวมในรายไดจากธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ แตจะรับรูเฉพาะ

ผลกําไรตามหลักวิธีสวนไดเสีย (Equity method) ซึ่งไดแก โรงแรม 3 แหงที่มัลดีฟส โรงแรม 5 แหงที่แทนซาเนีย และ

โรงแรมอีก 1 แหงที่เวียดนาม 
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ผลการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมจําแนกตามแบรนด 
 อัตราการเขาพัก (รอยละ) คาหองเฉลี่ย (บาท/คืน) 

 
ไตรมาส 4 ป2552 ไตรมาส 4 ป 2551 ไตรมาส 4ป 2552 ไตรมาส 4 ป 2551 

แมริออท 69.0 63.0  4,104   4,796  
อนันตรา 47.9 50.3  7,828   9,498  
โฟรซ่ีซ่ันส 61.8 43.4  8,219   10,644  
อ่ืนๆ  35.0 41.1  8,489   8,833  
เฉลี่ย 58.2 54.3  6,133   7,147  
 อัตราการเขาพัก (รอยละ) คาหองเฉลี่ย (บาท/คืน) 

 
ป 2552 ป 2551 ป 2552 ป 2551 

แมริออท 62.9 74.2  2,832   3,021  
อนันตรา 44.8 61.5  3,751   4,774  
โฟรซ่ีซ่ันส 47.6 54.7  5,081   4,623  
อ่ืนๆ  31.3 44.5  2,970   3,632  
เฉลี่ย 52.3 65.3  3,570   3,881  
หมายเหตุ: อื่นๆ ประกอบดวย โรงแรมนาลาดู ที่มัลดีฟส และโรงแรมฮารเบอรวิว ที่เวียดนาม 

 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
จากการที่บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพยภายใตรูปแบบการจัดการแบบ mixed-use development กลาวคือ เปน

การพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายควบคูไปกับการกอสรางโรงแรมในพื้นที่เดียวกัน โดย ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการ

อสังหาริมทรัพยที่ เกาะสมุย ชื่อโครงการดิเอสเตท สมุย ต้ังอยูติดกับโรงแรมโฟรซีซั่น สมุย โดยโครงการดังกลาวมีบานพัก

ตากอากาศจํานวน 14 หลัง ซึ่งบริษัทฯไดขายและรับรูรายได ในป 2549 - ป 2551 จํานวน 7 หลัง  ดังนั้น คงเหลือยอดรอ

การขายและรับรูรายไดจํานวน  7 หลัง ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะปดการขายโครงการนี้ไดภายในป 2555 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได

เร่ิมเปดใหจองโครงการเซ็นตรีจิส เรสสิเดนส ซึ่งเปนโครงการคอนโดมิเนียมในอาคารเดียวกับโรงแรมภายใตการบริหารงาน

โดยแบรนด เซ็นตรีจิส ซึ่งโครงการนี้จัดเปนคอนโดมิเนียมระดับหรูที่สุดแหงหนึ่งในกรุงเทพ มีกําหนดแลวเสร็จในปลายป 

2553  

ในไตรมาส 4 และงวดป 2552 บริษัทไมไดรับรูรายไดจากการขายสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย   
 
ธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิง 
ในไตรมาส 4 ป 2552 รายไดจากธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิงมีจํานวนท้ังส้ิน 133 ลานบาท และกําไรจากการ

ดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 76 ลานบาท ลดลงรอยละ 8 และรอยละ 20 จากชวงเดียวกันของปกอน ตามลําดับ และใน

งวดป 2552 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิงมีจํานวนท้ังส้ิน 535 ลานบาท และกําไรจากการ

ดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 340 ลานบาทลดลงรอยละ 10 และรอยละ 16 จากชวงเดียวกันของปกอน ตามลําดับ ทั้งนี้

เปนผลสืบตอเนื่องมาจากการลดลงของจํานวนนักทองเที่ยว ซึ่งศูนยการคาของบริษัทฯ แตละแหงจะต้ังอยูติดกับโรงแรม

ของบริษัทฯ ทั้งในพัทยา กรุงเทพและภูเก็ต 
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ธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิตสินคา 
บริษัท ฯ ไดเร่ิมนํางบการเงินของไมเนอรคอรปอเรชั่นมาจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตกลางเดือนมิถุนายน 2552 ทําใหบริษัท

ฯ มีรายไดเพิ่มเติมจากธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิตสินคาในไตรมาส 4 ป 2552 เปนจํานวน 663 ลานบาท และรับรู

กําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) ของธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิต เปนจํานวน 58 ลานบาท 

 

ในงวดป 2552 บริษัทฯรับรูรายไดธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิตสินคาเปนจํานวน 1,379 ลานบาท และรับรูกําไรจาก

การดําเนินงาน (EBITDA) ของธรุกิจจัดจําหนายและรับจางผลิต เปนจํานวน 120 ลานบาท 

 

โดยรายไดในป 2552 ที่บริษัทฯ รับรูรายไดจากการรับจางผลิต 656 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 48 และรายไดจาก

ธุรกิจคาปลีก 609 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 44 และรายไดจากการจําหนายสินคาอื่น 115 ลานบาท คิดเปนสัดสวน

รอยละ 8 
รายไดของไมเนอร คอรปอเรชั่น   
 ไตรมาส 4 

 ป 2552 (รอยละ) 
 

ป 2552 
 

(รอยละ) 
ธุรกิจคาปลีก 314 47 609 44 
ธุรกิจรับจางผลติ 303 46 656 48 
ธุรกิจจัดจําหนายสินคาอ่ืน ๆ 47 7 115 8 
รายไดรวม 663 100 1,379 100 

 
จํานวนสาขาและจุดจําหนายของธุรกิจคาปลีก 

จํานวนสาขา/จุดจําหนาย ไตรมาส 4 ป2552 
เปลี่ยนแปลง 

(q-q) 
เปลี่ยนแปลง 

(y-y) 
กลุมสินคาแฟชั่น 215 -1 -9 
กลุมเครื่องสําอาง 60 1 -5 
อ่ืน ๆ 18 0 -4 
รวม 293 0 -18 

