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สวนที่ 1 หนา 1 

 
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 2553 
ทุนจดทะเบียน:   3,677,988,773 บาท แบงเปนหุนสามัญ 3,677,988,773 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

ทุนที่ออกจําหนายและชําระแลว: 3,262,339,373 บาท แบงเปนหุนสามัญ 3,262,339,373 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/


บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 1 หนา 2 

 
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, คร้ังที่ 1/2553, คร้ังที่ 2/2553 

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  



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 1 หนาที่ 3 

 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทตองเผชิญความเส่ียงและความไมแนนอนตางๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบ

อยางมีนัยสําคัญตอรายได ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง และมูลคาหุนของบริษัท นอกจากความเส่ียงที่จะกลาวถึงตอไป 

อาจมีความไมแนนอนอื่นๆ ซึ่งบริษัทไมอาจทราบหรือระบุไดในขณะนี้ ดังนั้น ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ควรพิจารณา

ปจจัยความเส่ียงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปจจัยความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี้ดวย 

 

2.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  

 

การประกอบธุรกิจโรงแรมเปนหน่ึงในธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งมีความสัมพันธกับจํานวนของนักทองเที่ยวทั้งในและ

ตางประเทศ ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจาก ปจจัยความเส่ียงจากภายนอกท่ีทําใหเกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว ซึ่งบริษัทไมสามารถควบคุมได เชน การกอการราย การแพรระบาดของโรคติดตอแบบเฉียบพลัน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณที่กอใหเกิดความไมสงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ัวโลก เปนตน ซึ่งผลกระทบดังกลาวสงผลเปน

วงกวางไมเพียงเฉพาะประเทศไทยเทานั้น แตรวมถึงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศอื่นๆ ดวยเชนกัน 

บริษัทมีนโยบายกระจายและลดความเส่ียงผานการกระจายธุรกิจตามแหลงทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ เพื่อลด

ความเส่ียงในกรณีที่แหลงทองเที่ยวแหลงใดแหลงหนึ่งประสบปญหา การเพ่ิมสัดสวนลูกคาที่เปนนักทองเที่ยวภายในประเทศ

และการกระจายฐานลูกคาตางชาติใหครอบคลุมหลากหลายประเทศมากย่ิงขึ้น เพื่อลดความเส่ียงจากการกระจุกตัวของ

ลูกคากลุมใดกลุมหน่ึง ในขณะเดียวกัน บริษัทไดมีการเตรียมความพรอมทั้งทางดานกลยุทธทางการตลาดและการควบคุม

คาใชจายในการดําเนินงาน นอกจากน้ี จากการมีฐานธุรกิจที่หลากหลาย ทั้ง ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจจัด

จําหนายสินคา สงผลใหบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจท่ีเหมาะสม เน่ืองจากรายไดจากธุรกิจขายอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมมีความผันผวนท่ีนอยกวา โดยในป 2553 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากธุรกิจรานอาหารรอยละ 52 จากธุรกิจโรงแรม 

สปารอยละ 24 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยรอยละ 1 ธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคารอยละ 14 ธุรกิจใหเชาศูนยการคา

และบันเทิงรอยละ 3 และธุรกิจอื่นๆ  รอยละ 6 

 

2 .2 ความเส่ียงจากการแขงขันกับคูแขงในธุรกิจหลัก 

 

2.2.1   การแขงขันในธุรกิจโรงแรม 

 ปจจุบัน อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีการแขงขันเพิ่มขึ้น จากการเปดโรงแรมระดับบนของผูประกอบการรายตางๆ 

สงผลใหเกิดการแขงขันในเร่ืองราคา ซึ่งอาจจะสงผลกระทบกับรายไดและกําไรของบริษัท อยางไรก็ดี บริษัทเชื่อม่ันวาดวย 

กลยุทธการวางตําแหนงที่ชัดเจนดานการตลาดและภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิดจากคณะผูบริหาร ซึ่งมีความชํานาญ

และประสบการณในธุรกิจโรงแรมและการบริหารงานภายใตเคร่ืองหมายการคาของตนเอง  (“อนันตรา”) การบริหารงาน

ภายใตเคร่ืองหมายการคา “แมริออท” (Franchise) การบริหารงานโดย Four Seasons Hotels & Resorts Asia Pacific Pte. 

Ltd. ภายใตเคร่ืองหมายการคา “โฟรซีซั่นส” และการบริหารงานโดย The Hotel Licensing Corporation ซึ่งเปนกลุมบริษัท 

แมริออทโฮเทล ภายใตเคร่ืองหมายการคา “เจดับบลิว แมริออท” ซึ่งเปนเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทําใหบริษัท

มีฐานลูกคาประจําทั้งในและตางประเทศ นอกจากน้ี บริษัทยังมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเก่ียวของกับธุรกิจโรงแรม 

เชน ธุรกิจสปา ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและบันเทิง ทําใหบริษัทสามารถใหบริการแกผูบริโภคไดอยางครบวงจร 

2. ปจจัยความเส่ียง  



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 หนาที่ 4 

 

2.2.2   การแขงขันในธุรกิจรานอาหาร 

ธุรกิจรานอาหารเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง อีกทั้งยังเปนธุรกิจที่มีการปองกันผูเขารวมธุรกิจรายใหมตํ่ากวา

เม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรม อยางไรก็ตาม การแขงขันในธุรกิจอาหารประเภทนี้ตองอาศัยการวางแผนการตลาดและเงิน

ลงทุนจํานวนมากเพ่ือครอบคลุมตลาดผูบริโภคทั่วประเทศ รวมทั้งตองมีแบรนดที่ เปนที่ยอมรับ มีทีมผูบริหารที่ มี

ประสบการณสูง และเปนผูประกอบการที่ไดรับการยอมรับในวงการธุรกิจ ซึ่งปจจัยตางๆ ดังกลาว ทําใหบริษัทสามารถครอง

สวนแบงการตลาดท่ีสูงกวาคูแขง    นอกจากนี้ บริษัทไดริเร่ิมเปดบริการรูปแบบรานอาหารประเภทใหมๆ จากเดิมที่เนน

อาหารตะวันตกจานดวน เชน พิซซา สเต็ก แฮมเบอรเกอร ไอศกรีม มาครอบคลุมประเภทอาหารที่หลากหลายมากขึ้น ไดแก 

อาหารไทย จีน ญี่ปุน และกาแฟ ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคแตละกลุม จึงทําใหธุรกิจในกลุมน้ีมีการ

กระจายความเส่ียงท่ีดี และมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 

 

2.2.3   การแขงขันในธุรกิจจัดจําหนายสินคา 

ธุรกิจจัดจําหนายสินคาซึ่งบริษัทเปนตัวแทนจําหนายสินคาแฟชั่นและเคร่ืองสําอาง เปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขาง

สูง และแปรผันตามการบริโภคของภาคเอกชน รวมไปถึงระดับความเช่ือม่ันของผูบริโภคในประเทศ ที่มีผลจากการเพิ่มขึ้น

ของราคานํ้ามัน ภาวะเงินเฟอ และเสถียรภาพทางการเมือง ทั้งจากการประทวงและการจลาจลในสถานที่ชุมชนสําคัญและ

ศูนยการคา ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของผูประกอบการ อยางไรก็ตาม สินคาของบริษัทเปนสินคาที่มีคุณภาพ เนนกลุม

ลูกคาเปาหมายระดับกลางถึงระดับบน ซึ่งไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในระดับที่ตํ่ากวา โดยลูกคากลุมดังกลาวยังคง

ซื้อสินคาของบริษัท อีกท้ังประสบการณอันยาวนานของผูบริหารมีสวนสําคัญในการปรับกลยุทธใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป 

 

2.3 ความเส่ียงจากการริเริ่มโครงการใหม 

 

บริษัทมีการลงทุนในโครงการใหมๆ โดยเฉพาะการลงทุนในกลุมโรงแรมและที่พักอาศัยเพ่ือเพิ่มอัตราการเติบโตของ

รายไดและกําไร ซึ่ง การลงทุนในโครงการใหม อาจทําใหบริษัทมีความเส่ียงจากตนทุนในการลงทุน และกฎระเบียบที่

เก่ียวของกับส่ิงแวดลอมและสาธารณูปโภค อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถปองกันและลดความเส่ียงดังกลาว โดยอาศัย

ประสบการณในการวางแผนกอสรางโครงการตางๆ ตลอดระยะเวลากวา 30 ปที่ผานมา  เนื่องจากบริษัทจะทําการสํารวจ

ส่ิงแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคในบริเวณท่ีต้ังของโครงการใหมกอนดําเนินการกอสราง เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของ

โครงการและขจัดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น  และกอนการเขาทําสัญญาการกอสรางกับผูรับเหมากอสราง ตนทุนในการกอสราง

จะตองระบุแนนอนในสัญญา และมีการควบคุมคุณภาพการกอสรางใหไดตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง  

 
2.4 ความเส่ียงจากการลงทุนในตางประเทศ 

 

บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในตางประเทศ เชน มัลดีฟส  แอฟริกา ศรีลังกา และเวียดนาม และในธุรกิจ

รานอาหาร ในประเทศ จีน สิงคโปร และออสเตรเลีย ซึ่งในแตละประเทศนั้นยอมมีความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นไดจากปจจัย

ทางดานการเมือง กฎหมาย หรือภาวะเศรษฐกิจของประเทศเหลานั้นท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน หากมีเหตุการณใด
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บริษัทไดตระหนักถึงความเส่ียงนี้ จึงไดวาจางผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูและความชํานาญในประเทศนั้นๆ

ทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการอยางละเอียดรอบคอบ และมีการทํา due diligence และ feasibility study 

อยางละเอียดกอนท่ีจะตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ บริษัทมีการลดความเส่ียงสําหรับการลงทุนในประเทศที่กลุมไมเคย

ดําเนินธุรกิจมากอน โดยในชวงแรกบริษัทจะรวมลงทุนกับคูคาทางธุรกิจที่มีความรู ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจใน

ประเทศดังกลาว เพื่อศึกษาสภาวะตลาดและเรียนรูกิจการ จนกวาจะมีความม่ันใจในการดําเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ

เพียงพอ จึงจะมีการตัดสินใจลงทุนในสัดสวนที่เพ่ิมขึ้นในภายหลัง เชน การลงทุนใน  แอฟริกา มัลดีฟส  ศรีลังกา และ

ออสเตรเลีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีการลงทุนในตางประเทศเปนจํานวน 4,208 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13 

ของสินทรัพยรวมของบริษัท   

บริษัทไดขยายธุรกิจในตางประเทศดวยรูปแบบของแฟรนไชสและรับจางบริหารโรงแรมแทนการลงทุนดวย

ตนเอง ซึ่งเปนการลดความเส่ียงในการลงทุนได อีกท้ังยังสามารถขยายฐานลูกคาของแบรนดที่บริษัทเปนเจาของไดอีก

ดวย โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสาขารานอาหารที่เปนแฟรนไชส จํานวน 463 สาขา คิดเปนสัดสวนรอยละ 

40 ของจํานวนสาขารานอาหารทั้งหมด 1,148 สาขา สําหรับธุรกิจโรงแรมที่บริษัทรับจางบริหารและเปดใหบริการแลว ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 7 แหง จากจํานวนโรงแรมในเครือของบริษัททั้งหมด 33 แหง 

 

2.5  ความเส่ียงจากการที่บริษัทไมมีที่ดินเปนของตนเอง 

 

เนื่องจากท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังของโรงแรมบางแหงในปจจุบันเปนท่ีดินที่บริษัททําสัญญาเชาไวกับเจาของที่ดิน การไมมี

ที่ดินเปนของตนเองจึงเปนความเส่ียงของบริษัทอยางหน่ึง อยางไรก็ตาม สัญญาเชาที่บริษัททําไวกับเจาของที่ดินมีอายุ

สัญญาเฉล่ียคงเหลือประมาณ  11 ป และบริษัทมีสิทธิตออายุสัญญาไดอีก โดยคิดอัตราคาเชาตามที่จะตกลงกัน และจาก

การท่ีบริษัทไดปฏิบัติตามสัญญาเชาและมีความสัมพันธที่ดีกับผูใหเชาตลอดมา บริษัทจึงเชื่อม่ันวาความเส่ียงดังกลาวจะไม

เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล 

นอกจากนี้ สถานที่ต้ังของรานอาหารและรานจําหนายสินคายังเปนหนึ่งในปจจัยหลักของความสําเร็จในการดําเนิน

ธุรกิจรานอาหารและธุรกิจจัดจําหนายสินคา ดังนั้น จึงอาจเกิดความเส่ียงหากไมสามารถตอสัญญาเชาพื้นที่หรือมีการ

เปล่ียนแปลงรายละเอียดในสัญญาใหม อยางไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทเปนเจาของรานอาหารและจัดจําหนายสินคาภายใต

แบรนดยอดนิยมตางๆ หลายแบรนด สงผลใหบริษัทมีอํานาจตอรองกับเจาของพื้นท่ี อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายในการทํา

สัญญาเชาระยะยาว ซึ่งจะชวยลดความเส่ียงดังกลาวไดอยางมาก 

 

2.6 ความเส่ียงในการตอสัญญาแฟรนไชสและสัญญาตัวแทนจําหนายสินคา 

 

บริษัทดําเนินงานรานอาหารทั้งภายใตแบรนดของตนเอง และแบรนดที่ไดรับแฟรนไชสมาจากตางประเทศตาม

ขอตกลงภายใตสัญญาแฟรนไชส จึงอาจมีความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการที่มิไดรับอนุญาตใหตอสัญญาหรือการเปล่ียนแปลง

รายละเอียดในสัญญาแฟรนไชส บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงและไดลดความเสี่ยงดังกลาวลงโดยการขอตออายุสัญญาแฟ

รนไชสลวงหนาโดยมีระยะเวลาของสัญญา 10-20 ป (ขึ้นอยูกับประเภทของสัญญา) อยางไรก็ตาม บริษัทมีเปาหมายที่จะ
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สําหรับธุรกิจจัดจําหนายสินคา สัญญาตัวแทนจําหนายเปนปจจัยสําคัญ สัญญาของบริษัทมีสองลักษณะ ไดแก 

แบบท่ีสามารถตอสัญญาไดโดยอัตโนมัติ และแบบที่มีกําหนดระยะเวลาในการตอสัญญา สําหรับสัญญาในลักษณะท่ีมีการ

กําหนดระยะเวลาในการตอสัญญา บริษัทมีความเส่ียงจากการท่ีคูสัญญาจะขอยกเลิกสัญญาเมื่อถึงกําหนดและมีโอกาส

สูญเสียรายไดจากการเปนตัวแทนจําหนาย อยางไรก็ตาม จากการดําเนินธุรกิจระหวางกันมาเปนเวลานานและบริษัทได

ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญามาโดยตลอด สงผลใหบริษัทจะไดรับความไววางใจใหตออายุสัญญา นอกจากน้ัน ใน

ระหวางการตกลงในการตอสัญญา หากคูสัญญาขอเปล่ียนแปลงอัตราคาตอบแทน บริษัทจะเจรจาตอรองเพื่อใหการ

เปล่ียนแปลงอัตราคาตอบแทนดังกลาวเปนไปในอัตราที่บริษัทและคูสัญญาไดรับผลประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย 

 

2.7  ความเส่ียงจากการที่ลูกคาจะไมตอสัญญาจางบริหารงานและจางผลิตสินคา 

 

ธุรกิจโรงแรมของบริษัทมีการขยายธุรกิจครอบคลุมถึงการรับจางบริหารจัดการโรงแรม  ภายใตแบรนด อนันตรา 

ของบริษัท โดยคิดรายไดคาบริหารจัดการแบงออกเปน 2 สวน คือ คาธรรมเนียมในการใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการ

ออกแบบและการกอสราง ซึ่งเปนรายไดที่เกิดขึ้นในชวงกอนโรงแรมจะเปดดําเนินการ และคาธรรมเนียมในการบริหาร

ภายหลังจากที่โรงแรมเปดดําเนินการแลว โดยจะข้ึนอยูกับรายไดและผลกําไรจากการดําเนินงานของโรงแรมที่บริษัทเขา

บริหารงาน  โดยทั่วไป สัญญาวาจางบริหารโรงแรมจะมีอายุ 10-20 ป ในกรณีที่ลูกคาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนด 

บริษัทสามารถเรียกเก็บคาเสียหายในรูปของคาธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา (cancellation fee) ได จากประสบการณใน

การบริหารธุรกิจโรงแรมหลายป จนทําใหไดรับความไววางใจจากลูกคาในมาตรฐานการใหบริการ ประกอบกับเอกลักษณ

ของแบรนด อนันตรา ที่ใหความสําคัญตอวัฒนธรรมทองถ่ิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดลงนามในสัญญาจาง

บริหารโรงแรมแลวทั้งส้ิน 20 แหง กับเจาของโรงแรมทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําใหมีการกระจายความเส่ียงท้ังในดาน

ของสถานท่ีต้ังของโรงแรม และการกระจุกตัวอยูกับเจาของโรงแรมรายใดรายหนึ่ง โดยโรงแรมภายใตสัญญาจางบริหาร 20  

แหง เปนโรงแรมที่เปดดําเนินการแลวจํานวน  7 แหง สวนที่เหลืออยูระหวางการกอสรางและคาดวาจะทยอยเปดดําเนินการ

ไดภายในป 2556   

สําหรับธุรกิจรับจางผลิตสินคาอุปโภค โดยบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดรับ

จางผลิตสินคาใหกับบริษัทสินคาอุปโภคระดับสากล ปจจุบัน ธุรกิจดังกลาวมีการแขงขันไมมากนัก เนื่องจากยังมี

ผูประกอบการที่ไดมาตรฐานและไดรับอนุญาตใหผลิตนอยราย แตเน่ืองจากราคาและคุณภาพเปนตัวแปรที่สําคัญ  บริษัทจึง

มีความเส่ียงจากการสูญเสียลูกคาในกรณีดังกลาว อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัทไดดําเนินธุรกิจรับจางผลิตสินคาอุปโภคมา

เปนเวลานานมากกวา 20 ป และใหความสําคัญตอคุณภาพในการผลิตสินคาในราคาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ยังไดปรับปรุง

สายการผลิตซ่ึงสามารถลดตนทุนการผลิตไดอยางตอเน่ือง ทําใหบริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคาและไดรับการวาจาง

ผลิตสินคาในระยะยาว  

 

2.8  ความเส่ียงดานการเงิน  

 