 

ส้ินไตรมาส 4 ป 2552 บริษัทฯ มีจํานวนรานคาและจุดจําหนาย จํานวน 293 แหง เทากับไตรมาสกอน ซึ่งบริษัทฯปดจุด

ขายของกลุมสินคาแฟชั่น 1 แหง และเพิ่มสาขาในกลุมเคร่ืองสําอาง 1 แหง โดยปจจุบันรอยละ 73 ของรานคาและจุด

จําหนายท้ังหมดเปนของกลุมแฟชั่น ภายใตแบรนด เอสปรี บอสสินี่ ชารลสแอนดคีธ ทิมเบอรแลนด และอีกรอยละ 20 เปน

ของกลุมเคร่ืองสําอาง ภายใตแบรนด เรดเอิรธ บลูม ลาเนจ และ สแมชบอกซ และในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทไดเพิ่มแบ

รนด แกป (GAP) อีกหน่ึงแบรนดในกลุมแฟชั่น 
 
การวิเคราะหอตัราสวนทางการเงิน 
สําหรับอัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไรงวดป 2552 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 75.25 ลดลงจาก

รอยละ 83.20 และอัตรากําไรสุทธิลดลงจากรอยละ 11.54 เปนรอยละ 8.18 ในชวงเดียวกันของปกอน   ซึ่งก็เปนผลจากการ

ปรับตัวลดลงของรายไดจากธุรกิจโรงแรมและสปา และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ที่มีอัตรากําไรสูงกวาธุรกิจอาหาร รวมถึงการ

รวมธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิต ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนที่ตํ่ากวาธุรกิจอื่นในกลุม และเปนสาเหตุใหอัตราผลตอบแทนตอ

ผูถือหุน ลดลงจากรอยละ 17.52 เปนรอยละ 11.50 เม่ือเทียบกับปกอน  
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ในดานของการวิเคราะหความมีประสิทธิภาพนั้น พบวา อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยอยูที่รอยละ 5.25 ลดลงจากรอยละ 

8.14 ในปกอน ทั้งนี้ที่ลดลง เน่ืองจากในป 2552 บริษัทมีกําไรลดลงจากปกอน ประกอบกับระหวางป 2552 บริษัทมีการ

ลงทุนในโครงการอนันตรา คีฮาวา มัลดีฟส และโครงการเซ็นตรีจิสอยางตอเนื่อง ทําใหสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสําคัญ ในขณะท่ีโครงการดังกลาวยังไมเปดดําเนินการ สงผลใหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยลดลง  

 

ดานสภาพคลองอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนลดลงจาก 0.90 เทาเปน 0.74 เทา เน่ืองจากบริษัท ฯ มี

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป เพิ่มขึ้นจากปกอน 725 ลานบาท ในขณะท่ีสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในจํานวนท่ี

นอยกวา ในสวนอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 0.88 เทา เพิ่มขึ้นจาก 0.63 เทา ณ ส้ินป

กอน เปนผลจากการนําหนี้สินของไมเนอรคอรปอเรชั่นมารวมในงบการเงินของบริษัทฯ ประกอบกับสวนของผูถือหุนลดลง

จากการลดทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวแบบเฉพาะเจาะจง และอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยลดลง

จาก 9.36 เทา ณ ส้ิน ป 2551 เปน 6.93 เทา ณ ส้ิน ป 2552 เน่ืองจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานท่ีลดลงเปน

หลัก 

 

อัตราสวนทางการเงิน 

ความสามารถในการทํากําไร (12 เดือน) 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 51 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 75.25% 83.20% 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 8.18% 11.54% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 11.50% 17.52% 
ความมีประสิทธิภาพ 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 51 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)  

(12 เดือน)  
5.25% 8.14% 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) (ไตรมาส 4) 14 13 
ความสามารถในการดํารงสภาพคลอง 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 51 

สินทรัพยหมุนเวยีนตอหนีส้ินหมุนเวียน (เทา) 0.74 0.90 
ภาระหนี้สนิตอทนุ 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 51 

อัตราสวนหนี้สนิสวนที่มีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.96 0.74 
อัตราสวนหนี้สนิสวนที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.88 0.63 
 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 51 
อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (เทา) (12 เดือน) 6.93 9.36 

 
แนวโนมในอนาคต 
ป 2553 ไดเร่ิมแสดงสัญญาณในดานบวกตอเนื่องจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจในชวงคร่ึงปหลังของป 2552 ความเช่ือมั่น

ของภาคธุรกิจและผูบริโภคไดปรับตัวดีขึ้น ดังจะเห็นไดจากอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ไดแก ภาคการสงออกและการ

ทองเที่ยว โดยในปนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยคาดการณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอัตรารอยละ 4 เม่ือเทียบกับปที่

แลวที่ติดลบรอยละ 2.3 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดเตรียมแผนงานรองรับการเติบโตดังกลาวดวยการขยายรานอาหารจํานวน 80 

สาขา เพิ่มขึ้นจากจํานวน 69 สาขาที่เปดในป 2552 นอกจากนี้ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยยังคาดการณจํานวน

นักทองเที่ยวตางชาติที่จะเดินทางเขามาในประเทศไทยในป 2553 นี้กวา 15.5 ลานคน ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ มีความเชื่อมั่น
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ในป 2551 บริษัทรับรูกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยในสัดสวนรอยละ 6 ของกําไรทั้งหมด อยางไรก็ดี ในป 2552 ที่ผาน

มา บริษัทไมไดมีการบันทึกรายไดจากธุรกิจดังกลาว ถึงแมบริษัทฯ จะสามารถขายคอนโดบางสวนของโครงการ เซ็นต รีจีส

ไดในปที่ผานมา หากยังไมสามารถรับรูเปนรายไดได เน่ืองจากยังไมไดโอนกรรมสิทธิใหแกผูซื้อ ซึ่งบริษัทฯ คาดการณวา 