2.8.1   ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน   

บริษัทและบริษัทในเครือมีรายไดบางสวนเปนเงินสกุลตางประเทศ ซึ่งไดรับมาจากการใหสิทธิคาแฟรนไชส คารับจาง

บริหารโรงแรมและจากเอเยนตทองเท่ียวในตางประเทศ ซึ่งรายไดดังกลาวผันแปรตามอัตราแลกเปล่ียน แตในขณะเดียวกัน



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 หนาที่ 7 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินลงทุนในตางประเทศตามราคาทุน ประมาณรอยละ 5 เม่ือเทียบกับสินทรัพย

รวมในงบการเงินรวม เงินลงทุนในตางประเทศดังกลาวเปนเงินลงทุนในกิจการรวมคา และเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย

ในความตองการของตลาด โดยบริษัทไดบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งมิไดมีการบันทึกขาดทุนหรือกําไรจากอัตรา

แลกเปล่ียนในงบกําไรขาดทุน เงินลงทุนในกิจการรวมคาจะบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย โดยรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนซ่ึง

แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียในป 2553 ของธนาคารแหงประเทศไทย สวนเงินลงทุนระยะยาวใน

หลักทรัพยในความตองการของตลาด จะมีการปรับปรุงใหเปนราคายุติธรรมและใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินงวดโดยแสดง

อยูภายใตสวนของผูถือหุน จากสัดสวนเงินลงทุนในตางประเทศซ่ึงมีสัดสวนตํ่ามาก เม่ือเปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมในงบ

การเงินรวมดังกลาว ทําใหกลุมบริษัทไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนไมมากนัก 

   นอกจากนี้  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทในเครือมีภาระหนี้เงินกูยืมที่เปนสกุลเงินบาทในสัดสวนรอย

ละ  90 และสกุลตางประเทศในสัดสวนรอยละ 10 ซึ่งเปนภาระหน้ีเงินกูยืมของบริษัทยอยในตางประเทศ เพ่ือใหสอดคลอง

กับรายไดในประเทศนั้น ๆ  

 

2.8.2   ความเส่ียงดานการเก็บเงินชําระหน้ีจากลูกหน้ีการคา  

ในการดําเนินธุรกิจรานอาหาร บริษัทมีความเส่ียงในการเรียกเก็บเงินชําระหนี้เพียงเล็กนอยเทานั้น เน่ืองจากรายได

รับเกือบทั้งหมดเทียบเทาเงินสด สําหรับธุรกิจโรงแรม บริษัทมีความเส่ียงในการเรียกเก็บเงินชําระหน้ีจากลูกหน้ีการคา เชน 

เอเยนตทองเที่ยว หรือลูกคาบริษัทรายใหญ เชนเดียวกับผูประกอบการในธุรกิจโรงแรมรายอื่นๆ  อยางไรก็ตาม บริษัทมีฐาน

ลูกคาที่หลากหลายและมีจํานวนมากราย ซึ่งบริษัทไมไดพึ่งพาลูกคากลุมใดกลุมหน่ึง โดยในอดีต บริษัทไมเคยไดรับความ

เสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากหนี้สูญ เน่ืองจากบริษัทจะพิจารณาใหระยะเวลาในการชําระหน้ี (Credit Term) แกลูกหน้ี

การคาเฉพาะรายที่มีการทําธุรกิจกันมาอยางนอย 3-5 ป สําหรับลูกหน้ีการคารายใหม กลุมบริษัทจะกําหนดเปนวงเงินที่

จํากัดเทานั้น โดยหลักการนี้ชวยใหบริษัทบริหารลูกหน้ี และมีแผนการติดตามลูกหนี้ที่มีปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทในเครือมียอดลูกหนี้การคาคางชําระสุทธิเทากับ  981 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 5 ของรายไดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวรอยละ 2.49 ของยอดลูกหนี้

การคาท้ังหมด (กอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ)  

 

2.8.3 ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอกระแสเงินสด

ของบริษัท บริษัทไดตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาวและบริหารจัดการความเส่ียงขางตนใหเปนไปตามนโยบายและคูมือการ

บริหารความเส่ียงของบริษัทที่วางไว 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนี้สินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่ประมาณรอยละ 76 ของหน้ีสินรวมและมีตนทุนทาง

การเงินถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักอยูที่ประมาณรอยละ 5 
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 หากอัตราดอกเบี้ยมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะมีผลกระทบใหดอกเบี้ยจายของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณรอย

ละ 0.18 ของรายได 

 

  

2.8.4    ความเส่ียงจากการตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ตองปฏิบัติและละเวนการปฏิบัติของหุนกูของกลุมบริษัท 

 โดยท่ัวไปแลว หนี้สินและเงินกูยืมของบริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยผูถือหุนกูและ

เจาหนี้ ซึ่งเงื่อนไขตางๆ เหลาน้ีรวมไปถึงการท่ีบริษัทตองดํารงอัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) 

(“IBD”) ตอสวนของผูถือหุน (Shareholders’ Equity) (“E”) ของบริษัทในอัตราไมเกิน 1.75 : 1 ณ วันส้ินงวดบัญชีในทุกๆ ไตร

มาส โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทที่มีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว โดย ณ วันที่  31 

ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (IBD/E) ของบริษัทเทากับ 1.04 : 1   

 

 บริษัทไดเล็งเห็นและใหความสําคัญกับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากความเส่ียง จึงไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบ

ภายในทําหนาที่ประเมินความเส่ียงอยางสม่ําเสมอ โดยหนวยงานทุกหนวยจะระบุปจจัยความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินงาน และทํางานรวมกับฝายตรวจสอบภายในในการวิเคราะห และรวมกันหาแนวทางหรือมาตรการในการปองกัน หรือ

ลดความเสียหายจากความเส่ียงดังกลาว อีกทั้งฝายตรวจสอบภายในและหนวยงานที่รับผิดชอบจะรวมกันติดตามและ

ประเมินความเส่ียงเปนระยะ 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  

ในไตรมาส 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 2553 บริษัทมีทุนจด

ทะเบียนชําระแลวเทากับ 3,262 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 

ป 2553 

มีนาคม - เปดราน เดอะ พิซซา คอมปะนี และ สเวนเซนส เปนสาขาแรกท่ีเวียงจันทน ประเทศลาว 

- เปดราน แกป สาขาแรกที่ศูนยการคา เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพ 

พฤษภาคม - เสนอขายหุนกูจํานวน 2,500 ลานบาท ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ระยะเวลา 5 ป ใหแกผู

ลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ และผูลงทุนทั่วไป โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 3.98 ตอป  

- Elewana Afrika ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 50 เขาซื้อโรงแรม Killindi, Zanzibar ในประเทศแทนซาเนีย 

มิถุนายน - เปดรานสเวนเซนส เปนสาขาแรกที่บังกาลอร ประเทศอินเดีย 

สิงหาคม - เปดรานสเวนเซนส เปนสาขาแรกที่ประเทศเวียดนาม 

- เขาถือหุนรอยละ 80 ในบริษัท Cyprea Lanka ประเทศศรีลังกา ซึ่งเปนเจาของโรงแรม Kani Lanka 

Resort & Spa บนพื้นท่ี 8.25 เอเคอร และที่ดินริมชายหาด 10.25 เอเคอร ซึ่งสามารถพัฒนาเปน

โรงแรมอนันตราไดในอนาคต 

กันยายน - ลดสัดสวนการถือหุนในบริษัท อมอรแปซิฟค (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท [เปน

ผูจัดจําหนายเคร่ืองสําอางลาเนจ] จากรอยละ 70 เปนรอยละ 51 โดยบริษัท อมอรแปซิฟค (ไทยแลนด) 

จํากัด ออกหุนสามัญใหมใหแกบริษัท อมอรแปซิฟค คอรปอเรช่ัน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัท อมอรแปซิฟค คอรปอเรช่ัน จํากัด เพ่ิมขึ้น

จากรอยละ 30 เปนรอยละ 49  

ธันวาคม - เสนอขายหุนกูจํานวน 1,500 ลานบาท ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ใหแกผูลงทุนสถาบันและ

ผูลงทุนรายใหญ โดยแบงเปนจํานวน 1,000 ลานบาท ระยะเวลา 7 ป โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 

4.30 ตอป และจํานวน 500 ลานบาท ระยะเวลา 5 ป โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 3.99 ตอป  

- เปดตัวอนันตรา วาเคชั่นคลับ ซึ่งเปนธุรกิจโครงการพักผอนแบบปนสวนเวลา (timeshare) โดยเปด

ใหบริการโครงการของธุรกิจ timeshare โดยเฉพาะ แหงแรกที่อําเภอบอผุด เกาะสมุย 
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3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท   

โครงสรางของบริษัทและบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2553 
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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 สามเหล่ียมทองคํา รีสอรท แอนด 

สปา 

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

บริษัท สมุย  รีซอรท แอนด สปา 

จํากัด 

อนันตรา บอผุด รีสอรท แอนด สปา  106 100,000 99,998 100.0 

เกาะสมุย 

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  298 - - - 

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 

 

354 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  

 

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

หมายเหตุ:  

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

 

1.4 อื่น ๆ เชน การเขาไปรับบริหารงาน การรวมลงทุน 

  จํานวนหุนสามัญ สัดสวนการถือหุน 

บริษัท ธุรกิจหลัก 
จํานวนหุนรวม 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’) 

บริหารงาน 100,000 100,000 100.0 MINT 

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

บริษัท โคโค ปาลม โฮลเต็ล แอนด รี

สอรท จํากัด 

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

บริษัท โกโก รีครีเอช่ัน จํากัด โรงแรม 10,000 9,998 100.0 MINT 

บริษัท โกโก เรสซิเดนซ จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย 10,000 9,998 100.0 MINT 

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

Hospitality Investment 

International Limited (‘HIIL’) 

ลงทุนในบริษัทอืน่ 1,000 1,000 100.0 MHG 

Lodging Investment (Labuan) 

Limited 

ลงทุนในบริษัทอืน่ 1,000 1,000 100.0 MINT 

Lodging Management (Labuan) 

Limited (‘Lodging Labuan’) 

บริหารงาน 1,000 1,000 100.0 HIIL 

Lodging Management 

(Mauritius) Limited 

บริหารงาน 1,000 1,000 100.0 HIIL 

Minor International (Labuan) โรงแรม 1,000 1,000 100.0 MINT 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 หนา 16 

  จํานวนหุนสามัญ สัดสวนการถือหุน 

บริษัท ธุรกิจหลัก 
จํานวนหุนรวม จํานวนหุนที่

ถือ 

  หุน หุน (รอยละ) ถือหุนโดย 

Limited 

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร 

จํากัด 

โรงแรมและใหเชาอสังหาริมทรัพย  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 

บริหารโรงแรม 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 โครงการพักผอนแบบปนสวนเวลา (Time 

Sharing)  

400,000 199,998 50.0 MINT 

บริษัท ยูโทเปย โฮลด้ิง ไพรเวท 

จํากัด 

โรงแรม 1,000,000 499,998 50.0 RGI 

Tanzania Tourism and 

Hospitality Investments Limited 

(‘T’) 

ลงทุนในบริษัทอืน่ 

 

2 1 50.0 HIIL 

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

Elewana Afrika (K) Limited (‘K’) ลงทุนในบริษัทอืน่ 2 2 100.0 T 

Flora Holding Limited (‘Flora’) ลงทุนในบริษัทอืน่ 10,000 10,000 100.0 K 

Parrots Limtied โรงแรม 2 2 100.0 Flora 

Zanzibar Tourism and 

Hospitality Investment Limited 

(‘ZTHIL’) 

ลงทุนในบริษัทอืน่ 2 1 50.0 HIIL 

Elewana Afrika (Z) Limited  โรงแรม 202 202 100.0 ZTHIL 

The Grande Stone Town Limited ลงทุนในบริษัทอืน่ 100,000 100,000 100.0 ZTHIL 

Parachichi Limited โรงแรม 10,000 10,000 100.0 Grande 

Cyprea Lanka (Private) Limited โรงแรม  102,384,759  82,010,192  80.1 HIIL 

AVC Club Developer Limited ขายหนวยของสิทธิในสถานที่พักผอนโดย

แบงเวลา 

1,000 1,000 100.0 MINT 

AVC Vacation Club Limited ขายหนวยของสิทธิในสถานที่พักผอนโดย

แบงเวลา 

1,000 1,000 100.0 MINT 

 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

2. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ดําเนินการโดย MFG ซึ่งบริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.72 ดําเนินธุรกิจประเภท

เครือขายรานอาหารบริการดวน ไดแก พิซซา แฮมเบอรเกอร ฮอทดอก ไอศกรีมพรีเม่ียม และซอฟทไอศกรีม ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2553  MFG ไดลงทุนและมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนี้ 

 
    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 ผลิตและขายเนยแข็ง 600,000 599,997 100.0 MFG 

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

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

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

King 

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

(‘SSP’) 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม - ทา

อากาศยานกรุงเทพ/เชียงใหม/

เชียงราย/ภูเก็ต/หาดใหญ/กระบ่ี/

พนมเปญ/เสียมเรียบ 

50,000 25,495 51.02 MFG บริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส จํากัด ใหบริการอาหาร และอื่นๆ ที่

เก่ียวของ 

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส โฮล 

ด้ิง (ลาบวน) จํากัด (‘Labuan’) 

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

Franchise Investment Corporation of 

Asia Ltd (‘FICA’) 

เจาของลิขสิทธิ์ 16,000,000 16,000,000 100.0 

 

Labuan 

The Minor Food Group (China) Ltd ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม เครือขาย

รานอาหาร เลอแจส รานพิซซาและ

รานซิซซเลอร ในกรุงปกกิ่ง 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

70 70 

ลานหยวน ลานหยวน 

100.0 

 

FICA 

Primacy Investment Limited 

(‘Primacy’) 

ลงทุนในบริษัทอืน่ 1,000 1,000 100.0 MFG 

Delicious Foodstuff (Labuan) Ltd ลงทุนในบริษัทอืน่ 1,000 1,000 100.0 Primacy 

Delicious Beverage (Labuan) Ltd ลงทุนในบริษัทอืน่ 1,000 1,000 100.0 Primacy 

Delicious Food Holding (Singapore) 

Pte. Ltd (‘DFHS’) 

ลงทุนในบริษัทอืน่ 1,000 1,000 100.0 

 

Primacy 

Delicious Food Holding (Australia) 

Pty Ltd 

ลงทุนในบริษัทอืน่ 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 ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม - 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 เจาของลิขสิทธิ์รานอาหาร Sizzler 

ในประเทศจีน 

2 1 50.0 Labuan 

เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด 

(‘TCCA’) 

ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 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 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย 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 

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย 2 2 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (วิค) พีทีวาย 

จํากัด (เปนทรัสตตีของหนวยลงทุนเดอะ

คอฟฟคลับ) 

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย 2 2 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (พรอพเพอรต้ี) 

พีทีวาย จํากัด 

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย 100 100 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ พรอพเพอรต้ี 

(เอ็นเอสดับบลิว) พีทีวาย จํากัด 

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย 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. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  100 100 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ ไทย เอ็กซเพรส เรสเตอรอง 

พีทีอ ี จํากัด 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  100,000 100,000 100.0 Thai Express 

บริษัท บีบีซี ดีไซน อินเตอรเนช่ันแนล พีที

อี จํากัด 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  100,000 100,000 100.0 Thai Express 

บริษัท เอ็นวายเอส พีทีอี  จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  100,000 100,000 100.0 Thai Express 

บริษัท พีเอสโอเซเวน พีทีอ ี จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  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 ทีอีเอสโอเซเวน พีทีอี  จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  500,000 500,000 100.0 Thai Express 

บริษัท เอ็กซดับบลิวเอส พีทีอี  จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  100,000 100,000 100.0 Thai Express 

บริษัท โชกูโดะคอนเซป พีทีอี  จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  100,000 100,000 100.0 Thai Express 

บริษัท โชกูโดะฮีริน พีทีอี  จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  100,000 100,000 100.0 Thai Express 

บริษัท โลตัส สกาย เอสดีเอ็น บีเอชดี 

จํากัด 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  100,000 100,000 100.0 Thai Express 

บริษัท ไทย เอ็กซเพรส คอนเซ็ปส เอสดี

เอ็น บีเอชดี  จํากัด 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  2 2 100.0 Thai Express 

บริษัท เดอะ บัน พีทีอี จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  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 

ขายอสังหาริมทรัพย เกาะสมุย วิลลาหรู 14 หลัง  10,000 9,993 100.0 

บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย

พัฒนาโครงการ – เซ็นต รีจิส  

หองชุดเพื่อขาย จํานวน 

53 ยูนิต 

5,000,000 4,999,998 100.0 

(โดย RGD) 

 

4 ธุรกิจศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 
บริษัท โครงการ จํานวนหุนสามัญ สัดสวน 

จํานวนหุน

รวม  

จํานวนหุน

ที่ถือ  

การถือหุน 

(รอยละ) 

บริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด - ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 

- ศูนยการคา Turtle Village Shopping Plaza ที่ภูเก็ต 

750,000 749,997 100.0 

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

 

 

 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

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. (HKD) Limited บริหารงาน 100,000 99,999 100.0 

 

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” เส้ือผาบุรุษและสตรี “GAP” 

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

บริษัท ไมเนอร คอนซัลแท็นส จัดจําหนายผลิตภัณฑจากสวนผสมของพฤกษา 700,000 369,599 100.0 MINOR 

สวนที่ 1 หนา 20 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 หนา 21 

บริษัท 

 

ธุรกิจหลัก จํานวนหุนสามัญ สัดสวนการถือหุน 

จํานวนหุน

รวม 

จํานวนหุนที่

ถือ 

รอยละ ถือหุน

โดย 

หุน หุน 

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

บริษัท อมอรแปซิฟค (ไทย

แลนด) จํากัด 

จัดจําหนายผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีช้ันสูง 

Water Science “ลาแนจ” 

274,510 139,994 51.0 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 โกลบอล โซลูช่ัน 

จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท ไมเนอร อิน

ฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด) 

บริหารงาน 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 

 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

33.3  โครงสรางรายได    

 

บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการประกอบธุรกิจหลัก ไดแก รายไดจากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ธุรกิจโรงแรม ธรุกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา ธุรกิจศูนยการคาและบันเทิง ธุรกิจสปา และ

ธุรกิจอื่นๆ  

โครงสรางรายไดในปที่ผานมาเปนดังนี้1  

หนวย : ลานบาท 

ผลิตภัณฑ  
2551 2552 2553 

รายได  รายได  รอยละ รายได 1 รอยละ รอยละ 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ²   8,404.32  50.89 9,483.55 54.85 9,882.50  51.77 

ธุรกิจโรงแรม ³  5,885.80  35.64 4,762.11 27.61 4,568.20 23.93 

591.13  3.58 - - 205.34  1.08 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

- - 1,379.18 8.00 2,679.63  14.04 ธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา 

ธุรกิจศนูยการคา  466.06  2.82 426.12 2.47 388.39  2.03 

ธุรกิจสปา 358.23  2.17 315.38 1.83 295.92  1.55 

ธุรกิจบันเทิง  108.48  0.66 93.67 0.54 119.91  0.63 

รายไดอ่ืน   700.94  4.24 784.29 4.55 949.35 4.97 

รวมรายได 16,514.96  100.00 17,244.30 100.00 19,089.25 100.00 

หมายเหตุ  1. ขอมูลจากงบการเงิน 

  2. รายไดจากธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมรวมรายไดจากการใหสิทธิแฟรนไชส 

  3. รายไดจากธุรกิจโรงแรม รวมรายไดจากการบริหารจัดการ 

  4. รายไดอื่นประกอบดวยเงินปนผลรับจากบริษัทอื่น สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและรายไดอื่น 

 

3.4  เปาหมายการดําเนินธุรกิจ  

   

ในป 2553 เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงมีการขยายตัวตอเน่ือง แมวาจะไดรับผลกระทบระยะส้ันจากสถานการณความไมสงบ

ทางการเมืองในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2553 ซึ่งทําใหความเช่ือม่ันของนักทองเท่ียวชาวตางชาติถดถอยลง 

และธุรกิจบางสวนของบริษัท เชน โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพ รานอาหาร 11 สาขา และจุดจัดจําหนายสินคาจํานวน 47 แหง

ตองหยุดดําเนินการช่ัวคราว และเหตุการณไฟไหมหางสรรพสินคาในชวงดังกลาวสรางความเสียหายใหแกธุรกิจบางสวนของ

บริษัทแตเพียงเล็กนอยเทานั้น เน่ืองจากบริษัทมีการกระจายความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจโดยมีแหลงที่มาของรายไดจาก

ฐานธุรกิจท่ีหลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง

อื่นๆ นอกเหนือไปจากธุรกิจโรงแรม อีกท้ัง มีการกระจายความเส่ียงจากแหลงที่ต้ังในการประกอบธุรกิจท่ีครอบคลุมประเทศ

ไทยและตางประเทศ ประกอบกับการมุงเนนที่จะดําเนินกลยุทธ Asset – Light ในการขยายธุรกิจ ดวยการขายสิทธิ์แฟรนไชส

รานอาหารและการรับจางบริหารโรงแรมภายใตแบรนดของตนเอง ซึ่งเปนการขยายธุรกิจโดยไมตองพึ่งพิงเงินลงทุน ซึ่งปจจัย

เหลานี้มีสวนสําคัญในการบรรเทาผลกระทบจากภาวะการดําเนินธุรกิจท่ีไมเอื้ออํานวย นอกจากน้ี บริษัทมีการวางแผนเพื่อ

ปองกันและบรรเทาผลกระทบในระยะส้ัน ตลอดจนการวางแผนกลยุทธในระยะกลางและระยะยาว เพื่อใหการดําเนินงานใน

แตละกลุมธุรกิจมีการเติบโตอยางตอเนื่องในระยะยาว  

สวนที่ 1 หนา 22 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 หนา 23 

  ในสวนของธุรกิจโรงแรม ป 2553 Elewana Afrika ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 50 โดยเขาซื้อโรงแรม Kilindi ซึ่งเปน

โรงแรมในประเทศแทนเซเนีย โดยมีจํานวนหองพัก 19 หอง เพื่อเพิ่มความหลากหลายใหแขกที่ตองการทองเที่ยวแบบ Safari 

Circuit ครบทุกรูปแบบในทวีปแอฟริกา และบริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท Cyprea Lanka ซึ่งเปนเจาของโรงแรม Kani Lanka 

จํานวน 105 หอง ในประเทศศรีลังกา อีกท้ังบริษัทยังไดเปดใหบริการโรงแรมท่ีรับจางบริหารในกรุงเทพอีกแหงหนึ่ง ไดแก 

โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร มีจํานวนหองพัก 436 หอง สําหรับแผนงานในป 2554 บริษัทคาดวาจะเปดดําเนินการ 

เซ็นต รีจีส โฮเท็ล แอนด เรสซิเดนส กรุงเทพ ภายใตรูปแบบ Mix-Used Development ประกอบดวย หองพักโรงแรมและ

เซอรวิส สวีท จํานวน 227 หอง และหองชุดเพื่อขาย จํานวน 53 ยูนิต และจะเปดดําเนินการโรงแรมอนันตรา คีฮาวา มัลดีฟส 

ประกอบดวยหองพักแบบพูล วิลลาจํานวน 82 หลัง  

 ในสวนธุรกิจอาหาร บริษัทมีจํานวนรานอาหาร 1,148 สาขา ณ ส้ินป 2553 แบงเปนสาขาท่ีบริษัทลงทุนเองจํานวน 

685 สาขา และสาขาแฟรนไชส จํานวน 463 สาขา นอกจากน้ี บริษัทยังคงมีแผนการขยายตัวในระยะยาวโดยคาดวาจะ

สามารถขยายไดประมาณ 70 -100 สาขาในแตละป 

  นอกจากนี้ ในสวนของธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีจํานวนรานและจุด

จําหนายผานหางสรรพสินคา ทั้งส้ิน 258 แหง โดยบริษัทไดเปดรานเส้ือผาแบรนด GAP ซึ่งเปนแบรนดใหมที่บริษัทไดรับสิทธิ์

ในการเปนผูจัดจําหนายในประเทศไทย โดยเปดสาขาแรกที่เซ็นทรัลเวิลดในเดือนมีนาคม 2553 เปดสาขาท่ี 2 ที่

หางสรรพสินคา สยาม พารากอน ในเดือนมิถุนายน 2553 และเปดสาขาท่ี 3 ที่หางสรรพสินคาพาราไดซ พารค เดือน

กันยายน 2553 
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1B4.1  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

1. Uธุรกิจโรงแรม 
จากการขยายการลงทุนอยางตอเนื่องของบริษัท ปจจุบันบริษัทมีจํานวนหองพักของโรงแรมท้ังส้ิน 4,114 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       

12) คานิ ลังกา ศรีลังกา 

โรงแรมที่บริษัท เปนผูถือหุนแตไมไดเขาไปบริหาร ไดแก  

13) เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา  

14) โฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม  

15) โฟรซีซั่นส กรุงเทพ  

16) โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย  

17) โฟรซีซั่นส รีสอรท เกาะสมุย สุราษฎรธานี   

18) กลุมโรงแรมเซเรนดิบ ศรีลังกา จํานวน 3 แหง 

19) กลุมโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา จํานวน 6 แหง 

โรงแรมที่บริษัทรับจางบริหารไดแก   

20) อนนัตรา เซมินยัค รีสอรท แอนด สปา บาหลี   

21) เดสเสิรท ไอแลนด รีสอรท แอนด สปา โดย อนันตรา อาบูดาบี  

22) อนันตรา สิเกา รีสอรท แอนด สปา ตรัง  

23) อนันตรา บานราชประสงค เซอรวิส สวีท กรุงเทพฯ      

24) อนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย       

25) คัสร อัล ซาราป เดสเสิรท รีสอรท แอนด สปา โดย อนันตรา  

26) อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร 

0B4.  การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ  
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1.1 กรุงเทพฯ แมริออท รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว กลุมนักธุรกิจ 

และกลุมลูกคาที่เปนบริษัทมีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน 413 หอง 

3BUการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มา

พักและลูกคาทั่วไปดังนี้ 
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 

UการใหบริการดานหองพักU  มีหองพักทั้งส้ิน 298 หอง   

4BUการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก

และลูกคาทั่วไปดังนี้ 
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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1.3 หัวหิน แมริออท รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยวและกลุมลูกคาที่เปน

บริษัท มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน 219 หอง 

5BUการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจและหองจัดเล้ียง เพื่อใหบริการแกลูกคาที่มา

พักและลูกคาทั่วไปดังนี้ 
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 30BB. Pranburi 75 

Sala Thai 38 Hua Hin 40 

Ciao 45   

 
1.4  อนันตรา หัวหิน รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเท่ียว และกลุม

ลูกคาที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน 187 หอง  

6BUการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพ่ือใหบริการแก

ลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้ 
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 31BRuen 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

กลุมลูกคาที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน 77 หอง  
7BUการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคา

ที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้ 
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

กลุมลูกคาที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน 106 หอง  

8BUการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคา

ที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้ 
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 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน 83 หอง  

9BUการใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม Uโรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก

และลูกคาทั่วไปดังนี้ 
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 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน 110 หอง  

10BUการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมU โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังนี้ 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพประกอบดวย: ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 

Fushi  café 150 

Aqua Bar 90 

Terrazzo 36 

Fuddan  Grill 76 
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Uการใหบริการดานอื่นๆ U ไดแก 

-  ตกปลา นั่งเรืองชมปลาโลมา Scuba Diving, Snorkeling 

- หองออกกําลังกาย (มีผูดูแลใหคําแนะนํา) 

- บริการอุปกรณกีฬาทางน้ํา 

-  ศูนยบริการเพื่อสุขภาพและสามารถใหบริการสปาในหองพักได  

-  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 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน 50 หอง  

11BUการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมU โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังนี้ 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพประกอบดวย: ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 

Baan Huraa 

73 Degree 

60 

110 

Dhoni Bar 87 

Gecko 58 

 

Uการใหบริการดานอื่นๆ U ไดแก 

-  ตกปลา นั่งเรือชมปลาโลมา Scuba Diving, Snorkeling 

-  สนามเทนนิส สควอช แบดมินตัน และวอลเลยบอล 

- บริการอุปกรณกีฬาทางน้ํา 

- ศูนยบริการเพื่อสุขภาพและสามารถใหบริการสปาในหองพักได  

-  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 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน 122 หอง  

12BUการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม Uโรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหอง

จัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้ 
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 

Uการใหบริการดานอื่นๆ U ไดแก 

-  ศูนยบริหารรางกาย  

-  รานคายอยขายสินคาและของที่ระลึกตางๆ 

-  บริการอื่นๆ เชน บริการสํารองที่นั่ง Business Center แพทยทางโทรศัพท บริการLimousine บริการจัดทัวรนอก

สถานที่ บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท เปนตน 

 

1.11  นาลาดู มัลดีฟส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 

UการใหบริการดานหองพักU  มีหองพักทั้งส้ิน 19 หอง มีสระวายน้ําสวนตัวทุกหอง 

13BUการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม Uโรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังนี้ 
 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพประกอบดวย: ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 

Living Room 42 

Palm Grove 20 

Uการใหบริการดานอื่นๆ U ไดแก 

-  ตกปลา นั่งเรือชมปลาโลมา Scuba Diving Snorkeling 

- สนามเทนนิส สควอช แบดมินตัน และวอลเลยบอล 

- บริการอุปกรณกีฬาทางน้ํา 

- ศูนยบริการเพื่อสุขภาพ 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 คานิ ลังกา  
คานิ ลังกา บริหารงานโดย บริษัทเซเรนดิบโฮเท็ล  มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศศรีลังกา ซึ่งบริษัทฯ ไดเขา

ลงทุนในสัดสวนรอยละ 80 ต้ังแตป 2553 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน 105 หอง  

14BUการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารอาหาร บาร และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้ 
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟฟ ช อ พ

ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (ที่นั่ง) หองจัดเลี้ยงและหองจัด

สัมมนาประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (คน) 

Karadiya 

Miridiya 

24 

60 

Conference room 

 

80 

 

Saffron 38   

Palm 150   

 

1.13  เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว และ

กลุมลูกคาที่เปนบริษัท 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน 265 หอง  

Uการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียง เพื่อใหบริการแก

ลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้ 
ภัตตาคารและค อฟฟ ช อพ

ประกอบดวย: 

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

สัมมนา ประกอบดวย: 

ขนาดความจุ (คน) 

Marriott Café 180 Mai Khao Ballroom 600 

Cucina 82 Salon A or B or D or E 85 

Andaman Grill 90 Salon C 240 

Kabuki  77 Layan 1, 2 or Rawai 1, 2 60 

Siam Deli 92 Kamala Boardroom 10 

Ginja Taste 130   

Sala Sawasdee Lobby Bar 89   

Rim Nam Pool Bar 236   

Out of the Blue Drink 110   

Out of the Blue Splash 100   

North Pool 96   

Zest 73   

Delight 39   

Aqua 67   
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1.14  โฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเท่ียว และกลุมลูกคาที่

เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

15BUการใหบริการดานหองพักU มีหองพัก 64 หอง และพูลวิลลา  12 หลัง   

16BUการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมU โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัด

เล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้ 
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 70 Kasalong Pavillion 18-40 

Elephant Bar 22 Rachawadee Residence 81-150 

Terraces 58   

Ratree Bar 28   

 
1.15  โฟรซีซั่นส โฮเท็ล กรุงเทพฯ มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคา

ที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

17BUการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน 354 หอง  

18BUการใหบริการอาหารและเครื่องด่ื UUม U โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหอง

จัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้ 
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 99 The Ballroom 400-1000 

Biscotti 100 Monthatip 1 – 4 400-800 

Health Club 17 The Pimarnman Room 100-300 

Lobby Lounge 104 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 

 
1.16 โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะ
การใหบริการดังนี้ 
19BUการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน 15 หอง  
20BUการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม U โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ, บาร เพื่อใหบริการแกลูกคา
ที่มาพักดังนี้ 
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ภัตตาคารและบาร ประกอบดวย: ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 

Nong Yao 36 

Burma Bar 20 

Wine Cellar 6 

 

1.17  โฟรซีซั่นส รีสอรท เกาะสมุย สุราษฎรธานี มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเท่ียว มี
ลักษณะการใหบริการดังนี้ 
21BUการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน 60 หอง  
22BUการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม U โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร เพื่อใหบริการแกลูกคา
ที่มาพักดังนี้ 
 
ภัตตาคารและบาร ประกอบดวย: ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 

Lan Tania 102 

Pla Pla 102 

Wine Cellar 8 

 
1.18   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 

 
1.19  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 ไมเกรชั่น แคมป แทนซาเนีย มีหองพักจํานวน 20 หอง  

2. ทารางกิรี ทรีท็อป  แทนซาเนีย มีหองพักจํานวน 20 หอง 

3. อรุชา คอฟฟ ลอดจ แทนซาเนีย หองพักจํานวน 18 หอง 

4. เดอะ แมนเนอร แอท โกรองโกโร แทนซาเนีย มีหองพักจํานวน 20 หอง 

5. แอฟโร ชิค รีทรีท เคนยา มีหองพักจํานวน 10 หอง  

6. คิลินดิ แทนซาเนีย มีหองพักจํานวน 19 หอง ซึ่งเอเลวานา ไดดําเนินการเขาซ้ือในเดือนสิงหาคม 2553 
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1.20 อนันตรา เซมินยัค รีสอรท แอนด สปา บาหลี มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มี

ลักษณะการใหบริการดังนี้ 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน 60 หอง  

23BUการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม U โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก

และลูกคาทั่วไปดังนี้ 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ ประกอบดวย: ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 

Wild Orchid 60 

The Payon 60 

Sunset on Seminyak 120 

Rooftop Grill and Wine 20 

 
1.21 เดสเสิรท ไอแลนด รีสอรท แอนด สปา โดย อนันตรา อาบูดาบี มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุม

นักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน 64 หอง  

24BUการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม U โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก

และลูกคาทั่วไปดังนี้ 
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 

 
1.22 อนันตรา สิเกา รีสอรท แอนด สปา ตรัง มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว มีลักษณะการ

ใหบริการดังนี้ 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน  139 หอง  

25BUการใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม U โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก

และลูกคาทั่วไปดังนี้ 
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 
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1.23 อนันตรา บานราชประสงค เซอรวิส สวีท กรุงเทพ มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มี

ลักษณะการใหบริการดังนี้ 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน  97 หอง  

26BUการใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม U โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก

และลูกคาทั่วไปดังนี้ 

 
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  

 
1.24  อนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย  มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มี

ลักษณะการใหบริการดังนี้ 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน  122 หอง  

27BUการใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม U โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก

และลูกคาทั่วไปดังนี้ 

 

ภัตตาคารและบาร ประกอบดวย: ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 

OceanKiss 140 

SkyHug 32 

 

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

กลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน  182 หอง  

28BUการใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม U โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก

และลูกคาทั่วไปดังนี้ 

 
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 
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1.26   อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

UการใหบริการดานหองพักU มีหองพักทั้งส้ิน  425 หอง  

29BUการใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม U โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเล้ียงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก

และลูกคาทั่วไปดังนี้ 

 
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) 

100 Degree East 180 Sathorn 1 300 

The Crust&Pool 10 Sathorn 2 50 

Zin Bar 24 Sathorn 3 40 

  Foyer 240 

  Business Cenber Room 8 

    

 

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น นอกจากหองพัก อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช 

และคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมแลว พนักงานท่ีใหบริการถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญอีก

ประการหน่ึง บริษัทมีนโยบายหลักที่จะรับคนทองถ่ิน เพื่อใหเกิดการจางแรงงานในระดับทองถ่ินนั้นๆ โดยจัดใหมีการ

ฝกสอนและอบรมแกพนักงานเหลานั้นใหมีความรูและความสามารถในการทํางาน นอกจากน้ี การสงพนักงานคนไทยไป

เรียนรูงานในตางประเทศและการรับผูเช่ียวชาญมาฝกสอน การจางชาวตางชาติมาทํางาน ก็เปนวิธีที่จะสามารถถายทอด

ความรูและประสบการณใหแกพนักงานคนไทยเพื่อจะปฏบิัติไดเองในอนาคต 

 
Uผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ธุรกิจโรงแรมมีปริมาณการใชน้ําตอวันเปนจํานวนมาก ซึ่งน้ําเสียของโรงแรมไดผานกรรมวิธีทางชีวะเคมี โดย

ผานถังแซต แลวจึงปลอยน้ําทิ้งลงสูระบบกําจัดน้ําเสีย ที่ผานมาบริษัท และบริษัทในเครือ ไมเคยกอปญหาทางดาน