ในป 2553 นี้ บริษัทฯ จะสามารถบันทึกรายไดจากโครงการอสังหาริมทรัพย ทั้งสองโครงการ คือ คอนโด เซ็นต รีจีส 

จํานวน 8-10 ยูนิตและวิลลาของดิ เอสเตท สมุยจํานวน 1-2 หลัง ทั้งนี้ บริษัทฯ เช่ือม่ันวา การเร่ิมตนบันทึกรายไดจากการ

ขายอสังหาริมทรัพยของโครงการ เซ็นต รีจีส จะมีสวนสําคัญตอการเสริมความเขมแข็งใหกับผลประกอบการของบริษัทฯ 

ในป 2553 นี้ 

 

นอกจากการลงทุนและพัฒนาโครงการเองแลว บริษัทฯ ยังไดเล็งเห็นชองทางการขยายธุรกิจในอนาคตอื่นๆ ซึ่งจากวิกฤติ

เศรษฐกิจโลกในครั้งนี้ กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของบทบาทผูนําเศรษฐกิจ นําโดยประเทศท่ีมีมูลคาการบริโภคและการ

เติบโตของกําลังการซื้อสูง เชน ประเทศจีน และประเทศอินเดีย นอกจากนี้ ประเทศอื่นๆ ในกลุมตะวันออกกลางหรือใน

ภูมิภาคเอเชียเร่ิมมีความสําคัญโดยการเปนแหลงโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการขยายฐานธุรกิจปจจุบันของ

บริษัทฯ ในประเทศจีน ออสเตรเลีย ภูมิภาคตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใตและแอฟริกาแลว บริษัทฯ ยังคงมอง

หาแนวทางในขยายธุรกิจในประเทศอื่นๆ ที่มีอุปสงคและมีโอกาสการเติบโตสูง จากการประชาสัมพันธและทําการตลาด

อยางตอเนื่อง เพ่ือใหแบรนดของบริษัทฯ เปนที่ยอมรับทั่วโลก โดยในป 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญาแฟรนไชสกับคูคา

ในประเทศอินเดียและเวียดนาม เพื่อเปดตลาดใหมใหกับ เดอะ พิซซา คัมปะนี สเวนเซนส และไทย เอ็กซเพรส ทั้งนี้ บริษัท

ฯ ต้ังเปาหมายไววา จะสามารถขยายรานอาหารอยางนอย 90 สาขาในสองประเทศดังกลาว ภายใน 5 ปขางหนา 

 

สําหรับธุรกิจโรงแรม แบรนดอนันตราจัดเปนทรัพยสินทางปญญาที่สําคัญในการขยายธุรกิจท้ังในประเทศและตางประเทศ 

เฉพาะในป 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญารับจางบริหารโรงแรมจํานวน 9 แหง ในประเทศไทย อินโดนีเซีย ประเทศจีน 

ประเทศอินเดีย ประเทศโอมาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ทําใหบริษัทมีสัญญารับจางบริหารโรงแรมทั้งหมดรวมแลว 21 

แหง ในจํานวนนี้ 6 แหงไดเปดดําเนินการแลว ซึ่งภายใน 12 เดือนขางหนา จะมีโรงแรมที่บริษัทฯ เปนผูบริหารเปดให

ดําเนินการ 2 แหงนอกเหนือไปจากโรงแรมที่บริษัทฯ เปนผูลงทุนเอง (โรงแรมอนันตรา คีฮาวา ที่มัลดีฟส และโครงการ 

เซ็นต รีจีส) ไดแก 

1. โรงแรม อนันตรา ฟลามิงโก วิลลาส ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

2. โรงแรม อนันตรา สะวันนา วิลลาส ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

 

จากความสําเร็จในการสรางและบริหารแบรนดตางๆ ของบริษัท สงผลใหอนาคต บริษัทฯ จะมีรายไดที่มาจากการ

ใหบริการ (fee-based income) มากขึ้น ทั้งจากการใหแฟรนไชสรานอาหารและการรับจางบริหารโรงแรม ทั้งนี้ จาก

จุดเร่ิมตนของแบรนด พิซซา คัมปะนี และอนันตราในป 2546 กําไรสุทธิและความสามารถในการทํากําไรนั้นปรับตัวสูงขึ้น
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ดัชนีชีน้ําทางเศรษฐกิจที่สําคัญ   

 2552 2553F 
อัตราการขยายตวัของเศรษฐกิจ   
ประเทศไทย (2.3%) 3.5% – 4.7% 
เอเชีย 1.3% 4.7% 
ประเทศจีน 8.7% 10.0% 
ประเทศอินเดีย 5.6% 7.7% 
ภูมิภาคตะวันออกกลาง 2.2% 4.5% 
เฉลี่ยทั่วโลก (0.8%) 3.9% 
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาในประเทศไทย 14.0 ลาน 15.6 ลาน 

ที่มา สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย International Monetary Fund และการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย 

 

ทั้งนี้ ตลอดทศวรรษที่ผานมา สวนหนึ่งที่ชวยใหเกิดการเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัทฯ เปนผลมาจากการควบรวมและ

เขาซื้อกิจการ ดังจะเห็นไดจากความสําเร็จในชวงปที่ผานมา เชน การลงทุนในกลุมโรงแรมของเอเลวานา ในแอฟริกา และ

กลุมรานอาหารในประเทศสิงคโปรและออสเตรเลีย สงผลใหกําไรจากธุรกิจอาหาร (รวมสวนแบงกําไร) เติบโตสูงถึงอัตรา

รอยละ 59 ในป 2552 และบริษัทฯ ยังสามารถใชแบรนดดังกลาวขยายธุรกิจในประเทศอื่นๆ ไดอีกดวย โดยเดอะ คอฟฟ 

คลับจากออสเตรเลียไดมาเปดตัวในประเทศไทย ในขณะท่ีแบรนดไทย เอ็กซเพรส จากสิงคโปร ไดขยายสาขาในภูมิภาค

ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 

ทั้งนี้ จากแผนการขยายธุรกิจในระยะยาวของบริษัทฯ การเขาซื้อกิจการอื่นจัดเปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึง ที่จะชวยสราง

ความเติบโตใหกับบริษัทฯ โดยในป 2553 นี้ บริษัทฯ ไดวางแผนที่จะเขาซื้อกิจการท้ังโรงแรมและรานอาหาร เพ่ือชวยเพ่ิม

มูลคาใหแกผูถือหุน ภายใตการจัดการทางการเงินที่รอบคอบ และจากการเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในป 2553 บริษัทฯ ยัง

ไดเตรียมวงเงินกูจากธนาคารพาณิชยทั้งในและตางประเทศเพื่อรองรับแผนในการเขาซื้อดังกลาว ภายใตอัตราหน้ีสินสุทธิ

ตอทุนของบริษัทฯ ที่ยังอยูในระดับเพียง 0.88 เทา  

 

ทั้งนี้ หากการทองเที่ยวไทยยังคงฟนตัวอยางตอเน่ืองจนส้ินป 2553 ตลอดจนบริษัทฯ ประสบความสําเร็จจากการเขาซื้อ

กิจการอื่นที่ไดวางแผนไว บริษัทฯ เช่ือม่ันวา ผลประกอบการและผลกําไรในป 2553 นี้จะสามารถแสดงอัตราการเติบโตได

อยางมีนัยสําคัญ  

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 1 หนา 149 

11.3 คาตอบแทนผูสอบบัญชี (audit fee) 
11.3.1 ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีคาตรวจสอบบัญชีดังนี้ 

- คาตรวจสอบบัญชีสําหรับบริษัท จํานวน 1,743,000 บาท 

- คาตรวจสอบบัญชีสําหรับบริษัทยอยรวม จํานวน 17,051,510 บาท 

 

11.3.2 คาบริการอื่น (non-audit fee) 

ในป 2552 บริษัทมีคาธรรมเนียมสําหรับสอบทานงบการเงินรวมเพื่อใชเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกับการปรับโครงสรางธุรกิจ 

ในป 2552 จํานวน 350,000 บาท 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

 สวนที่ 1 หนา 150 

 
12. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 

   

ไมมี 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 2  

  สวนที่ 2 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว  ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา 

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   

นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญ

ทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัท

ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทําที่มิ

ชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ไดรับรองความถูกตองแลว 

บริษัทไดมอบหมายให นางปรารถนา มงคลกุล  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี

ลายมือช่ือของ นางปรารถนา มงคลกุล  กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว

ดังกลาวขางตน 

                      ชื่อ   ตําแหนง     ลายมือชื่อ 

 

 

1.    นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค             ประธานกรรมการ                                                          

 

 

 

2.      นางปรารถนา  มงคลกุล                        กรรมการ                                       

 

ชื่อ            ตําแหนง     ลายมือชื่อ 

 

 

ผูรับมอบอํานาจ        นางปรารถนา  มงคลกุล                       กรรมการ                                      



        
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

   เอกสารแนบ 1 หนาที่  1  

 

 0 Bเอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2552 
 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสุด 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

2Bประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่

บริหาร  (แตงตั้ง 2522) 

 อายุ 61 ป 

 - ไมมี - 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

การจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก ลําปาง 

- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย  จากสมาคมสงเสริมสถาบันไทย

กรรมการบริษัทไทย 

358,135,822 ปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

2531- 2544 

2516- 2523 

- ประธานกรรมการและประธาน 

   เจาหนาที่บริหาร 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการอิสระ 

- 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 

- บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส 

- บจก.  ซาทชิ แอนด ซาทชิ  

- บจก.  โอกิลวี แอนด แมทเธอร (ประเทศไทย)  

2. นายพอล ชาลีส เคนนี ่

1B กรรมการ (แตงตั้ง 2540) 

 อายุ 61 ป 

 - ไมมี - 

- General Management Program, 

Ashridge Management College ประเทศ

อังกฤษ 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย  จากสมาคมสงเสริมสถาบันไทย

กรรมการบริษัทไทย 

3,436,078 ปจจุบัน - กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร  

 

 

- บมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทใน 

  เครือบมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  

 

3. นางปรารถนา มงคลกุล 

กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน  

(แตงตั้ง 2541) 

 อายุ 46 ป 

 - ไมมี - 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

- หลักสูตร Director Diploma Examination จาก

สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทออสเตรเลีย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

14,215,944 2541-ปจจุบัน 

 

 

 

2550-ปจจุบัน 

2550-ปจจุบัน 

2539 – 2541 

- กรรมการ และประธานเจาหนาที่การเงิน  

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  

- 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  



        
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

   เอกสารแนบ 1 หนาที่  2  

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสุด 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

2Bประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Chief Financial Officer 

Certification Program รุน 1 จากสมาคมนัก

บัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ

ไทย 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน6/2551 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

2535 – 2539 

2533 – 2535 

2529 – 2531 

- ผูอํานวยการฝายการเงินบัญชี  

- ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี  

- หัวหนาหนวยการเงิน  

-  บมจ.  เซ็นทรัลพัฒนา 

- บจก.  ไทยแอรพอรท กราวด เซอรวิสเซส  

- องคการ USAID / THAILAND 

4. นายอานิล ธาดานี่ 

3B กรรมการ  (แตงตั้ง 2541) 

อายุ 63 ป 

-ไมม-ี 

- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of 

California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร University of 

Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 

55,551,566 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 



        
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

   เอกสารแนบ 1 หนาที่  3  

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสุด 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

2Bประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

5. นายเคนเนธ ลี ไวท 

 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ (แตงตั้ง 2541) 

 อายุ 63  ป 

 -ไมมี - 

- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of 

Puget Sound Tacoma, WA ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- หลักสูตร Director Certification Program & 

Chairman 2000 จากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 

 

 

 

69,114 ปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

2535- 2544 

2529- 2535 

 

- กรรมการบริหาร  

- กรรมการและประธานคณะกรรมการ  

   ตรวจสอบ  

- กรรมการ 

- กรรมการ  

- กรรมการ   

- คณะกรรมการ  

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการผูจัดการ  

- ผูจัดการใหญ 

- บมจ.  ฟนันซา 

-  บมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  

 

-  ฟนันซา แคปปตอล จํากัด 

- บจก.  ฟนันซา ประกันชีวิต 

- บจก.  ล็อกซบิท  

- หอการคาอเมริกันในประเทศไทย 

- บริษัท กูดเยียร จํากัด (มหาชน) 

- บจก.  แปซิฟค สยาม สตราทีจิค คอนซัลติ้ง   

- ธนาคารเชส แมนแฮตตัน (สาขากรุงเทพฯ) 

6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 

 กรรมการ  (แตงตั้ง 2543) 

 อายุ 38 ป 

-ไมมี - 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงิน 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Director Certificate Program – 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

-     หลักสูตร Directors Accreditation 

Program    

       (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  

       บริษัทไทย 

-     หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ  

       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  

       บริษัทไทย 

- ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ   

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ 

- นายกสมาคม 

- กรรมการ 

- กรรมการผูจัดการ 

 

- 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 

- บจก.  เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท 

- บจก.  ธนาคม และการพัฒนา 

 



        
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

   เอกสารแนบ 1 หนาที่  4  

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสุด 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

2Bประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

7. คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(แตงตั้ง 2551) 

อายุ 64 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2518-2550 

2510-2518 

-กรรมการและกรรมการบริหาร 

-กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ   

  กรรมการผลตอบแทน 

-ประธานกรรมการ 

 

-กรรมการและประธานอนุกรรมการ  

 ตรวจสอบ 

-ประธานกรรมการ 

-รองประธานกรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการผุจัดการใหญ (สํานักงานวิจัย) 

-ฝายวิชาการ 

 

-ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 

- บริษัทไทยพาณิชย นิวยอรคไลฟ ประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) 

- ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

- บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- สถาบัน เอ ไอ ที 

- บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 

- ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

- ธนาคารแหงประเทศไทย 

 8. นายไมเคิล  เดวิด เซลบีย 

กรรมการอิสระ (แตงตั้ง 2547) 

และกรรมการตรวจสอบ   (แตงตั้ง 2549) 

อายุ 56  ป 

    -ไมมี -  

- MA. International Law & Finance, George   

  Washington University – National Law 

center 

- BA. George Washington University  

- Associate Electrical Engineering – Cornell  

   University  

- ปจจุบัน - กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- กรรมการบริหาร  

 

 

- ประธานคณะกรรมการ  

- 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 AG 

-  บจก. ทุนลดาวัลย  

-  บจก. วังสินทรัพย  

-  บริษัท เอออน ริสค เซอรวิส (ไทย) จํากัด 

-  บมจ. คริสเตียนนีและนีลเส็น (ไทย) 



        
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

   เอกสารแนบ 1 หนาที่  5  

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสุด 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

2Bประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

-  บจก. ศรีจุลทรัพย 

-  บจก. เคมปน สยาม 

 

9.     นายเอ็มมานูเอล จูด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 

กรรมการอิสระ (แตงตั้ง 2551) 

และประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ – 

Minor Hotel Group 

อายุ 45  ป 

    -ไมมี - 

- St. Peters College, private school in Sri 

Lanka 

- หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) 

   2008 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ     

   บริษัทไทย 

 

420,000 

 

 

 

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. 

 

10.  นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้ 

General Counsel 

(แตงตั้ง 2550) 

 

- Foreign Affairs/ Economics/Law 

University of Virginia 

- 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 2552 



    

  

    

เอกสารแนบ 2 หนา 3เอกสารแนบ 2 หนา 3

รายชื่อบริษัทและบริษัทยอย

MINT บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอย บริษัทยอย บริษัทยอย
1. บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด 29. บริษัท โกโก รีครีเอชั่น จํากัด 57. บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2. บริษัท รอยัล การเดน  พลาซา จํากัด 30. บริษัท โกโก เรสซิเดนซ จํากัด 58. บริษัท อารมิน ซิสเท็มส จํากัด

3. บริษัท  อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 31. LODGING MANAGEMENT (MAURITIUS) LIMITED 59. บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส จํากัด 

4. บริษัท เอ็มสปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 32. บริษัท เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 60. บริษัท ไมเนอร คอนซัลแตนท แอนดเซอรวิส จํากัด

5. บริษัท เอ็มสปา เวนเจอร จํากัด 33. บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด 61. บริษัท ไมเนอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด

6. บริษัท เอ็มสปา เอ็นเตอรไพรซ แมแนจเมนท (เซี่ยงไฮ) จํากัด 34. บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด 62. บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

7. บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด 35. บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด 63. บริษัท เรด เอิรธ ไทย จํากัด 

8. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด 36. บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด 64. บริษัท อมอรแปซิฟค (ไทยแลนด) จํากัด

9. บริษัท รอยัล การเดน  ดีเวลลอปเมนท จํากัด 37. บริษัท อารจีอาร ฟูด เซอรวิส จํากัด 65. บริษัท มารเวลลัส เวลธ จํากัด

10. บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด 38. บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด 
11. RGE (HK) LIMITED 39. บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม
12. บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด 40. INTERNATIONAL FRANCHISE HOLDING (LABUAN) LIMITED 1. บริษัท ไมขาว เวเคชันวิลลา จํากัด

13. บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด 41. บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด 2. บริษัท ฮาเบอรวิว จํากัด

14. บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด 42. บริษัท เอส แอล อาร ที จํากัด 3. บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด

15. บริษัท  สมุย บีช เรสซิเดนซ จํากัด 43. FRANCHISE INVESTMENT CORPORATION OF ASIA LIMITED 4. บริษัท ยูโทเปย โฮลดิง ไพรเวท จํากัด

16. บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด 44. THE MINOR FOOD GROUP (CHINA) LIMITED 5. บริษัท อาราเบียน สปา (ดูไบ) จํากัด

17. บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด 45. PRIMACY INVESTMENT LIMITED 6. บริษัท ซิซเลอร (ไชนา) จํากัด

18. บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) 46.DELICIOUS FOODSTUFF (LABUAN) LIMITED 7. Tanzania Tourism and Hospitality Investment Ltd.

19. บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด 47.DELICIOUS FOOD HOLDINGS (SINGAPORE)PTE LTD 8. Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Ltd.

20. บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด 48.DELICIOUS FOOD HOLDINGS (AUSTRALIA)PTE LTD 9. The Coffee Club Holding (Australia) Pty Ltd.

21. บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด 49. กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด
22. LODGING MANAGEMENT (LABUAN) LIMITED 50. กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย บริษัททีเกียวของ
23. M&H MANAGEMENT LIMITED 51. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยทวี 1. บริษัท เลเชอร เอ็นเตอรไพรส จํากัด

24. LODGING INVESTMENT (LABUAN) LIMITED 52. THAIEXPRESS CONCEPTS PTE.LTD 2. บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง ไทย จํากัด

25. HOSPITALITY INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED 53. บริษัท เจาพระยา รีซอรท แอนด เรสซิเดนท จํากัด 3. บริษัท หัวหินคอนโดมิเนียม จํากัด

26. บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร จํากัด 54. บริษัท ไมฝาด บีช รีซอรท จํากัด 4. บริษัท ศรีพัฒน การเดนท จํากัด

27.MINOR INTERNATIONAL (LABUAN) LIMITED 55. Delicious Beverage (Labuan) Limited 5. บริษัท พนาราม จํากัด

28. บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโลยี จํากัด 56. The Coffee Club (Thailand)  Ltd. 6. บริษัท แอร ชารเตอรไฟท จํากัด

7. บริษัท พลูหลวง จํากัด



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

   

เอกสารแนบ 3 หนา 1 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2552 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน 

โดยมีประธานเจาหนาที่การเงินและผูจัดการฝายตรวจสอบภายในเปนสมาชิกในฐานะเลขานุการและผูประสานงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติหนาท่ีในการสอบทานขอมูลตางๆ ที่

เก่ียวของกับการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  พรอมกันนี้

คณะกรรมการตรวจสอบพยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัทมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให

บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนใหการแนะนําในเร่ืองการบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายในตอผูบริหาร 

สําหรับป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) มีการประชุม 4 คร้ัง 

เพ่ือทบทวนและสอบทานขอมูลและรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท ซึ่งไดรับการรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได

พูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท ที่เก่ียวของกับกฎระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงระบบการ

ควบคุมภายในที่ดี  

ในการประชุมแตละคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบไดพบปะอยางอิสระกับฝายบริหารและผูตรวจสอบภายในและผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพื่อทบทวนและประเมินผลเก่ียวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวของกับ

การบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังไดทบทวนและ

รับรองขอมูลและรายงานทางการเงินสําหรับทุกๆ ส้ินไตรมาสของป 2552 และไดใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในการ

จัดทําแผนงาน เพื่อปองกันหรือลดจุดออนในการควบคุมภายใน และความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัท 

ฝายตรวจสอบภายในมีหนาท่ีประเมินความเส่ียงทางธุรกิจและขอบกพรองในการควบคุมภายในบริษัท โดยตรวจสอบ

กระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครืออยางมีระบบ จัดทํารายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีดี 

นําเสนอแกผูบริหารของธุรกิจนั้นๆ เพื่อกําหนดแผนงาน การปฏิบัติงานในอนาคต และรายงานตอผูบริหารระดับสูงและ

คณะกรรมการตรวจสอบตอไป ผูจัดการตรวจสอบภายในยังมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือรายงานผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเร่ืองการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีในการทําใหม่ันใจไดวา

ขอบกพรองดานการควบคุมภายในตางๆ จะไดรับการแกไขและปองกันอยางมีประสิทธิภาพและภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ไดอนุมัตินโยบายการทํารายการและการรายงานรายการท่ีอาจมี

ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในระหวางป 2552 โดยไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในการ

รายงานรายการดังกลาว     

ฝายตรวจสอบภายในยังทําหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวกและผูนําการเปล่ียนแปลงดานการจัดการความเส่ียง ดาน

การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร เพื่อการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ผานขบวนการตรวจสอบภายใน การติดตามผล

ภายหลังจากกระบวนการตรวจสอบภายใน และการเร่ิมดําเนินการประเมินความเส่ียงดวยตนเอง  ทั้งนี้ ฝายตรวจสอบภายในยัง

ดําเนินงานรวมกับฝายบุคคล เพื่อใหม่ันใจวามีการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร และการจัดการความเส่ียงดานจรรยาบรรณอยางมี

ประสิทธิผล โดยผานการพัฒนาบุคคลากร การจัดทํามาตรฐานและขอกําหนด และการจัดทําขอควรปฏิบัติ  

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. รายงานทางการเงินในป 2552 มีความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือได 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

   

เอกสารแนบ 3 หนา 2 

2. ระบบควบคุมภายในของบริษัท มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงพอที่ทําใหม่ันใจไดวา สินทรัยพของบริษัทมี

การปองกันและรักษาเปนอยางดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรไดถูกใชอยางมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

3. บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย

ที่เก่ียวของ 

4. ผูสอบบัญชี ซึ่งไดแก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม 

5. รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2552 มีความสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนสู

สงสุดของบริษัท 

6. ในป 2552 กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตําแหนง   จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/ 