มลภาวะหรือปญหาใด ๆ เก่ียวกับส่ิงแวดลอม อีกทั้งยังมีมาตรการที่เขมงวดเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการควบคุมของเสีย 

สําหรับหนวยงานท่ีควบคุมเก่ียวกับส่ิงแวดลอมจะอยูภายใตการควบคุมของเทศบาลเมืองแตละแหงซ่ึงเปนที่ต้ังของ

โรงแรม เชน กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเมืองหัวหิน โดยเทศบาลเมืองแตละแหงจะนําน้ําดังกลาวไปบําบัดอีกคร้ัง

หนึ่งกอนปลอยลงทะเลหรือแมน้ํา 

 
2. Uธุรกิจศูนยการคา U  
2.1  ศูนยการคารอยัล การเดน พลาซา พัทยา 

ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด ซึ่ง

บริษัทถือหุนอยูรอยละ 100 ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่เพื่อการพาณิชยเปนอาคารขนาด 4 ชั้น ต้ังอยูเลขท่ี 218 หมู 10 ถนน

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

หมดอายุป 2561 มีพื้นที่ใหเชารวมท้ังส้ิน 19,773.65  ตารางเมตร ซึ่งประกอบดวย พื้นที่ใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail 
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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 รานอาหารชั้นนํา อาทิ Guess, Bossini, Esprit, Body Glove, Chic 

Club, Charles & Keith, Mist, Paul Frank, Thann, AIIZ, Chaps, Jaspal, CC-OO, 5CM, FCUK, Levis, Benetton, 

Swarovski, Jim Thomson, Boots, City Chain, Super Sport, Watson, Benihana, Starbucks Coffee, KFC, Sizzler, 

The Pizza Company, Swensen’s, Burger King, Coffee Club, Mc Donald’s, Aubonpain, Red-Kimji, Haagen-

Dazs เปนตน และแหลงเอนเตอรเทนเมนท พิพิธภัณฑเช่ือหรือไม (Ripley’s Believe It or Not! Museum), โกดังผีสิง 

(Haunted House), มหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze) และโรงภาพยนตทะลุมิติ (4D Moving Theater) และ พิพิธภัณฑ

หุนขี้ผ้ึง หลุยสทุสโซดส แว็กซเวิรค 

• สัญญาการใหเชาพื้นที่มี 2 ประเภท คือ  

1. สัญญาระยะส้ัน มีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ 99 ของรายไดจากคาเชาพื้นที่

ทั้งหมดของงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

2. สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3-20 ป คิดเปนรอยละ 1 ของรายไดจากคาเชาพื้นที่ของงวดป ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

• ลักษณะรายไดจากคาเชา ประเภทของคาเชาพื้นที่มี 3 ประเภทหลัก คือ 

1. Fixed Rent คือการคิดคาเชาพื้นที่รายเดือน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 69 ของรายไดจากคา

เชาพื้นที่รวมของงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

2. Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยขึ้นอยูกับ

ลักษณะของการประกอบธุรกิจแตละอยาง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30 ของคาเชาพื้นที่รวมของงวด

ป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

3. Lease คือพื้นที่เซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวนนอย คิดเปนสัดสวนรอยละ 1 ของ

คาเชาพื้นที่รวมของงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

• นโยบายราคา 

บริษัทมีการปรับราคาขึ้นทุกคร้ังที่มีการตอสัญญาใหมกับผูเชาโดยจะปรับราคาขึ้นโดยเฉล่ียประมาณรอยละ 5-

10 ตอการตอสัญญาแตละคร้ัง ซึ่งในปที่ผานมาการปรับราคาไมเปนไปตามที่ไดกําหนดไวเนื่องจากมีคูแขงขันรายใหญ

เปดในพื้นที่ใกลเคียงและจากสถานการณการเมืองที่มีความไมแนนอนสูง ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกต่ําโดยรวม ทําใหผู

เชามีการขอสวนลด (Discount) เปนจํานวนมาก โดยมีอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียเทากับรอยละ 87 ของพื้นที่ทั้งหมด รายได

ของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา คิดเปนสัดสวนรอยละ 87 ของรายไดทั้งหมดจากธุรกิจศูนยการคา  

รายไดในงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถจําแนกไดเปน  

− คาเชาพื้นที่รอยละ 72  

− คาบริการรอยละ 12  

− คาน้ําและคาไฟรอยละ 8  

− คาที่จอดรถรอยละ 1 

− อื่นๆ รอยละ 7 
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2.2  ศูนยการคา Turtle Village Shopping Plaza 
       ศูนยการคา Turtle Village Shopping Plaza ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด 

ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่เพื่อการพาณิชยเปนอาคาร 2 ชั้น ต้ังอยูเลขที่ 889 หมู 3 อาคารเทอรเทิลวิลเลจ ตําบลไมขาว 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บนพื้นที่ 2 ไร 1 งาน 98 ตารางวา มีพื้นที่ใหเชา 2,867.30 ตารางเมตร  

ภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหารช้ันนํา อาทิ Jim Thomson, Triumph, Swensen’s, The 

Coffee Club, Bill Bentley Pub,Private Collection, Eye Bright, Kashmir Gallery,นารายณภัณฑ ,Piklik ,Starblu  

,Sufer paradise ,MT Saphola , Red Coral ,J&P Gems 

• สัญญาการใหเชาพื้นที่ เปนสัญญาระยะส้ัน มีอายุไมเกิน  3 ป 

• ลักษณะรายไดจากคาเชา มี  2 ประเภทหลักคือ 

1. Fix rent  การคิดคาเชาพื้นที่รายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 87 ของรายไดจากคาเชา

พื้นที่รวมในงวดปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

2.    Revenue sharing   ลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยขึ้นอยูกับ

ลักษณะของการประกอบธุรกิจแตละอยาง คิดเปนสัดสวนรอยละ 13 ของคาเชาพื้นที่รวมของ งวด

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

• นโยบายราคา 

บริษัทไดมีการปรับราคาใหเหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพื้นที่ใหเชา และในปส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2553 อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียเทากับรอยละ 86 ของพื้นที่ทั้งหมด  

รายไดในงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถจําแนกไดเปน 

− คาเชาพื้นที่รอยละ 51 

− Bill Bentley Pub รอยละ 32 

− คาบริการรอยละ 8  

− คาน้ําและคาไฟรอยละ 9 

 
2.3  ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ 

ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด ซึ่งบริษัท

ถือหุนอยูรอยละ 100 ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่เพื่อการพาณิชยเปนอาคาร 2 ชั้น ต้ังอยูบนพื้นที่ของ โรงแรมกรุงเทพฯ แมริ

ออท รีซอรท แอนด สปา เลขท่ี 257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ มีพื้นที่ใหเชารวมท้ังส้ิน 7,646.64 ตารางเมตร 

ซึ่งเปนพื้นที่ใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail area) ทั้งหมดภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหาร โรงเรียนเสริม

ทักษะและรานคาแฟชั่น โดยเนนที่รานอาหาร รานหนังสือ และโรงเรียนเสริมทักษะ เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุม

ครอบครัว เชน  

-    รานอาหาร The Pizza Company, Swensen’s, Sizzler, S&P, Starbuck’s, Little Home, Mc Donald’s, Shi 

nemon ,Loving Hut, Osaka,  Shabu-Hotpot, Fruit berry, เท็กซัส สุก้ี, เขียวเสวย, และ ตํานานไทย,  เปนตน  

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

Quality Kids, Japanese’s School, Smart Kids, Clay Works ,Cookery school ,Smart Dance และ ICT 

Training school 
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-       รานหนังสือและแฟช่ัน เชน รานซีเอ็ดบุค, Export Outlet, Better visionและ Reich Brand 

-       รานคาบริการตางๆ อาทิ The Skin, Dentist, My Ozone, Nails up  

• สัญญาการใหเชาพื้นที่  มี 2 ประเภท คือ 

1. สัญญาระยะส้ัน มีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ 65 ของรายไดจากคาเชาพื้นที่

ทั้งหมดของป 2553 

2. สัญญาเชาระยะยาว มีอายุสัญญา 3-20 ป คิดเปนรอยละ 35 ของรายไดจากคาเชาพื้นที่ของป 2553 

• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพื้นที่หลักๆ มี 3 ประเภทคือ  

1. Fixed Rent คือ การคิดคาเชาพื้นที่รายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 74 ของรายไดจากคา

เชาพื้นที่รวมใน งวดปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

2. Lease คือ พื้นที่เซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 19 ของคาเชาพื้นที่

รวมใน งวดปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

3. Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยขึ้นอยูกับ

ลักษณะของการประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ 7 ของคาเชาพื้นที่รวมใน งวดปส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

• นโยบายราคา  

บริษัทไดมีการปรับราคาใหเหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพื้นที่ใหเชา และใน งวดป

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียเทากับรอยละ 9 ของพื้นที่ทั้งหมด  

รายไดในงวดปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถจําแนกไดเปน 

− คาเชาพื้นที่ รอยละ 52  

− คาบริการ รอยละ 19  

− คาน้ําและคาไฟ รอยละ 24   

− คาที่จอดรถ รอยละ 1 

− อื่นๆ รอยละ 4 
3. Uธุรกิจสปา  

ธุรกิจสปา อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร 

จํากัด บริษัท เอ็มสปา เอ็นเตอรไพรซ แมเนจเมนท (เซ่ียงไฮ) จํากัด และบริษัท อาราเบียน สปา (ดูไบ) จํากัด โดยดําเนิน

กิจการใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร ปจจุบันกลุมบริษัท 

เอ็ม สปา เปดดําเนินการในประเทศจํานวน 12 แหงและในตางประเทศจํานวน 21 แหงดังนี้  

ธุรกิจสปาในประเทศผานบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด จํานวน 12 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 อนันตรา ภูเก็ต วิลลาส 

อนันตรา บอผุด รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย พลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ 
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ธุรกิจสปาในตางประเทศผานบริษัทเอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด จํานวน 9 แหง  

อนันตรา เวลิ รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส ฮารเบอรวิว โฮเทล็ เวียดนาม 

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

นาลาดู มัลดีฟส Kempinski Residences Astoria Istanbul ตุรกี 

Kempinski Ishtar Dead Sea จอรแดน Anantara Bellevue ตุรกี 

JW Marriott Hotel Cairo อียิปต 

 

ธุรกิจสปาในตางประเทศผานบริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด จํานวน 6 แหง 

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

เชอราตัน ซันยา ไหหนาน มาโค โปโล เส่ินเจ้ิน 

เดอะภูริ โฮเต็ล แอนด สปา เซ่ียงไฮ                           Renaissance Hotel – Shanghai  

 

ธุรกิจสปาในตางประเทศผาน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) LLC จํานวน 6 แหง 

คีรีแมนจาโร คิมพินสกี-ดาเรสซาแลม  Emirates Palace 

ซามานิ คิมพินสกี รีสอรท แซนซิบา เดสเสิรท ไอแลนด รีสอรท แอนด สปา อาบูดาบี 

บิลิลา ลอดจ คิมพินสกี เซเรนเกติ แซนซิบา Qasr Al Sarab Desert Resort อาบูดาบี 

 

บริหารงานบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด (“MHG”) ซึ่งเปนสวนหนึ่งในสัญญาจางบริหารจัดการโรงแรม 

จํานวน 2 แหง 

อนันตรา สิเกา รีสอรท แอนด สปา ตรัง อนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย 
 
Uธุรกิจบันเทิง  

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! เปนเครือขายธุรกิจพิพิธภัณฑเพื่อความรูและบันเทิงที่ใหญที่สุด 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’s Entertainment Inc. ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ และเปนผูดําเนินการเอง 10 แหง 

ที่เหลือเปนการขายใบอนุญาตประกอบการ (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  
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ในงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีอัตราการเขาชมของนักทองเที่ยวประมาณ 152,199 คน ซึ่งมีปริมาณท่ี

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 
 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) 

เคร่ืองเลนที่เปดใหบริการเปนแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย ภายในตกแตงดวยกระจกเงาและจัดแบง

ออกเปนโซนตางๆ เชนโซนแหงจินตนาการ ที่ถูกเนรมิตดวยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อันทันสมัย ทําใหผูเลนได

สนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลาย อีกทั้งผูเลนจะตองผานดานท่ีต่ืนเตนระทึกใจไปตลอดเสนทางจนกวาจะคนพบทางออกสู

โลกแหงความเปนจริง  
4.5 พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง 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 และเพ่ิมความนาสนใจมาก

ย่ิงขึ้น ดวยการใส “กล่ิน” เขาไปในแตละหอง ซึ่งมีความแตกตางกันออกไปตามหมวดหมูของหอง เพื่อเพิ่มอรรถรสในการ

เขาชมมากย่ิงขึ้น นอกเหนือจากการตกแตงดวยแสงไฟ และการใชเสียงเพื่อสรางบรรยากาศท่ีสมจริง ย่ิงไปกวานั้นผูชม

สามารถเขาชมหุนทุกตัวไดอยางใกลชิดโดยไมมีการก้ันระหวางผูชมและหุน ทําใหผูชมไดความรูความเพลิดเพลินนับต้ังแต

กาวแรกกระท่ังกาวสุดทายที่ออกจากพิพิธภัณฑไปพรอมกับรอยย้ิมและความประทับใจที่ไมร ูลืม  

ในงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีอัตราการเขาชมประมาณ 97,064 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 

รายไดรวมของรอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท มาจากพิพิธภัณฑ  

• Ripley’s Believe It or Not! รอยละ 21  

• โรงภาพยนตร 4 มิติรอยละ 18  

• โกดังผีสิง รอยละ 19  

• มหัศจรรยเขาวงกต รอยละ 16  

• พิพิธภัณฑหลุยสทุสโซดสแวคซเวิรค รอยละ 18  

• เคร่ืองเลนอื่นๆ คิดเปนรอยละ 8 
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5. Uธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม U   
บริษัทถือหุนรอยละ 99.72 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ซึ่งเปนผูนําดานการ

ใหบริการดานอาหารหลากหลายรูปแบบ โดยแบรนดที่เปนผูนําในตลาดและเปนที่นิยมอยางกวางขวางในปจจุบันและมี

ผลิตภัณฑที่มีจุดเดนที่หลากหลายครอบคลุมทกุประเภท ดังนี้ 
5.1 พิซซา  

ภายใตเคร่ืองหมายการคาของตนเอง  “The Pizza Company” เปนแบรนดที่มีพิซซาหลากชนิดใหเลือกมากที่สุด

ในธุรกิจประเภทนี้ โดยเนนถึงคุณภาพของพิซซาที่ดีเย่ียมถึงรสถึงเคร่ืองจากการคัดสรรวัตถุดิบอยางดีในทุกขั้นตอน ไมวา

จะเปนชีสที่ผลิตจากโรงงานของบริษัทเอง เคร่ืองปรุง หนาพิซซาที่มีความสดใหม แปงพิซซาที่มีสูตรเฉพาะตัว และพิซซา

ซอสที่มีสวนผสมของมะเขือเทศสดๆ มีรสชาติเขมขน 

บริษัทเปนผูถือสิทธิในเคร่ืองหมายการคา “The Pizza Company” แตเพียงผูเดียว โดยสิทธิดังกลาวถือโดย 

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

(มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 

 
Uลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

ในป 2547 บริษัทไดเร่ิมเปดขายสิทธิแฟรนไชสใหแกผูลงทุนในประเทศไทยที่สนใจลงทุนในราน ‘The Pizza 

Company”  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรานคาที่บริษัทลงทุนเอง (Own equity) ในประเทศ จํานวนท้ังส้ิน 155 สาขา และ

เปนสาขาในตางประเทศ  14 สาขา และมีสาขาที่อยูในระบบแฟรนไชสในประเทศจํานวน 55  สาขา และตางประเทศ

จํานวน 24 สาขา ทั้งนี้ทําเลที่ต้ังของรานคาสวนใหญจะอยูในเขตศูนยการคา ยานธุรกิจและยานที่พักอาศัย เปนตน โดยมี

กลุมเปาหมายเปนลูกคาระดับกลางข้ึนไป ในสวนของการใหบริการในรูปแบบแฟรนไชสกับลูกคาในตางประเทศน้ัน

ปจจุบันบริษัท ไดใหแฟรนไชสธุรกิจพิซซา “The Pizza Company” ในประเทศซาอุดิอารเบีย  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

จอรแดน บารเรน จีน กัมพูชาและลาว เปนตน 

 
Uลักษณะการใหบริการ 

การใหบริการภายใตเคร่ืองหมายการคา “The Pizza Company” มีทั้งการใหบริการแบบการรับประทานที่ราน 

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

พิซซา พาสตา ไก สลัด และอื่นๆ 

 
5.2 แฮมเบอรเกอร  

ภายใตเคร่ืองหมายการคา “Burger King” เปนแบรนดเบอรเกอรที่มีชื่อเสียงระดับโลก เชน “Whopper” และเปน

ที่รูจักกันดีในการใชกรรมวิธีการผลิตแบบยางดวยไฟ ทําใหแฮมเบอรเกอรของ Burger King มีรสชาติที่ยอดเย่ียม 
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Uลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 
บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 95  

เปนผูดําเนินธุรกิจ Burger โดยการซ้ือแฟรนไชสมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิในการเปดราน Burger 

King ในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทานั้น  

ณ ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดเปดดําเนินการราน Burger King ทั้งส้ินจํานวน 26 สาขาท่ัวประเทศ

ไทย โดยรานคาสวนใหญจะต้ังอยูในเขตศูนยการคาและแหลงทองเที่ยวตางๆ เนื่องจาก Burger King มีกลุมลูกคา

เปาหมายเปนลูกคาระดับกลางขึ้นไปรวมถึงชาวตางชาติที่มีกําลังซื้อ 

 
Uลักษณะการใหบริการ 

ปจจุบัน Burger King ใหบริการสําหรับการรับประทานที่ราน (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

การใหบริการที่เปนมิตร ไมเหมือนใคร 

 
Uลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

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

ดําเนินธุรกิจไอศกรีม “Swensen’s” โดยบริษัทไดรับแฟรนไชสในการดําเนินงานจาก บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล 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 2553 บริษัทไดเปดสาขาโดยการลงทุนเองทั้งส้ินจํานวน 112 สาขา และมีสาขาที่อยูใน

ระบบแฟรนไชสในประเทศจํานวน 115 สาขา และตางประเทศจํานวน 15 สาขา รานคาสวนใหญต้ังอยูตามยาน

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

สามารถใหแฟรนไชสกับลูกคาในตางประเทศได โดยปจจุบันบริษัทไดใหแฟรนไชสธุรกิจไอศกรีม “Swensen’s” แก 

ผูใหบริการในซาอุดิอารเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส กัมพูชา เวียดนามและอินเดีย เปนตน 

 
Uลักษณะการใหบริการ 

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

จัดสงใหที่บาน (Delivery) อีกทั้งยังสามารถซื้อกลับบานไดจาก Modern Trade Channel โดยลูกคาสวนใหญจะเปน

ลูกคาระดับกลางขึ้นไป ทั้งกลุมวัยรุนและครอบครัว ทั้งนี้สินคาหลัก ไดแก ไอศกรีมซันเดย ช็อคโกแลตฟองดู และไอศกรีม

เคก เปนตน 
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ซอฟทไอศกรีม  
ภายใตแบรนด “Dairy Queen” เปนไอศกรีมซอฟทเสิรฟ มีการจัดจําหนายในรูปแบบของ Kiosk มีสินคาที่เปนที่

นิยมคือ “Blizzards” ที่มีรสชาติเขมขน จนเปนที่ชื่นชอบ และไดรับความนิยมจนถือไดวาเปน signature product 

 
Uลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

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

ธุรกิจไอศกรีม “Dairy Queen” โดยบริษัทไดรับสิทธิแฟรนไชสในการดําเนินงานจากผูประกอบการในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้

บริษัทไดรับสิทธิในการเปดรานในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทานั้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดเปดสาขาโดยการลงทุนเองทั้งส้ินในประเทศจํานวน 240 โดยสาขาสวนใหญ

จะต้ังอยูในศูนยการคา แหลงธุรกิจและแหลงชุมชน 

 
Uลักษณะการใหบริการ 

บริษัทจําหนายไอศกรีมในรูปแบบของการ Take away เทานั้น 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 2553 บริษัทไดเปดสาขาโดยการลงทุนเองทั้งส้ินในประเทศจํานวน 3 สาขา 

 
5.5 สเต็ก ซีฟูด และสลัด  

ภายใตเคร่ืองหมายการคา “Sizzler” เปนรานอาหารที่ประกอบดวยสเต็กหลากหลายชนิด และสลัดบารที่ใหญ

และมีความหลากหลายมากที่สุดในรานอาหารประเภทน้ี  

 
Uลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

 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 2553 บริษัทไดเปดดําเนินธุรกิจทั้งส้ินจํานวน 44 สาขา โดยมี 6 สาขาในตางประเทศ และ 

38 สาขาทั่วประเทศไทย โดยในกรุงเทพมี 26 สาขา และในตางจังหวัดตามหัวเมืองใหญอีก 12 สาขา เชน เชียงใหม ภูเก็ต 

หาดใหญ นครราชสีมา อุดรธานี พัทยา หัวหิน ชลบุรีและขอนแกน  โดยสวนใหญรานคาจะตั้งอยูในยานศูนยการคา 

แหลงธุรกิจและแหลงชุมชน  
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Uลักษณะการใหบริการ 
Sizzler ใหบริการสําหรับการรับประทานในราน (Dine in) เทานั้น โดยสินคาหลักไดแก สเต็ก ซีฟูด และสลัด 

เนื่องจาก 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  ซึ่งเปนธุรกิจกาแฟท่ีทํารายไดสูงสุดเปนอันดับหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปดบริการท้ังส้ิน 262 สาขาโดยการลงทุนเองทั้งส้ินจํานวน 19 สาขา เปนสาขาท่ี

ลงทุนในประเทศไทย 5 สาขา สาขาท่ีลงทุนเองในประเทศออสเตรเลีย 14 สาขา และมีสาขาที่อยูในระบบแฟรนไชสจํานวน 

243 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

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

Pasta และ Pinle  ปจจุบัน TEX เปดใหบริการใน 6 ประเทศ ไดแก ประเทศสิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 

อินเดียและออสเตรเลีย   

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 Thai Express เปดบริการทั้งส้ิน 71 สาขาโดยการลงทุนเองทั้งส้ินจํานวน 60 สาขา 

และมีสาขาที่อยูในระบบแฟรนไชสจํานวน 11 สาขา  
 

เครือขายรานสาขาของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้  

ราน จํานวนสาขา บริษัทลงทุนเอง แฟรนไชส 
ในประเทศ ตางประเทศ ในประเทศ ตางประเทศ 

The Pizza Company 248 155 14 55 24 

Burger King 26 26 - - - 

Swensen’s 242 112 - 115 15 

Dairy Queen and Grill & Chill 243 243 - - - 

Sizzler 44 38 6 - - 

The Coffee Club 262 5 14 - 243 

Thai Express 71 - 60 - 11 

อื่นๆ * 12 12 - - - 

รวมทั้งส้ิน 1,148 591 94 170 293 

* อื่นๆ ไดแก รานอาหารในสนามบิน  
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ขอมูลดานการตลาดและภาวะการแขงขัน สวนหนึ่งเปนขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนการรวบรวมขอมูล

เผยแพรจากสวนราชการและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลเก่ียวกับคูแขงซ่ึงจากเปนขอมูลที่บริษัทมีการ

วาจางหนวยงานภายนอกเปนผูจัดทําเปนรายป 

 
1. อุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรม  

แมในป   2553 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดรับผลกระทบจากปญหาความไมสงบทางการเมืองในประเทศ และ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง แตจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวประเทศไทย

ยังสามารถมีจํานวนถึง 16.0 ลานคน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 13 สวนอัตราการเขาพักเฉล่ียทั้งประเทศ

เทากับรอยละ 50 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากชวงเดียวกันของปกอนที่รอยละ 49   

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดสรุปจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติในป 2553 จํานวน 16.0 ลานคน เพิ่มขึ้นจากป

กอน รอยละ 13 และคาดการณวาในป 2554 จะมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากป 2553 

ในอัตรารอยละ 5 เนื่องจากการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น ประกอบกับ เศรษฐกิจโลกทยอยปรับตัวดีขึ้น 

โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชีย การคาดการณการเติบโตของ GDP ภายในประเทศที่หลายสํานักได

ประเมินอัตราการขยายตัวไวรอยละ 3-5 ในป 2554  อัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับตํ่า นอกจากปจจัยทาง

เศรษฐกิจที่เอื้ออํานวยแลว การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดออกมาตราการกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศอีกดวย  
 2552 2553 

จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ (พันคน) 14,142 16,021 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) -3.0% +13.3% 

อัตราการเขาพักโรงแรม (รอยละ) 49.1% 50.2% 

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย 

 

 

2B4.2  การตลาดและภาวะการแขงขัน  

  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  14.15 -3.0% 

2553  16.02 +13.3% 

ที่มา: การทองเท่ียวแหงประเทศไทย   
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Uคูแขงและสถานภาพในการแขงขัน  
 

• ในเขตกรุงเทพฯ: โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีสอรท แอนด สปา  เปนโรงแรมจับกลุมลูกคาที่เนนการพักผอน 

โดยมีผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท ไดแก  Banyan Tree,  Shangri-La,  Royal Orchid 

Sheraton และ Millenium Hilton  ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียตอหองในป 2553 เทียบกับคูแขงในกลุมแลว

อยูอันดับ 2  สําหรับโรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ มีคูแขงที่เปนโรงแรมระดับ 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 2553  

• ในเขตหัวหิน:  โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอรท แอนด สปา เปนโรงแรมจับกลุมลูกคาที่เนนการพักผอนและจัด

อยูในกลุมโรงแรมระดับที่มีเครือขายสากลในหัวหิน ซึ่งเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ขณะท่ีโรงแรมอนันตรา หัว

หิน รีสอรท แอนด สปา จัดอยูในโรงแรมชั้นนําประเภทที่มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัวและเปนโรงแรมที่เนน

กลุมลูกคาระดับบนเทานั้น  ผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท ไดแก Hilton, Sofitel, Sheraton 

และ Hyatt ซึ่งในป 2553 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 

Pavillions และ Aleenta  

• ในเขตสมุย: อนันตรา บอผุด รีสอรท แอนด สปา  จัดอยูในกลุมโรงแรมชั้นนําซ่ึงมีเอกลักษณของตนเอง ขณะที่

โฟรซีซั่นส รีสอรท สมุย ที่จัดอยูในกลุมโรงแรมที่มีเครือขายสากล โดยผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกัน 

ไดแก Banyan Tree, W Retreat, Napasai , Six Senses, Renaissance, Chaweng Regent, Central 

Grand, Amari Plam Reef,  โดยโรงแรมในเครือของบริษัททั้งสองแหงมีรายไดเฉล่ียตอหองในป 2553 จัดอยู

อันดับผูนําตลาด ประกอบกับในปลายป 2553 มีการเปดใหดําเนินการ อนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา 

ที่เกาะสมุย ซึ่งบริษัทรับจางบริหารจัดการ เทากับเปนการตอกยํ้าความเปนผูนําผูประกอบการโรงแรมในเกาะส

มุย ที่ใหบริการโรงแรมถึง 3 แหง 

• ในเขตเชียงใหม: โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม เปนโรงแรมชั้นนําที่จัดอยูในกลุมโรงแรมระดับ High-end 

โดยผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกัน ไดแก Mandarin Oriental Dhara Dhevi, Dusit D2 และ Chedi 

โดยในป 2553 โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม มีรายไดเฉล่ียตอหองอยูในอันดับ 2 ของกลุม 
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• ในเขตเชียงราย : โรงแรมอนันตรา สามเหล่ียมทองคํา รีสอรท แอนด สปา มีผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียง

กัน ไดแก Dusit Island, Imperial , Katilya และ Le Meridien  โดยในป 2553 โรงแรมอนันตรา สามเหล่ียม

ทองคํา รีสอรท แอนด สปา มีรายไดเฉล่ียตอหองสูงสุดเปนอันดับ 1 ของกลุม นอกจากนี้ บริษัทยังมีโรงแรมโฟรซี

ซั่นส เตนทแคมป ที่จัดอยูในกลุมโรงแรมที่มีเอกลักษณของตนเอง เนื่องจากเปนเอกซคลูซีฟ รีสอรทที่โดดเดน

เร่ืองความเปนพื้นบานแหงปาเมืองเหนือที่ใหบริการที่พักเพียง 15 เตนท จึงทําใหไมมีคูแขงโดยตรง 
 
กลยุทธทางการตลาด   

บริษัทมีระบบการขายในลักษณะการรวมศูนยดานการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมขอมูลของลูกคาและ

โรงแรมในเครือไวที่สวนกลาง เพื่อจะนําไปใชในการขยายตลาดและสงเสริมการขาย (Decentralization) ซึ่งเปนการ

กระจายขอมูลที่มีใหเกิดประโยชนในการเสริมสรางเครือขายในการขายใหกวางขวางและรวดเร็วขึ้น โดยบริษัทมีกลยุทธ

การตลาดและการขาย ดังนี้ 

1. เนนการใหบริการที่คุมคาเหมาะสมกับราคาขาย และสรางความประทับใจในการใหบริการการขายรวมกับ

บริษัทนําเท่ียว สายการบิน และองคกรอื่นๆ เชน หางสรรพสินคา บริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร 

เปนตน เพื่อเพิ่มจํานวนลูกคา 

2. เนนการขยายฐานลูกคาไปยังแหลงตลาดที่ยังไมไดรับการสงเสริมการขายมากนัก สรางความสัมพันธที่ดี

ทั้งตลาดในภูมิภาค เชน เกาหลี จีน และ อินเดีย และตลาดสําคัญอื่นๆในเอเชียและยุโรป ตลอดจน

พัฒนาการขายตรงเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดเพิ่มขึ้น 

3. สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาเดิมเพื่อใหเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีก  โดยปรับปรุงและ

แจงขอมูลลาสุดใหลูกคาทราบเก่ียวกับบริการหรือโปรแกรมตางๆของโรงแรมตลอดเสมอ เพื่อใหลูกคา

สามารถเลือกบริการที่เหมาะกับความตองการของตนเองได  

4. ประชาสัมพันธการใหความสะดวกในการใหบริการสํารองหองพักผานศูนยกลางสํารองหองพักในกรุงเทพฯ 

และสํานักงานตัวแทนขายและสํารองหองพักในตางประเทศ เชน สิงคโปร อังกฤษ มัลดีฟส และอาบูดาบี 

เปนตน ซึ่งสามารถสํารองหองพักโรงแรมในเครือไดทุกแหง 

5. พัฒนาระบบสํารองหองพักทางอินเตอรเน็ทซึ่งเปนตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยสามารถสํารอง

หองพักผานเว็บไซต Hwww.anantara.comH 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 ถึงขนาดของโรงแรม 

แหลงที่ต้ัง ภาวะการแขงขัน ประสบการณการดําเนินธุรกิจในตลาดนั้นแลวเห็นวาบริษัทสามารถบริหารงานเองไดก็จะ

บริหารงานโดยใชแบรนดของตนเอง ซึ่งชวยลดตนทุนในการดําเนินงาน ในสวนของคาธรรมเนียมการบริหารจัดการ เพราะ

ใชแบรนดของตนเอง   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับจางบริหารงานใหกับเจาของโรงแรมอื่น ภายใตแบรนดอนันตรา ซึ่ง ณ ส้ิน



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่  1 หนา 48 

ป 2553 มีโรงแรมที่บริษัทบริหารงานเปดใหบริการแลวทั้งส้ิน 7 แหง จากทั้งหมด 20 แหงที่บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญา

จางบริหารงานแลว โดยโรงแรมที่เหลือ 13 แหง อยูระหวางการกอสราง ซึ่งคาดวาจะทยอยเปดใหบริการไดในป 2554-

2556  

2. การบริหารงานดวยตนเองโดยใชเคร่ืองหมายการคาอื่น    

บริษัทจะพิจารณาบริหารงานดวยตนเอง ภายใตเคร่ืองหมายการคาอื่น เนื่องจากเหตุผลทางการตลาดและ

โอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมีมากกวาตนทุนที่เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นไดจาก บริหารงานดวยตนเองภายใตเคร่ืองหมาย

การคา“แมริออท” (Franchise) จํานวน 3 แหง ที่กรุงเทพฯ พัทยา และหัวหิน ซึ่งเปนโรงแรมขนาดใหญกลาว คือ มีจํานวน

หองพัก ระหวาง 200-400 หอง ซึ่งจําเปนตองมีศูนยการรับจองหองพักที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล โดยท่ีการ

บริหารงานภายใตเคร่ืองหมายการคาอื่นแมวาจะมีคาใชจายแฟรนไชส แตผลตอบแทนท่ีไดรับนั้นคุมคาทั้งในดานของ

อัตราการเขาพักและอัตราคาหองพัก  ดังจะเห็นไดจากผลการดําเนินงานในระยะเวลากวาสิบปที่ผานมา เนื่องจากแบรนด

แมริออทเปนที่รูจักในระดับสากลและมีศูนยการรับจองหองพักของกลุมแมริออทซึ่งมีเครือขายครอบคลุมทั่วโลก 

3. การหาผูรวมทุนและการวาจางใหผูอื่นบริหารงาน 

ในกรณีที่บริษัทขาดประสบการณในการบริหารงานโรงแรมในบางพื้นที่ แตบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพการ

เติบโตของตลาด และโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ อาจหาผูรวมทุนซึ่งมีประสบการณ เชน การรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 50 

ในกลุมโรงแรมที่มัลดีฟสและแอฟริกา หรือการวาจางกลุมโรงแรมที่มีชื่อเสียงและความสามารถในการบริหารงานในระดับ

สากล มาเปนผูบริหารงานสําหรับโครงการน้ันๆ ดังเชน บริหารงานโดยโฟรซีซั่นส ภายใตเคร่ืองหมายการคา “โฟรซีซั่นส” 

และบริหารงานโดยกลุมแมริออทโฮเทล ภายใตเคร่ืองหมายการคา “เจดับบลิวแมริออท” ภายใตสัญญาบริหารงาน โดยจะ

คาธรรมเนียมการบริหารจัดการเปนรอยละคงที่ของรายไดรวม และรอยละคงที่ของรายไดหลังหักคาใชจายจากการ

ดําเนินงานของโรงแรม  

 

กลุมลูกคาเปาหมาย   แบงออกเปน 4 ประเภท คือ  

1. นักทองเที่ยวเพื่อการพักผอน  

2. นักธุรกิจ  

3. กลุมการประชุม การจัดแสดงสินคาและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน  

4. กลุมนักธุรกิจและนักทองเที่ยวที่เดินทางผาน  

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 
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1. มีประสบการณในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน  

2. มีการใหบริการที่ดีและมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม 

3. มีโรงแรมในเครือ ซึ่งต้ังอยูในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ และมีระบบสํารองหองพักที่ทันสมัย

และรวดเร็ว 

4. มีหุนสวนทางธุรกิจระดับนานาชาติ ที่มีประสบการณในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุมแมริออท 

และโฟรซีซันส   

5. การสรางมาตรฐานและความมีเอกลักษณ (Uniqueness) ที่สําคัญ โดยเฉพาะโรงแรมในเครืออนันตรา 

ซึ่งทําใหบริษัท สามารถใชแบรนดในธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมซึ่งสามารถขยายฐานลูกคาและอัตรา

การทํากําไรใหกับบริษัทฯ 

   

การจําหนายและชองทางการจําหนาย  ชองทางการจัดจําหนายแบงได 3 ทางคือ  

1.  การขายโดยเจาหนาที่ฝายขายของบริษัทคิดเปนรอยละ 55 ของรายไดที่มาจากชองทางจําหนาย

ทั้งหมด เจาหนาที่ฝายขายของบริษัทจะเสนอสินคาใหลูกคาโดยตรงหรือตัวแทนขายและกลุมลูกคาจัด

ประชุมและสัมมนาท้ังภายในและตางประเทศ  

2.   ขายผานตัวแทนจําหนายหรือบริษัททองเที่ยว (Tour/Travel Agent) ในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 37 

ของรายไดที่มาจากชองทางจําหนายทั้งหมด Tour/Travel Agent จะทําหนาที่ลักษณะเดียวกับคน

กลางในการจัดจําหนายหองพักใหกับบริษัท โดย Tour/Travel Agent ของบริษัท จะมีอยูทั้งในเอเชีย 

ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และทําธุรกิจประเภทรับจองหองพักและขายต๋ัวเคร่ืองบินและ

อํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับผูใชบริการโดยอาจเสนอขายตั๋วเคร่ืองบินพรอมหองพักใน

ลักษณะ Package ดวย โดยคุณสมบัติของตัวแทนจําหนายหรือบริษัททองเที่ยว ที่โรงแรมเสนอราคา