   จํานวนครั้งที่ประชุม 

 1. นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 

 2. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย กรรมการตรวจสอบ   0/4 

 3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการตรวจสอบ   4/4 

 

7. คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ใหแตงต้ังบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งการแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีขึ้นอยูกับการ

อนุมัติของผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2553 

 

 

 

นายเคนเนธ ลี ไวท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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	บริษัทมีนโยบายกระจายและลดความเสี่ยงโดยพยายามรักษาสัดส่วนรายได้ระหว่างค่าห้องพักและค่าอาหารที่เหมาะสม กลยุทธ์การกระจายธุรกิจตามแหล่งท่องเที่ยวในหลายแห่งเพื่อลดความเสี่ยงจากกรณีที่มีปัจจัยลบที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเฉพาะแหล่งใดแหล่งหนึ่ง การเพิ่มสัดส่วนลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศและการกระจายฐานลูกค้าต่างชาติให้ครอบคลุมหลากหลายประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเพิ่มการให้บริการในต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นอกจากนี้ การลงทุนในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทช่วยให้บริษัทมีการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสม เนื่องจากรายได้จากธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มมีความผันผวนที่น้อยกว่า โดยในปี 2552 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจอาหารร้อยละ 55 จากธุรกิจโรงแรมร้อยละ 27 ธุรกิจค้าปลีก ร้อยละ 8 ธุรกิจสปาร้อยละ 2 ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและบันเทิงร้อยละ 3 และธุรกิจอื่นๆ ร้อยละ 5
	2.2  ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก
	ปัจจุบันจำนวนโรงแรมที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใกล้เคียงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทมีเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดการแข่งขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้และกำไรของบริษัทในที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์เป้าหมายการวางตำแหน่งที่ชัดเจนด้านการตลาดและภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะผู้บริหาร ซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมและการบริหารงานภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง  (“อนันตรา”) การบริหารงานภายใต้เครื่องหมายการค้า “แมริออท” (Franchise) การบริหารงานโดย Four Seasons Hotels & Resorts Asia Pacific Pte. Ltd. ภายใต้เครื่องหมายการค้า “โฟร์ซีซั่นส์” และการบริหารงานโดย The Hotel Licensing Corporation ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท แมริออทโฮเทล ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เจดับบลิว แมริออท” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก ประกอบกับบริษัทประกอบธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน จึงมีฐานลูกค้าประจำทั้งภายในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและบันเทิง ธุรกิจค้าปลีก ทำให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร
	ธุรกิจการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีการป้องกันผู้เข้าร่วมธุรกิจรายใหม่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในธุรกิจอาหารประเภทนี้จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการตลาดเพื่อครอบคลุมผู้บริโภคจำนวนมาก ซึ่งการดำเนินธุรกิจร้านอาหารที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก รวมทั้งต้องมีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับ มีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง และเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจ บริษัทได้ขยายสาขาครอบคลุมในเขตชุมชนที่มีกำลังซื้อและมีอัตราการบริโภคสูง ทำให้บริษัทสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดที่สูงกว่าคู่แข่ง    นอกจากนี้บริษัทได้ริเริ่มเปิดบริการรูปแบบอาหารประเภทใหม่ๆ จากเดิมที่เน้นอาหารตะวันตกจานด่วน เช่น พิซซ่า สเต็ก แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม มาครอบคลุมประเภทอาหารที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ อาหารไทย จีน ญี่ปุ่น และกาแฟ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม จึงทำให้ธุรกิจในกลุ่มนี้มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
	ธุรกิจค้าปลีกซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแฟชั่นและเครื่องสำอาง เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง และได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ภาวะเงินเฟ้อ และอาจเกิดจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ทั้งจากการประท้วงและการจลาจลในสถานที่ชุมชนสำคัญและศูนย์การค้า ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับกลางถึงระดับบน ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในระดับที่ต่ำกว่า โดยลูกค้ากลุ่มดังกล่าวยังคงซื้อสินค้าของบริษัท อีกทั้งประสบการณ์อันยาวนานของผู้บริหารมีส่วนสำคัญในการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
	2.3 ความเสี่ยงจากการริเริ่มโครงการใหม่
	จากวิสัยทัศน์ของบริษัท หากมีความเป็นไปได้ในการลงทุน บริษัทอาจเริ่มลงทุนในโครงการใหม่ๆ โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มโรงแรมและที่พักอาศัย โดยการลงทุนในโครงการใหม่ดังกล่าว อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากต้นทุนในการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถป้องกันและลดความเสียงดังกล่าว โดยจากประสบการณ์ยาวนานในการก่อสร้างโครงการตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากตามปกติบริษัทจะเข้าทำสัญญาการก่อสร้างกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งได้ระบุต้นทุนในการก่อสร้างที่แน่นอนไว้ในสัญญา และมีการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง นอกจากนี้ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการใหม่ บริษัทจะทำการสำรวจสิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคในบริเวณที่ตั้งของโครงการใหม่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อสร้างความมั่นใจในความเป็นไปได้ของโครงการและขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
	2.4  ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
	บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ เช่น มัลดีฟส์  แอฟริกา ศรีลังกา และเวียดนาม และในธุรกิจการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ในประเทศในทวีปเอเชีย เช่น จีน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ซึ่งในแต่ละประเทศนั้นย่อมมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยทางด้านการเมือง กฎหมาย หรือภาวะเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ อาจมีผลกระทบต่อรายได้และกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว
	บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ จึงได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความชำนาญในประเทศนั้นๆทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดรอบคอบ และมีการทำ due diligence และ feasibility study อย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้บริษัทมีการลดความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในประเทศที่กลุ่มไม่เคยดำเนินธุรกิจมาก่อน โดยบริษัทจะเริ่มจากการลงทุนในธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มากนักและในสัดส่วนน้อย จนกว่าจะมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆเพียงพอ จึงจะมีการตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง เช่น การลงทุนใน  แอฟริกา มัลดีฟส์  ศรีลังกา และออสเตรเลีย ซึ่งบริษัทเริ่มการลงทุนร่วมกับเจ้าของกิจการซึ่งเป็นชาวท้องถิ่นในประเทศนั้นๆในช่วงแรกเพื่อเป็นการศึกษาสภาวะตลาดและเรียนรู้กิจการจากเจ้าของกิจการเดิม ณ 31  ธันวาคม 2552 และในสัดส่วนน้อยบริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นจำนวน 3,603 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.7 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท 
	2.5  ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง
	เนื่องจากที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมบางแห่งในปัจจุบันเป็นที่ดินที่บริษัททำสัญญาเช่าไว้กับเจ้าของที่ดิน การไม่มีที่ดินเป็นของตนเองจึงเป็นความเสี่ยงของบริษัทที่นักลงทุนควรตระหนักถึง อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าที่บริษัททำไว้กับผู้ให้เช่ามีอายุสัญญาเฉลี่ยคงเหลือประมาณ 12 ปี และบริษัทมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีก โดยมีค่าเช่าตามที่จะตกลงกัน จากการที่บริษัทก็ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าตลอดมา บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้
	นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้ายังเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจค้าปลีก ดังนั้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงหากไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่และความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาใหม่ที่จะถูกจัดทำขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเป็นเจ้าของร้านอาหารและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ต่างๆ หลายแบรนด์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จึงส่งผลให้บริษัทมีอำนาจต่อรอง อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายในการทำสัญญาระยะยาวกับเจ้าของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมาก
	2.6  ความเสี่ยงในการต่อสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาตัวแทนจำหน่ายสินค้า
	การดำเนินธุรกิจอาหารของบริษัทเป็นการดำเนินการภายใต้แบรนด์ของตนเอง และแบรนด์ที่ได้รับแฟรนไชส์มาจากต่างประเทศโดยดำเนินงานตามข้อตกลงภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่มิได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาแฟรนไชส์แต่ละสัญญา บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงและได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวลงโดยการขอต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์ล่วงหน้าก่อนที่สัญญาจะหมดอายุลง โดยปัจจุบันบริษัทสามารถเจรจาเพื่อขอต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์ล่วงหน้าได้อีก 10-20 ปี ก่อนสัญญาหมดอายุลง (ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของสัญญา) อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มแบรนด์โดยเฉพาะแบรนด์ธุรกิจอาหารที่เป็นของตนเอง โดยในปัจจุบันบริษัทมีแบรนด์ของตัวเองมากถึง 3 แบรนด์หลัก ได้แก่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ไทยเอ็กซ์เพรส และ เดอะ คอฟฟี่คลับ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงทางด้านนี้โดยตรง
	2.7  ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ต่อสัญญาจ้างบริหารงานและจ้างผลิตสินค้า
	2.8  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
	บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางส่วนเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งได้รับมาจากการให้สิทธิค่าแฟรนไชส์และจากเอเย่นต์ท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งรายได้ดังกล่าวผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น ค่าบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ค่าการใช้สิทธิ/ลิขสิทธิ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Franchise Fee) และค่าสินค้าในธุรกิจค้าปลีก เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้ โดยการหักกลบรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedging) ซึ่งปัจจุบันค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีสัดส่วนใกล้เคียงกับรายได้ ส่งผลให้ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นมูลค่าที่ไม่เป็นสาระสำคัญเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดของบริษัทและบริษัทในเครือในส่วนของการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากราคาค่าห้องพักซึ่งเดิมกำหนดราคาอ้างอิงเงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐ ปัจจุบันห้องพักทั้งหมดในประเทศได้เปลี่ยนมากำหนดเป็นเงินสกุลบาท  
	ณ วันที่  31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทในเครือมียอดลูกหนี้การค้าค้างชำระสุทธิเท่ากับ 1,000.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.78 ของรายได้จากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยร้อยละ 96.64 ของยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมด (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) เป็นลูกหนี้การค้าค้างชำระน้อยกว่า 90 วันซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระร้อยละ 86.72 ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ร้อยละ 1.97 ของยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมด (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 
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	3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	3.1  ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ    
	3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท  
	บริษัทประกอบธุรกิจโดยเข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา ที่บริษัทเป็นเจ้าของ ผ่านบริษัทในเครือและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งสามารถสรุปธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่ายและผลิตสินค้า ธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง ธุรกิจสปา และธุรกิจอื่น 
	หมายเหตุ  1 ถือหุ้นร้อยละ 95 โดย MFG หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 ในบริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือโดยผู้บริหารของบริษัท การถือหุ้นดังกล่าวเป็นการถือหุ้นมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และมิได้มีเจตนาที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้บริหาร นอกจากนี้การทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะกระทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้ง 2 บริษัทโดยอัตราค่าตอบแทนในการทำรายการระหว่างกันสามารถอ้างอิงได้กับราคาตลาด 
	2  ถือหุ้นร้อยละ 51 โดย MFG หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49 ในบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด และบริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จำกัด ถือโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทมีจำนวนเพียงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการของบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด ไม่มีอำนาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัทดังกล่าว
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	ลักษณะทางด้านการผลิต
	ตารางรายละเอียดที่ตั้ง จำนวนห้องพัก อัตราการเข้าพัก และอัตราค่าห้องพักโดยเฉลี่ยของโรงแรม ทั้งนี้ ในปี 2552 มีโรงแรมเปิดใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ อนันตรา บ้านราชประสงค์ เซอร์วิส สวีท (เปิด มี.ค. 52) คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท รีสอร์ท โดย อนันตรา อาบูดาบี (เปิด ต.ค. 52) และ อนันตรา ลาวาณา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย (เปิด พ.ย. 52)

	หมายเหตุ: โรงแรมในต่างประเทศโดยปกติกำหนดอัตราค่าห้องพักในสกุลเงินท้องถิ่น แต่เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบจึงแปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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