หองพักพิเศษเพื่อจําหนาย ไดแก มีเครือขายที่กวางขวาง  มีประวัติและช่ือเสียงที่ดี และมีประสบการณ

ในการดําเนินงานมานาน และ สามารถทํายอดขายไดสูง  

3. อื่นๆ คิดเปนรอยละ 8 ของรายไดที่มาจากชองทางจําหนายท้ังหมด ไดแก (1) การ Walk In ของกลุม

นักทองเที่ยวทั่วไป และ (2) พนักงานรับจองหองพักจากกลุมนักทองเท่ียวทั่วไปซ่ึงรูจักโรงแรมผานส่ือ

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

ที่ไมไดจองหองพักมากอน ทั้งนี้หากลูกคาจองหองพักผาน Internet บริษัทจะไมนับลูกคานั้นเปนลูกคา

ประเภท Walk in 

ลักษณะของลูกคา ลูกคาของธุรกิจโรงแรม มีทั้งลูกคาที่เปนคนไทยและตางชาติ ซึ่งแบงได เปน 3 กลุมใหญ ๆ  

1. กลุมลูกคาที่จองผานบริษัททองเที่ยวท้ังในประเทศและตางประเทศ เปนที่รับจองหองพักจากลูกคา 

แลวบริษัททองเที่ยวจะสงลูกคาใหโรงแรม โดยจํานวนหองพักที่ขายผานบริษัททองเที่ยวจะมีปริมาณ

สูงและถือเปนลูกคากลุมใหญของบริษัท 

2. กลุมนักทองเที่ยวทั่วไป เปนลูกคาที่ติดตอเขาพักที่โรงแรมดวยตนเอง  

3.  กลุมลูกคาที่มาจัดประชุมและสัมมนาเปนกลุมลูกคาที่เขาพักโรงแรมเพื่อวัตถุประสงคของการ

ประชุมสัมมนา ลูกคาประเภทนี้จะกอใหเกิดรายไดอื่นๆ นอกเหนือจากหองพัก  
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ลูกคาสวนใหญของบริษัท เปนลูกคาที่ติดตอผานมาทางบริษัททองเที่ยวท้ังในประเทศและตางประเทศ จึงมี

ความหลากหลาย และเปนการยากท่ีจะใหรายชื่อลูกคารายใหญที่แนนอนได สําหรับลูกคาภายในประเทศท่ีเปน

บริษัทเอกชน องคกรภาครัฐตางๆ ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัท มีการมาใชบริการอยางสม่ําเสมอ และจากโครงการไทย

เที่ยวไทยของรัฐบาลสงผลใหกลุมลูกคาภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น   

 

สัดสวนของลูกคาที่เขาพักแบงตามทวีป  มีรายละเอียด ดังนี้   

ประเทศ/ทวีป 2552 2553 

ประเทศไทย 12% 13% 

เอเชียตะวันออก 24% 23% 

เอเชียใต 3% 3% 

ตะวันออกกลาง 5% 7% 

ยุโรป 37% 36% 

อเมริกา 12% 11% 

หมูเกาะทางแปซิฟก 4% 5% 

อื่น ๆ 2% 2% 

รวม 100% 100% 

  

สัดสวนของลูกคาแยกตามรายประเทศ 5 อันดับแรก ในป 2553 ดังนี้  

ลําดับที่ ประเทศ 2552 2553 

1 ไทย 12% 13% 

2 เยอรมัน 11% 10% 

3 อเมริกา 11% 9% 

4 อังกฤษ 7% 7% 

5 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 3% 5% 

 
2. ธุรกิจใหเชาศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 

จากภาวะการขยายตัวของตลาดคาปลีกในปที่ผานมา มีการพัฒนาและสรางศูนยการคาใหม ทําใหพื้นที่คาปลีก

ในกรุงเทพฯ มีเพิ่มขึ้น การขยายตัวของตลาดคาปลีกสูตลาดนักทองเที่ยวจึงยังคงเปนชองทางในการขยายตัวที่

ผูประกอบการนํามาใชตลอด 2 – 3 ปที่ผานมา ซึ่งแหลงทองเที่ยวท่ีใกลกรุงเทพฯและมีศักยภาพมากที่สุดรองเปนอันดับ

สองของประเทศคือพัทยา  จกสถิติกรมการทองเท่ียวป2554 ในเมืองพัทยาจะมีผูประกอบการที่จัดอยูในระดับเดียวกัน

ประมาณ 4-5 รายแตจะมีกลุมลูกคาเปาหมายท่ีแตกตางกันไป เชนธุรกิจ หางสรรพสินคาCentral Festival Pattaya 

Beach, Factory Outlet และ Hyper Mart เชน บิ๊กซี โลตัส และ คารฟูร และศูนยการคาประเภท IT เชน ตึกคอม จะมี

เปาหมายกลุมลูกคาทองถ่ินและนักทองเที่ยวในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน ในขณะท่ีศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 

จะมีกลุมลูกคาเปาหมายหลัก คือนักทองเที่ยวและลูกคาที่เขาพักโรงแรม  
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ภาวะการแขงขันของศูนยการคาในพัทยามีการแขงขันกันรุนแรงตลอดปที่ผานมาและในปนี้มีการพัฒนาพื้นที่

เพื่อสรางศูนยการคาใหม รวมถึงแขงขันทางดานการจัดการสงเสริมการขายมากขึ้น ทั้งนี้การแขงขันดังกลาวมีผลกระทบ

ตอศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยานอย เนื่องจากศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ต้ังอยูในทําเลท่ีดี โดย

เม่ือเปรียบเทียบคาเชาพื้นที่ของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยาแลวยังคงเปนที่นาสนใจสําหรับผูเชามากสังเกต

ไดจากอัตราการเชาพื้นที่ที่มีอยูสูงถึงอัตรารอยละ 93 

ตลอดปที่ผานมา  ศูนยการคารอยัลการ เดน  พลาซา  พัทยา  ได มีการปรับตัวเพื่อให มีความแตกตาง 

(Differentiate) จากคูแขง โดยปรับเปล่ียนรานคาเพิ่มธุรกิจบันเทิง คือ พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงหลุยส ทุสโซดส แว็กซเวิรค เพิ่ม

รานคาแฟชั่นแบรนดชั้นนําตางๆ พรอมทั้งรูปแบบของการนําเสนอสินคาและบริการในสวนของการใหบริการดานอาหาร

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

นักทองเที่ยวไดอยางแทจริง 
3. ธุรกิจใหเชาศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ  

กลุมลูกคาเปาหมายของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ คือ กลุมชุมชนบริเวณใกลเคียงโดยเนนที่

กลุมครอบครัว และนักทองเท่ียวท่ีเขาพักโรงแรม ภายในศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ มีรานคาที่เปนที่รูจัก

หลายประเภท ไมวาจะเปนรานอาหาร อาทิ เดอะ พิซซา, สเวนเซน, ซิซเลอร, เอส แอนด พี, Starbucks, Mc Donald ราน

เสริมความงาม รานหนังสือ โรงเรียนเสริมทักษะ รานคาแฟช่ัน รานขายของตกแตงบานและรานคาอื่น ๆ อีกหลากหลาย 

ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย 

เนื่องจากป 2552 มีการแขงขันของศูนยการคาในบริเวณศูนยกลางทางธุรกิจ อยางรุนแรง ทําใหธุรกิจคาปลีก

ตองปรับตัวกันอยางมาก โดยเฉพาะรูปแบบของศูนยการคาประเภท Community Mall ถึงแม รอยัลการเดน พลาซา 

กรุงเทพ จะไมไดอยูในเขตที่ตองแขงขันอยางรุนแรงนั้น แตเนื่องจากสภาวะตลาดเปล่ียนแปลงไป ความตองการของ

ผูบริโภคเปล่ียนไป ศูนยการคาตางๆ ในเขตรอบนอก จึงหนีไมพนที่จะตองแขงขันกันมากขึ้น ดังนั้น รอยัลการเดน พลาซา 

กรุงเทพ  ซึ่งเปน Community Mall นั้น จะตองตอกยํ้าความเปนศูนยการคาใกลบานใหชัดเจนและทําการตลาดให

สอดคลองกับความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง 

นอกจากน้ีในป 2553 ขอไดเปรียบทางดานที่ต้ังของศูนยการคา รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ซึ่งถือเปนศูนย 

Community Mall แหงเดียวในยานฝงธน เจริญนคร และอยูแถบริมแมน้ํา ซึ่งมีการเติบโตทางดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ประเภท คอนโดเกิดขึ้นมากมาย แถบริมแมน้ํา ทําใหมีกลุมลูกคาใหมเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับศูนยมีการปรับเปล่ียน

รานคา ใหมีความหลากหลายท้ังสินคาและบริการที่สามารถตอบสนองความตองการใหลูกคาเขามาซ้ือสินคาและใช

บริการเพิ่มขึ้นมาก 
4. ธุรกิจใหเชาศูนยการคาเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต  

เนื่องจากศูนยการคาเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต ซึ่งต้ังอยูบนหาดไมขาว ทามกลางโรงแรมระดับหาดาว  กลุมลูกคา

เปาหมายหลักคือ นักทองเที่ยวท่ีเขาพักโรงแรม และลูกคาที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง โดยภายในศูนยการคาเทอเทิล วิล

เลจ ภูเก็ต มีรานคาหลายประเภท ไมวาจะเปนรานอาหาร อาทิ Coffee Club Swensen’s และ Bill Bentley Pub รานคา

แฟช่ัน อาทิเชน ราน Esprit, Surfer Paradise, Triumph, Piklik, Jim Thompson Private Collection, และรานคาอื่น ๆ 

อีกหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย 

ศูนยการคาเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต เปนศูนยการคาแหงเดียวบนหาดไมขาว ซึ่งในบริเวณใกลเคียงกันไมมีคูแขงขัน

ทางตรง ประกอบกับอยูทามกลางโรงแรมระดับหาดาว  อาทิเชน JW Mariotte  Anantara    Marriotte vacation club 

Sala  phuket และลาสุด Renaissance ที่พึ่งเปดทําการในป2553  ในอนาคต กําลังจะเปดอีกหลายๆ แหง  ดวยทําเลที่ต้ัง 
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และการคัดสรรรานคาที่ดีและมีคุณภาพ ตรงกับความตองการ ของกลุมนักทองเที่ยว  เพื่อเปดบริการภายในศูนย ประกอบ

กับการทําการตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย จึงทําใหจํานวนลูกคาคอยๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และคาด

วาจะเพิ่มขึ้นอีกอยางมีนัยสําคัญในระยะเวลาอันใกล หลังจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวท่ีเขาพักในโรงแรมใน

ละแวกนั้น  

 
5. ธุรกิจสปา 

บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด  บริษัท เอ็มสปา เอ็นเตอรไพรซ 

แมเนจเมนท (เซ่ียงไฮ) จํากัด และบริษัท อาราเบียน สปา (ดูไบ) จํากัด ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพื่อ

สุขภาพ ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยมี

กลุมเปาหมายคือลูกคาที่เขาพักในโรงแรมและกลุมลูกคาที่เห็นความสําคัญในเร่ืองสุขภาพ ธุรกิจการใหบริการเพื่อสุขภาพ 

โดยเฉพาะธุรกิจสปา ไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน จํานวนผูประกอบการไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตอยางไรก็

ตามบริษัท ไดเปดดําเนินการเปนรายแรกๆ และปจจุบันมีสาขาท้ังหมด 12 แหงทั่วประเทศ และอีก 21 แหงในตางประเทศ 

คูแขงที่อาจจัดระดับเพื่อการเปรียบเทียบคือ (1) บันยันทรี สปา และ อังสนา สปา ซึ่งดําเนินการภายใตกลุมเจาของ

เดียวกัน มีสาขาท้ังหมด 60 แหง เปนสาขาในประเทศ 7 แหง (2) ดุสิต เทวารันย สปา ซึ่งมีทั้งหมด 5 แหง เปนสาขาใน

ประเทศ 4 แหง (3)  Centara Spa ซึ่งมีทั้งหมด 16 แหง เปนสาขาในประเทศ 14 แหง โดยจะต้ังอยูตามโรงแรมของกลุม

ธุรกิจ Central Hotels and Resort และ (4) Six Senses ซึ่งมีสาขาท้ังหมด 28 แหง เปนสาขาในประเทศไทย 6 แหง โดย

จะต้ังอยูตามโรงแรมของกลุมธุรกิจ Evason และ Soneva  

 
6. ธุรกิจรานอาหารที่มีสาขาในประเทศไทย  

ในป 2553 บริษัท คาดวาตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริการดวนจะยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัท

คาดวาจะมีอัตราการเติบโตที่ดีกวาปที่ผานมา  เนื่องจากสภาวะความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การเงิน การเมืองและความ

เช่ือม่ันของผูบริโภคของประเทศไทยในปจจุบัน โดยคาดวาอัตราการเติบโตของยอดขายรานสาขาเดิม (Same Store 

Sales) จะอยูระดับเดียวกับการเติบโตของ GDP ซึ่งจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 3-5 โดยบริษัทไดเล็งเห็นถึงความเส่ียงใน

ดานอัตราเงินเฟอในป 2553 และไดวางแผนในเร่ืองการเตรียมความพรอมในการจองวัตถุดิบและการทําสัญญากับ คูคา

(Suppliers) ในระยะยาว 

 
ตารางเปรียบเทียบสวนแบงตลาดของธุรกิจรานอาหารบริการดวนสไตลตะวันตกในประเทศไทย 

  2551 2552 2553 (ประมาณการ) 

รายได (ลานบาท) รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

ไก 7,793 29.5% 7,907 28.6% 8,545 29.2% 

แฮมเบอรเกอร 4,245 16.1% 4,731 17.1% 4,965 17.0% 

พิซซา 5,153 19.5% 5,405 19.6% 5,706 19.5% 

ไอศกรีม 3,480 13.2% 3,689 13.4% 3,903 13.3% 

อ่ืนๆ (รวมซิซซเลอร) 5,741 21.7% 5,873 21.3% 6,129 21.0% 

ตลาดรวม 26,411 100.0% 27,605 100.0% 29,249 100.0% 

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 8,547 32.4% 9,171 33.2% 9,810 33.3% 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย             

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

1. พิซซา  

• ตลาดรวมของพิซซา มีมูลคากวา 5,706 ลานบาท โดย เดอะ พิซซา คอมปะนี มีสวนแบงตลาดรอยละ 

63  และมีอัตราการเติบโตรอยละ  6 (Thailand Equity and Franchise) ในป 2553  

• ปจจุบันผูบริโภครับประทานพิซซาโดยเฉล่ีย 1.1 เดือนตอคร้ัง ซึ่งเปนกลุมครอบครัว และกลุมวัยรุน 

• แนวโนมตลาดในอนาคตจะเนนเร่ืองนวัตกรรมใหม และการคนควาวิจัยเมนูใหมๆ ควบคูกับการทํา

โปรโมชั่นอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความถ่ีในการรับประทานพิซซาของผูบริโภค และทําใหผูที่ไมทานพิซ

ซาหันมารับประทานพิซซามากขึ้น โดยคาใชจายสวนใหญ จะใชในเร่ืองของโฆษณาทางโทรทัศน 

• ในสวนของแฟรนไชส อัตราการเติบโตของจํานวนสาขาแฟรนไชสอาหารในประเทศสูงถึง 14 เทาตัว

เม่ือเทียบกับป 2544 มาถึงป 2553  (จาก 4 สาขาเปน 55 สาขา) ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2553 มีจํานวน

สาขาแฟรนไชสอาหารในประเทศ 55 สาขา   

• ปจจุบัน เดอะ พิซซา คอมปะนี มีจํานวนสาขาในประเทศไทยทั้งส้ิน 210 สาขา (เปนเจาของเองจํานวน 

155 สาขา (รวมสาขาท่ีอยูในสนามบิน 1 สาขา และขายแฟรนไชสจํานวน 55 สาขา) และพิซซา ฮัท มี

จํานวน 72 สาขา  

2. แฮมเบอรเกอร 

• ปจจุบัน ธุรกิจอาหารจานดวนมีมูลคารวมมากกวา 29,000 ลานบาท อาหารจานดวนประเภทเบอร

เกอร มีสวนแบงตลาดอยูที่ประมาณ 5,000 ลานบาท โดยแมคโดนัลดมีสวนแบงตลาดรอยละ 65 

รองลงมาคือเคเอฟซี โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 21 เบอรเกอรคิงมีสวนแบงตลาดรอยละ 9 ในป 

2553 ยอดขายเติบโตรอยละ 7  

• ปจจุบัน เบอรเกอร คิง มีสาขาทั้งส้ินจํานวน 26 สาขา (รวมสาขาท่ีอยูในสนามบิน 7 สาขา) และ

วางแผนขยายสาขาปละ 3-4 สาขา เพื่อครอบคลุมลูกคาเปาหมายหลักที่เคยอาศัยอยูในตางประเทศ 

สวน เค เอฟ ซี มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 391 สาขา และแมคโดนัลด มีสาขาจํานวน 143 สาขา  

3. ไอศกรีมพรีเม่ียม 

• ปจจุบันตลาดไอศกรีมพรีเม่ียมมีมูลคากวา 4,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36 ของตลาดไอศกรีม

โดยรวมซ่ึงมีมูลคาประมาณ 11,000 ลานบาท สเวนเซนสยังคงรักษาตําแหนงผูนําตลาดไอศกรีมพ

รีเม่ียมไวไดอยางตอเนื่อง โดยมีสวนแบงตลาดเชิงมูลคาประมาณรอยละ 75 โดยในป 2553 สเวนเซน

มีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 4 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2552  

• ปจจุบัน สเวนเซนส มีสาขาในประเทศไทยทั้งส้ินจํานวน 227 สาขา (เปนเจาของเอง 112 สาขา (รวม

สาขาที่อยูในสนามบิน 1 สาขา) และขายแฟรนไชสในประเทศ 115 สาขา) บาสกิ้น รอบบิ้น มีสาขา

ทั้งส้ินจํานวน 12 สาขา ฮาเกน ดาส มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 21 สาขา  ไอ เบอร่ี มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 16 

สาขา และเรด แมงโก มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 35 สาขา 
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4. ซอฟทไอศกรีม 

• ภาพรวมสินคาประเภทไลทฟาสฟูดส อาทิ เบเกอร่ี ขนมปง ไอศกรีม โดนัท ยังคงเติบโตเพิ่มขึ้น จาก

กิจกรรมทางการตลาด รายการสงเสริมการขาย แนะนําเมนูใหม และการเปดสาขาใหมๆ อยางตอเนื่อง

ของทุกกลุมสินคา  โดยเฉพาะตลาดโดนัท ที่มีอัตราการเติบโตกวารอยละ 25  จากมูลคาตลาดรวม

กวา 2 หม่ืนลานบาท ดวยการเขาสูตลาดของโดนัทชื่อดังจากอเมริกา 

• ปจจุบัน แดร่ีควีน (รวม DQ Grill and Chill) มีสาขาทั้งส้ินจํานวน 243 สาขา (รวมสาขาที่อยูใน

สนามบิน 10 สาขา) เค เอฟ ซี ซอฟทไอศกรีม มีสาขาทั้งส้ินจํานวน 250 สาขา และแมคโดนัลด  ซอฟท

ไอศกรีมมีสาขาท่ัวประเทศทั้งส้ิน จํานวน 96 สาขา     

5. สเต็ก 

• ใชกลยุทธใหความสําคัญกับกระแสสุขภาพตามพฤติกรรมของผูบริโภคอยางตอเนื่อง และคิดคน

พัฒนาเมนูอาหารใหมๆ ตามฤดูกาลวัตถุดิบ ผัก-ผลไม 

• ในแงการแขงขัน ซิซซเลอร ไมมีคูแขงตรงในรานอาหารประเภทเดียวกัน แตจะเปนในรูปแบบของสวน

แบงการทานอาหารของผูบริโภคจากพฤติกรรมการทานอาหารนอกบาน ทั้งจากรานอาหารสุก้ี 

รานอาหารสากล อิตาลี ญี่ปุน จีน หรือรานอาหารไทยท่ัวไป  

 
กลยุทธทางการตลาด 
บริษัทมีกลยุทธทางตลาดและการขาย ดังนี้ 

1. เนนการบริการลูกคาใหลูกคาไดรับความพึงพอใจอยางเต็มที่ (100% customer satisfaction) ใชกลยุทธเพื่อยก

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 

เนื่องจากธุรกิจอาหารบริการดวนเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง 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” บริษัทไดจัดต้ังสาขาเพื่อใหบริการจัดสงถึงบานเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพ 
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และปริมณฑล รวมทั้งตามตางจังหวัดที่บริษัทมีสาขาต้ังอยู โดยกําหนดใหมีเวลาต้ังแตการส่ังสินคาจนถึงการรับ

สินคาภายใน 30 นาที 

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

(เฉพาะสลัด) 

4. การซ้ือจาก Modern Trade Channel เชน ซูเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ตหรือรานสะดวกซื้อ เฉพาะสําหรับ 

Swensen’s เทานั้น 

ทั้งนี้ ชองทางการจําหนายสวนใหญจะเปนการรับประทานในรานและการจัดสงถึงบาน โดยสาขาสวนใหญจะ

ต้ังอยูในยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ และยานชุมชน  

 
กลุมเปาหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนลูกคาระดับกลางขึ้นไป ยกเวนสําหรับไอศกรีม Dairy Queen ซึ่งเจาะกลุม

ลูกคาต้ังแตระดับลางขึ้นไป โดยลูกคาสวนใหญจะเปนทั้ง เด็ก วัยรุน และวัยกลางคน และกลุมครอบครัวและกลุม

คนทํางาน 

 
การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทดําเนินธุรกิจสวนใหญเปนการผลิต และจําหนายอาหารบริการดวน ผานรูปแบบของสาขาจํานวนมากกวา 

1,148 แหง ทําใหไมสามารถวัดกําลังการผลิตไดโดยตรง ดังนั้น กําลังการผลิตรวม จึงขึ้นอยูกับยอดขาย หรือปริมาณของ

ลูกคาที่เขามาซ้ือผลิตภัณฑอาหารในแตละป ยกเวนบริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด และบริษัท ไมเนอร แดร่ี จํากัด ซึ่งเปน

โรงงานผลิตชีส และไอศกรีม ตามลําดับ จึงมีกําลังการผลิตที่วัดไดเปนตันตอป โดยปริมาณการผลิตจริงและอัตราการใช

กําลังการผลิตในแตละป เปนดังนี้ 

 

บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด  

ป กําลังการผลิต ปริมาณการผลิตจริง อัตราการใช 

  (ตันตอป) (ตันตอป) กําลังการผลิต (รอยละ) 

2553 1,924 1,201 62.42 

2552 1,901 1,119 58.86 

2551 1,842 1,706 92.62 

2550 1,847 1,494 80.89 

2549 1,847 1,292 69.95 
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บริษัท ไมเนอร แดร่ี จํากัด  

ป กําลังการผลิต ปริมาณการผลิตจริง อัตราการใช 

  (ตันตอป) (ตันตอป) กําลังการผลิต (รอยละ) 

2553 18,857 11,333 60.10 

2552 18,857 9,343 49.55 

2551 18,857 9,157 48.56 

2550 18,857 8,976 47.60 

2549 13,651 7,599 55.67 
 

วัตถุดิบและแหลงที่มา 
 

                วัตถุดิบในการผลิตของบริษัท แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. วัตถุดิบที่เปนอาหารแชแข็ง ไดแก มันฝร่ังแชแข็ง เนื้อไก เนื้อหมู เนื้อวัวแปรรูป  ชีส ไสกรอก ผักแชแข็ง 

อาหารทะเลตางๆ เปนตน 

2. วัตถุดิบที่เปนอาหารสด ไดแก นมสด ไขไก ผักและผลไมสด เปนตน 

3. วัตถุดิบอื่นๆ ไดแก นมผง แปง ขนมปง เคร่ืองเทศ อาหารกระปอง ผลไมแปรรูป น้ํามันพืช กาแฟ น้ําตาล 

บรรจุภัณฑ เปนตน 

 

                ที่มาของวัตถุดิบแตละประเภท มาจาก 2 แหลงดวยกัน คือ 

1. แหลงที่มาภายในประเทศ ไดแก นมสด ไขไก ไสกรอก เนื้อสัตวแปรรูปประเภทตาง ๆ ผัก ผลไม แปง น้ําตาล 

สินคาประเภทเครื่องด่ืม และบรรจุภัณฑตาง ๆ เปนตน คิดเปนรอยละ 60-70 ของวัตถุดิบทั้งหมด

โดยประมาณ 

2. แหลงที่มาจากตางประเทศ แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. การซื้อผานตัวแทนจําหนายในประเทศไทย ไดแก มันฝร่ังและผักแชแข็ง เคร่ืองเทศ อัลมอนด 

สวนประกอบตาง ๆ ที่ใชในการผลิตและแตงหนาไอศกรีม เปนตน คิดเปนรอยละ 5-10 ของวัตถุดิบ

ทั้งหมดโดยประมาณ 

2. การนําเขาจากตางประเทศโดยตรง ไดแก ชีส ชีสเหลว นมผงพรองมันเนย สวนประกอบหลักที่ใชในการ

ผลิตไอศกรีม อาหารกระปอง เนื้อวัวแปรรูปบางประเภท เปนตน คิดเปนรอยละ 10-20 ของวัตถุดิบ

ทั้งหมดโดยประมาณ 

 

                วัตถุดิบหลักในการผลิตสินคาของแตละแบรนด มีดังนี้ 

1. The Pizza Company วัตถุดิบหลักคือแปงพิซซา ชีส เนื้อหมู,ไกแปรรูป และอาหารทะเล ซึ่งบริษัทจัดซื้อจาก

บริษัทในกลุมเดียวกันและผูจําหนายภายในประเทศ  

2. Burger King มีวัตถุดิบหลักคือ ขนมปง มันฝร่ังแชแข็ง และเนื้อวัว หมู ไกแชแข็ง ซึ่งบริษัทส่ังซื้อจาก

ตางประเทศและผูจําหนายในประเทศ  
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3. Swensen’s,  Dairy Queen และบริษัท ไมเนอร แดร่ี จํากัด มีวัตถุดิบหลักในการผลิตไอศกรีมคือ นมผง

พรองมันเนย และสวนประกอบตางๆ ที่ใชในการแตงหนาไอศกรีม (Topping) ซึ่งส่ังซื้อจากตางประเทศ

โดยตรง และผานตัวแทนจําหนายในประเทศ 

4. Sizzler มีวัตถุดิบหลักคือ เนื้อวัว หมู ไก อาหารทะเลแชแข็ง ขาว โดยเนื้อสัตวบางประเภทนั้น บริษัททําการ

ส่ังซื้อจากตางประเทศ 



                  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

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

ขนาดที่ดิน     มูลคาทางบัญชี (ลานบาท) ภาระผูกพัน 

ทรัพยสินถาวรหลัก บริษัท (ไร) ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ (ลานบาท) ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2552 

อาคารโรงแรม 2 หลัง 4 ชั้นและ 

10 ชั้น  

254.60 

 

4.98 

276.27 

 

5.61 

-บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น

แนล 

11 218/2-3 หมู 10 เมือง

พัทยา 

สิทธิการเชา 30 ป 

(สิ้นสุดป 2561) 

สิทธิการเชาที่ดิน  

ไมมี- 

บริษัทยอย        

อาคารโรงแรม 2 ชั้น 12 หลัง * 170.36 

0.51 

180.52 

0.97 

-บจก. หัวหิน วิลเลจ  36 43/1 ถนนเพชรเกษม หัว

หิน 

สิทธิการเชา 30 ป 

(สิ้นสุดป 2573) * สิทธิการเชาที่ดิน 

ไมมี- 

สิทธิการเขาทําประโยชน 30 ป  

(สิ้นสุดป 2561) 

226.80 

 

 

107.31 

11.38 

245.99 

 

 

121.04 

14.90 

-บจก. บานโบราณ  เชียงราย 800 229 หมู 1 ต.เวียง  อาคารโรงแรม 2 ชั้น 2 หลัง มี 

หองพัก 90 หอง อ.เชียงแสน เชียงราย 

 

499 

 

 

 

หมู 1 ต.เวียง เตนทแคมป 15 หลัง 

อ.เชียงแสน เชียงราย สิทธิการเชาที่ดิน 

ไมมี- 

393.50 404.76 -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  29.56 42.64 -

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. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2552 

บจก. เจาพระยา รีซอรท 

(เฉพาะสวนของโรงแรม) 

27 ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ 

 

 

สิทธิการเชา 39 ป 

(สิ้นสุดป 2592) 

อาคารโรงแรม 7 ชั้น 2 หลัง และ

อาคารที่จอดรถ 7 ชั้น 1 หลัง 

สิทธิการเชาที่ดิน 

572.24 

 

186.69 

614.49 

 

210.02 

-ไมมี- 

บมจ. โรงแรมราชดําริ 10 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 

 

 

สิทธิการเชา 30 ป  

(สิ้นสุดป 2556) และมีสิทธิตอ

อายุไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ป 

อาคารโรงแรม 7 ชั้น 1 หลัง 8 ชั้น 

1 หลัง และ 9 ชั้น 1 หลงั 

สิทธิการเชาที่ดิน 

566.98 

 

891.48 

588.79 

 

918.91 

-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 

566.59 

 

22.52 

554.84 

 

24.19 

-ไมมี- 

บจก. รอยัล การเดน  

ดีเวลลอปเมนท  

37 หาดไมขาว ถลาง ภูเก็ต เปนเจาของ อาคารโรงแรม 3 ชั้น 8 หลัง และ

อาคาร 1 ชั้น 3 หลัง 

1,214.71 1,269.17 -ไมมี- 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร  46 หาดไมขาว ถลาง ภูเก็ต เปนเจาของ อาคารวิลลา 1 ชั้น 83 หลัง  1,521.50 1,565.59 -ไมมี- 

บจก. สมุย วิลเลจ  1 219 หมู 5 ต.อางทอง อ.

เกาะสมุย สุราษฎรธานี  

เปนเจาของ อาคารวิลลา 1 ชัน้ 61 หลงั 610.70 629.35 -ไมมี- 

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

(สิ้นสุดป 2582) 

สิทธิการเชาที่ดิน 10.94 13.24 -ไมมี- 

Minor International (Labuan) 

Ltd. 

 เกาะ Kihavah Huravlhu สิทธิการเชา 23 ป 

(สิ้นสุดป 2573) 

สิทธิการเชาเกาะ 289.97 334.41 -ไมมี- 

Cyprea Lanka (Private) Ltd. 26 

 

21 

ประเทศศรีลังกา ที่ดิน - เปนเจาของ 

 

สิทธิการเชา (สิ้นสุดป 2561) 

อาคารโรงแรม2 ชัน้และ 3 ชั้น 

จํานวน 6 หลัง  

สิทธิการเชา 

125.42 

 

8.33 

- 

 

- 

-ไมมี- 

หมายเหตุ      * ขายฝากอาคารใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจพรอมกับใหกองทนุรวมบริหารสินทรัพยไทยเชาชวงสิทธิการเชาที่เหลืออยูของบริษัท หัวหิน วิล

เลจ จํากัด ระยะเวลา 30 ป 9 เดือน ซึ่งทําใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น 



                  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม  
บริษัท ขนาดที่ดิน ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ทรัพยสินถาวรหลัก มูลคาทางบัญชี (ลานบาท) 

(ไร) 

ภาระผูกพัน 

ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2552 (ลานบาท) 

สิทธิการเชาและสวนปรับปรุงสิทธิ

การเชา 

102.44 

 

 

132.76 

370.51 

115.85 

 

 

153.41 

392.31 

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

เบอรลียุ่คเกอร 

คลองเตย กรุงเทพฯ 

สิทธิการเชา 30 ป  

(สิ้นสุดป 2567)  

 

-

 

 

- 

 

 

  

สิทธิการเชา 3-30 ป สิทธิการเชา ไมมี- สิทธิการเชารานอาหาร

หลายแหง จํานวน 43 

สาขา 

สวนปรับปรุงสิทธกิารเชา

รานอาหารหลายแหง จํานวน 158 

สาขา 

 

 

50.20 

109.72 

62.25 

95.51 

-บจก. สเวนเซนส (ไทย) - สิทธิการเชารานอาหาร

หลายแหง จํานวน 15 

สาขา 

สิทธิการเชา 3-28 ป สิทธิการเชา 

สวนปรับปรุงสิทธกิารเชา

รานอาหารหลายแหง จํานวน 111 

สาขา 

ไมมี- 

35.17 

224.99 

41.21 

223.67 

-บจก. เอส.แอล.อาร.ท ี - สิทธิการเชารานอาหาร

หลายแหง จํานวน  5 

สาขา 

สิทธิการเชา 3-22 ป สิทธิการเชา 

สวนปรับปรุงสิทธกิารเชา

รานอาหารหลายแหง จํานวน 36  

สาขา 

ไมมี- 

32.88 

75.82 

38.67 

76.40 

-บจก. เบอรเกอร ประเทศไทย - สิทธิการเชารานอาหาร

จํานวน 5  สาขา 

สิทธิการเชา 12-15 ป สิทธิการเชา 

สวนปรับปรุงสิทธกิารเชา

รานอาหารหลายแหง จํานวน 18  

สาขา 

 

ไมมี- 

บจก. ไมเนอร ชสี  29 อําเภอปากชอง 

นครราชสีมา 

เจาของ อาคารโรงงาน* 46.75 47.73 -ไมมี- 

สวนที่ 1 หนา 60 



                  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 1 หนา 61 

บริษัท ขนาดที่ดิน 

(ไร) 

ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ทรัพยสินถาวรหลัก มูลคาทางบัญชี (ลานบาท) ภาระผูกพัน 

ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2552 (ลานบาท) 

บจก. ไมเนอร แดรี่ - อําเภอปากชอง 

นครราชสีมา 

เจาของ อาคารโรงงาน* 113.34 117.99 -ไมมี- 

หมายเหตุ  * ขายฝากอาคารและใหเชาชวงสิทธิการเชาใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวีเพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจ 

 
ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย  

บริษัท ขนาดที่ดิน 

(ไร) 

ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ ทรัพยสินถาวรหลัก มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระผูกพัน 

(ลานบาท) ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2552 

บจก. รอยัลการเดน พลาซา  8 

 

2 

218 หมู 10 เมืองพัทยา 

 

889 หมู 3 หาดไมขาว จ.

ภูเก็ต 

สิทธิการเชา 30 ป  

(สิ้นสุดป 2561) * 

เปนเจาของ 

อาคารศูนยการคา 1 หลัง 3 ชั้น * 

 

อาคารศูนยการคา 1 หลัง 2 ชั้น 

385.57 

 

147.04 

447.96 

 

154.05 

-ไมมี- 

บจก. เจาพระยา รีซอรท 

(เฉพาะสวนของพลาซา) 

(บริเวณเดียวกับโรงแรม) 

27 

 

ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ 

 

 

สิทธิการเชา 30 ป 

(สิ้นสุดป 2562) 

อาคารศูนยการคา 1 หลัง 2 ชั้น 

สิทธิการเชาที่ดิน 

70.16 

3.42 

76.86 

3.84 

-ไมมี- 

หมายเหตุ     *ขายฝากอาคารใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับ เพื่อประกอบธุรกิจพรอมกับใหกองทนุรวมบริหารสินทรัพยไทยเชาชวงสิทธิการเชาที่เหลืออยูของบริษัท รอยัลการ

เดน พลาซา จํากัด ระยะเวลา 9 ป 2 เดือนซึ่งทําใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น 



                  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 
ธุรกิจการจัดจาํหนายและผลิตสินคา 

บริษัท ขนาดที่ดิน ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ ทรัพยสินถาวรหลัก มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระผูกพัน 

(ไร) (ลานบาท) ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2552 

บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอริ่ง ที่ดิน + 

อาคาร 

60/185 หมู 19 ซอย 17 

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี 

เปนเจาของ ที่ดินและอาคาร 119.57 122.48 -ไมมี- 

เปนเจาของ ที่ดินและอาคารใหเชา(ตามสัญญาเชา

ที่ดินพรอมสิ่งปลกูสราง 20 ป) 

8.80 9.16 -บจก ไมเนอร ดีเวลลอปเมนท  ที่ดิน และ 

อาคาร 

101/97 นิคมอุตสาหกรรม 

นวนคร หมู 20 ตําบลคลอง

หนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

3 ไร 30 ตรว. 

ไมมี- 

บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น  

 

 ศูนยการคา รอยลั การเดน 

พลาซา พัทยา หองเลขที่ 

A50 และ A53a 

สิทธิการเชา 8 ป 6 เดือน สิทธิการเชาพื้นที่ 15.01 

 

 

12.38 

 

12.95 

20.03 

 

 

15.24 

 

14.37 

-

(สิ้นสุดป 2556)  

  

สิทธิการเชา 9 ป 4 เดือน ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 

ปนเกลา หองเลขที่ 113 

สิทธิการเชาพื้นที่ 

(สิ้นสุดป 2558)  

สิทธิการเชา 16 ป 1 

เดือน (สิ้นสุดป 2558) 

ศูนยการคา เซ็นทรัล ซิตี้ 

บางนา หองเลขที่ 117 

สิทธิการเชาพื้นที่ 

ไมมี- 

สิทธิการเชาพื้นที่ - 

 

10.73 

- 

 

11.73 

-บจก. เอสมิโด แฟชั่น  ศูนยการคา เซ็นทรัล ซิตี้ 

บางนาหองเลขที่ 227 

สิทธิการเชา 30 ป  

(สิ้นสุดป 2566)  

สิทธิการเชา 24 ป  สิทธิการเชาพื้นที่ ศูนยการคา เอ็มโพเรี่ยม  

หองเลขที่ 2S23 และ 2P24 (สิ้นสุดป 2564) 

ไมมี- 

สิทธิการเชาพื้นที่ 

 

 

3.65 

 

 

- 

 

 

-บจก. อารมิน ซิสเท็มส  ศูนยการคา สยามพารา

กอน หองเลขที่ 1-23-1-26 

สิทธิการเชา 3 ป  

(สิ้นสุดป 2556) 

  

ไมมี- 

สวนที่ 1 หนา 62 



                  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 1 หนา 63 

ธุรกิจอื่น  

บริษัท ขนาดที่ดิน 

(ไร) 

ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ ทรัพยสินถาวรหลัก มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระผูกพัน 

(ลานบาท) ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2552 

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท 

พร็อพเพอรตี้ ฟนส 

72 หาดแหลมใหญ สมุย เปนเจาของ ที่ดินใหเชาพื่อสรางโรงแรม 62.47 62.47 -ไมมี- 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 หนา 63 

 

มูลคาสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ มีดังนี้     หนวย   ลานบาท 

ทรัพยสินของบริษัท 
และบริษัทยอย 

ราคาทุน ณ วันที ่ อายุการใชงาน* 
 (ป) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที ่
31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 52 

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 1,274.49 1,184.56 อายุสัญญาเชา 5 ป 

และ 20 ป 

1,122.15 1,047.92 

อาคารและอุปกรณประกอบ 10,090.89 10,031.93 อายุสัญญาเชา 

5,10,20,30,40 ป 

5,459.62 5,808.93 

ส่ิงปรับปรุงอาคาร 4,506.01 4,194.81 อายุสัญญาเชา และ 

10 ป 

2,084.02 1,958.78 

เคร่ืองตกแตงติดต้ังและ

อุปกรณสํานักงาน 

4,833.14 4,528.48 5-15 ป 1,239.64 1,204.39 

อุปกรณอื่น 2,055.18 1,966.82 5,10,15 ป 524.57 566.32 

ยานพาหนะ 231.15 221.75 5 ป 74.34 75.30 

เคร่ืองใชในการดําเนินงาน 507.48 551.89 - 276.12 350.52 

งานระหวางกอสราง 58.31 95.78 - 58.31 95.78 

รวม 23,556.66 22,776.02  10,838.78 11,107.94 
* ยกเวนท่ีดินซึ่งมีอายุการใหประโยชนไมจํากัด 

 

มูลคาสุทธิทางบัญชีของสิทธิการเชามีดังนี้      หนวย   ลานบาท 

ทรัพยสินของบริษัท 
และบริษัทยอย 

ราคาทุน ณ วันที ่
อายุการใชงาน (ป) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที ่
31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 52 

สิทธิการเชา 3,646.28 3,637.15 อายุสัญญาเชา 1,847.76 1,963.58 

รวม 3,646.28 3,637.15  1,847.76 1,963.58 

 

บริษัทใชนโยบายการบัญชีเก่ียวกับคาความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ืองการ

รวมธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบตนทุนการซ้ือเงินลงทุนกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่กําหนดได ณ วันที่เกิด

รายการ อันมีผลทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิของทรัพยสินถาวรรวมการ

ปรับมูลคายุติธรรมสุทธิ 1,419.43 ลานบาท และ 1,499.39 ลานบาท ลานบาท ตามลําดับ  
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กลุมบริษัทมีที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา เพ่ือจะใชเปนทรัพยสินหลักในการประกอบกิจการ ดังน้ี 
 

 

บริษัท 

ขนาด

ที่ดิน 

(ไร) 

 

ที่ต้ัง 

 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 

ทรัพยสินระหวาง

พัฒนา 

มูลคาทางบัญชี  

(ลานบาท) 

ภาระ

ผูกพัน 

(ลาน

บาท) 

ณ 31 ธ.ค. 

2553 

ณ 31 ธ.ค. 

2552 

บริษัทยอย        

บจก. ราชดําริ 

ลอดจจิ้ง  

3 159 ถ.ราชดําริ 

เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 

 

สิทธิการเชา 30 ป 

(สิ้นสุดป 2584) 

อาคารโรงแรม 22 ชั้น 

 

2,097.51 

 

- 

 

-ไมมี- 

บจก. ราชดําริ เรสซิ

เดนซ 

3 159 ถ.ราชดําริ 

เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 

 

สิทธิการเชา 30 ป 

(สิ้นสุดป 2584) 

อาคารโรงแรม

และเรสซิเดนซ 47 

ชั้น  

 

- 1,952.89 

 

-ไมมี- 

Minor International 

(Labuan) Ltd. 

 เกาะ Kihavah 

Huravlhu 

สิทธิการเชา 23 ป 

(สิ้นสุดป 2573) 

อาคารวิลลา 1 ชั้น 

82 หลัง 

1,674.33 661.00 -ไมมี- 

บจก. สมุย บีช คลับ 

โอนเนอร 

2 ต.บอผูด อ. 

เกาะสมุย      

จ.สุราษฎรธานี 

สิทธิการเชา 30 ป 

(สิ้นสุดป 2582) 

อาคารพลูวิลลา 14 

หลัง 

181.11 8.84 -ไมมี- 

บจก. โคโค ปาลม 

โฮเต็ล แอนด  รี

สอรท  

60 ต. บางมวง อ.

ตะกั่วปา    จ.

พังงา 

เปนเจาของ ที่ดินเปลา 298.41 298.41 -ไมมี- 

บจก. ไมเนอร ดี

เวลลอปเมนท 

2.9 ถ.พระราม 9 

หวยขวาง 

กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ ที่ดินเปลา 32.87 32.87 -ไมมี- 

5.2  ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนาของบริษัท และบริษัทยอย 
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5.3  ทรัพยสินที่ไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย 

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย มีดังนี้  หนวย   ลานบาท 

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ราคาทุน ณ วันที ่ อายุการใชงาน 
(ป) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที ่
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31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 52 

ตนทุนการพัฒนาแฟรนไชส 164.73 171.57 1-3 ป 3.20 13.39 

คาลิขสิทธิ์ 140.64 135.88 3-20 ป 43.20 43.25 

คาความนิยม 3,640.26 3,400.76 - 3,248.45 3,008.95 

เคร่ืองหมายการคา 560.03 560.03 - 560.03 560.03 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 505.74 219.98 3-5 ป 364.04 124.56 

โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวาง

ติดต้ัง 

79.85 128.25 - 79.85 128.25 

รวม 5,091.25 4,616.48  4,298.77 3,878.43 

 

5.4  นโยบายการลงทุน 

 

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและ

กิจการรวมคา ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจท่ีเก่ียวของ เปนจํานวนรวม 6,653.67 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 29.05 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายลงทุนผานบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา โดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ี

สนับสนุนใหบริษัทสามารถพัฒนารูปแบบสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับสินคาและ

บริการในระดับที่สมบูรณ เหนือความพึงพอใจของลูกคา 

สําหรับการกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทไดแตงต้ังผูบริหารของบริษัทเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

และผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพ่ือรวมดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม นอกจากน้ี บริษัทยัง

มอบหมายใหตัวแทนของบริษัทในฐานะผูถือหุน เขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนตาม

นโยบายและหลักการของบริษัท  
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย  

 

  บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัท ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 

5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
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7. โครงสรางเงนิทุน  
 

7.1  หลักทรัพยของบริษัท  
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,677.99 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 3,677.99 ลานหุน 

มูลาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เปนหุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว 3,262.34 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ  

3
 

,262.34  ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

หลักทรัพยอื่น 
 หุนกู 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหุนกูที่บริษัทยังไมไดไถถอน จํานวน 7 รุน มียอดหนี้คงคางรวมจํานวน 

10,900 ลานบาท 

ประเภทหุนกู มูลคาที่ออก 

(ลานบาท) 

อายุ ครบกําหนดไถถอน อัตราดอกเบ้ีย 

(รอยละตอป) 

ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 2553 

(ลานบาท) 

หุนกูระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี

ประกัน ไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

1,840 5 ป 19 กันยายน 2555 4.81 1,840 

หุนกูระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี

ประกัน ไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

2,060 7 ป 19 กันยายน 2557 5.21 2,060 

หุนกูระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี

ประกัน ไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

1,000 3 ป 24 ตุลาคม 2554 5.30 1,000 

หุนกูระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี

ประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

2,000 4 ป 24 กรกฎาคม 2556 4.65 2,000 

หุนกูระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี

ประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

2,500 5 ป 24 กรกฎาคม 2558 3.98 2,500 

หุนกูระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี

ประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

500 5 ป  17 ธันวาคม 2558 3.99 500 

หุนกูระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี

ประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

1,000 7 ป  17 ธันวาคม 2560 4.30 1,000 

 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ   
ใบสําคัญแสดงสิทธิ MINT ESOP 2 MINT ESOP 3 MINT ESOP 5 MINT-W MINT-W4 

อายุโครงการ (ป) 5 5 4 5 3 

วันสิ้นสุดโครงการ 16 มกราคม 2554 17 ธันวาคม 2555 21 ตุลาคม 2556 12 มิถุนายน 2557 18 พฤษภาคม 

2556 

จํานวนหนวย (ลาน

หนวย) 

123.80 20.00 60.00 2.72 325.43 

จํานวนหนวยที่

จัดสรร (ลานหนวย) 

92.67 12.25 60.00 2.72 325.43 

วันที่จัดสรร 

- คร้ังที่ 1 

 

16 มกราคม 2549 

 

18 ธันวาคม 2550 

 

22 ตุลาคม 2552 

 

12 มิถุนายน 2552 

 

19 พฤษภาคม 
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ MINT ESOP 2 MINT ESOP 3 MINT ESOP 5 MINT-W MINT-W4 

- คร้ังที่ 2 15 ธันวาคม 2549 - 5 มีนาคม 2553 

จํานวนที่จัดสรร 

(ลานหนวย) 

- คร้ังที่ 1 

- คร้ังที่ 2 

 

 

69.66 

23.01 

 

 

12.25 

- 

 

 

33.64 

26.36 

 

 

2.72 

- 

 

 

325.43 

อัตราการใชสิทธิ 

(ลาสุด) 

1:1.12645 1:1.1 1:1 1:1 1:1 

ราคาใชสิทธิ (บาท

ตอหุน) (ลาสุด) 

2.645 8.918 7.65 8.08 13.00 

จํานวนหนวยที่ใช

สิทธิแลว  

ณ 31 ธันวาคม 

2553 (หนวย) 

78,687,000 4,183,080 5,912,050 787,100 48,381 

จํานวนหนวยที่ยังไม

ใชสิทธิ  

ณ 31 ธันวาคม 

2553 (หนวย) 

13,983,000 8,071,887 54,087,950 1,936,677 325,381,547 

 

7.2  ผูถือหุน  

 
รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรก ณ วันที่ 10 มีนาคม 2554 
ผูถือหุนใหญ 10 รายแรก จํานวนหุนทีถ่ือ รอยละ 

1 กลุมนายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค        907,855,633  27.80 

บริษัท ไมเนอร โฮลด้ิง (ไทย) จํากัด2        546,755,902  16.74 

นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค        361,095,822  11.06 

นางแคทลีน แอนน ไฮเน็ค                   3,909  0.00 

2 นายนิติ โอสถานุเคราะห        259,079,714  7.93 

3 นายจอหน สกอต ไฮเน็ค        164,730,894  5.04 

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด3        146,444,205  4.48 

5 MERRILL LYNCH,PIERCE,FENNER & SMITH INC.        125,092,770  3.83 

6 SYMPHONY CAPITAL PARTNERS LIMITED        112,290,000  3.44 

7 นายเดวิด วิลเลียม ไฮเน็ค          85,100,051  2.61 

8 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON          79,453,859  2.43 

9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          72,470,861  2.22 

10 บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด          69,720,115  2.14 

       ท่ีมา :  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 

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 
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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 นโยบายการจายเงินปนผล  

คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลสําหรับงวดประจําป 2553 ของบริษัทและบริษัทยอยดังนี้ 

 1)   นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการ

ลงทุน การขยายงาน ขอกําหนดตามสัญญาเงินกูหรือหุนกูของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงความจําเปนและความ

เหมาะสมในอนาคต เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทไมไดกําหนดอัตราการจายเงินปนผลที่

แนนอนในแตละป นโยบายในการจายเงินปนผลของบริษัทจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเปนหลัก 

 ในป 2553  บริษัทจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานท่ีผานมาของป 2552 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท เม่ือ

เดือนพฤษภาคม 2553 บริษัทไดจายเงินเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 543 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44 ของกําไรสุทธิของงบ

การเงินรวม   

 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 



บริษัท ไมเนอร  อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน 

 
8. การจัดการ 

 
8.1 โครงสรางการจัดการ 
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คณะกรรมการบริษัท

นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

ฝายตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการ 

นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

นางสาวมาริสา อรัณฮา 

รักษาการประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ-ฝายพัฒนาธุรกิจ 

VP Sales 

คณะกรรมการตรวจอบ 

นายฟลิป จอรจ เชสท * 

คณะกรรมการกําหนด 

VP of Revenue Management 

คาตอบแทน

นางสาวอีฟ แดเน่ียล เวเทอรเบิรน 

คณะกรรมการสรรหา
และกํากับดูแลกิจการ 

รักษาการประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ-
ศูนยการคา 

VP Marketing 

นางปรารถนา มงคลกุล 

นายชัยพัฒน ไพฑูรย 
VP of  Strategic Planning 

นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

นางปรารถนา มงคลกุล 
ประธานเจาหนาที่การเงินและบริหาร

สวนกลาง 

นายสมศักด์ิ ตันเรืองศรี 

General Manager 

   

 โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมด 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 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. นางสาวจันทนา สุขุมานนท กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

7. นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

9. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย * กรรมการ  

เลขานุการบริษัทไดแก นางสาวอรญา อื้อสกุล 
*ลาออก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 
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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 2553 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ ทั้งหมดจํานวน 3 ทานดังนี้  

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายเคนเนธ ลี ไวท* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวจันทนา สุขุมานนท กรรมการตรวจสอบ 
* เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน 

 

 



บริษัท ไมเนอร  อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน 

สวนที่ 1 หนา 71 

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 

1. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

2. การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน 
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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 2553  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

 รายชื่อ  ตําแหนง 

1.  นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2.  นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

3. นายไมเคิล  เดวิด เซลบีย*  กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 *ลาออก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

พิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงของบริษัท (ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับขอบเขต

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจากกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนที่แสดงใน website 

ของบริษัท) 

 
8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

 รายชื่อ  ตําแหนง 

1.  นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

2.  นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

3.  นายไมเคิล  เดวิด เซลบีย*  กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 
*ลาออก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ  

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แทนตําแหนงที่วางลง  
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2. ทบทวนและนําเสนอคําแนะนําเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ตอท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของ

บริษัท 

3. ทบทวน และนําเสนอคําแนะนําเก่ียวกับหลักกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับ

แนวทางปฏิบัติที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย และมาตรฐานสากล 

4. ดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหสอดคลองกับหลักกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  

5. รายงานการกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการ 

(ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแล

กิจการจากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการที่แสดงใน website ของบริษัท) 

 
8.1.5 คณะผูบริหาร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553   ผูบริหารของบริษัทมีจํานวน 6 ทาน ดังนี้ 

 รายชื่อ         ตําแหนง 

1. นายวิลเล่ียม  เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นางปรารถนา  มงคลกุล ประธานเจาหนาที่การเงิน 

3. นายสมศักด์ิ ตันเรืองศรี ผูจัดการทั่วไป 

4. นางสาวมาริสา อรัณฮา รองประธานฝายขาย 

5. นางสาวอีฟ แดเนี่ยล เวเทอรเบิรน รองประธานฝายการตลาด 

6.นายฟลิป จอรจ เชสท 

7. นายชัยพัฒน ไพฑูรย 

รองประธานฝายการตลาด 

รองประธานฝายกลยุทธและการลงทุน 
  

 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 



บริษัท ไมเนอร  อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน 

สวนที่ 1 หนา 75 

 ในสวนของการอนุมัติการทํารายการทั่วไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คร้ังที่ 16/2541 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา

กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นทําหนาที่แทน โดยมีขอบเขต

อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจในการอนุมัติตามสายงานและมูลคาของรายการซึ่งไดกําหนดไวอยางชัดเจน  

 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

บริษัทดูแลผูถือหุนทุกรายใหไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเทาเทยีมกันดังนี้ 

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ผูถือหุนพึงจะไดรับ ทั้งสิทธิในการออกเสียง สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการซ้ือขาย

หรือโอนหุน สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และสิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ เทาเทียมกัน

และในรูปแบบที่เหมาะสมตอการพิจารณาตามเวลาที่เหมาะสม  

1.2 สิทธิในการเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการ รวมถึงการแตงต้ังผูสอบบัญชีอิสระ 

1.3 สิทธิในการจัดสรรเงินปนผล 

1.4 สิทธิในการไดรับทราบมติคณะกรรมการท่ีเก่ียวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผูถือหุน

ลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนวันประชุมผูถือหุน โดยเปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท  

1.5 สิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและขอมูลที่เก่ียวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม 

กฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม และประเด็นที่ใชในการพิจารณา  โดยบริษัทจะสงหนังสือเชิญ

ประชุมผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม  ทั้งนี้ บริษัทจะจัดวัน เวลาและสถานที่เพื่ออํานวย

ความสะดวกสูงสุดใหแกผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

1.6 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนาสําหรับการประชุมผูถือหุนโดยติดตอสงคําถามผาน

เว็บไซตของบริษัท 
2. ความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  โดยไดกําหนด

นโยบายใหดูแลและปกปองสิทธิของผูถือหุน และสนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเปนธรรมและ

เทาเทียมกัน  นอกจากนี้ นโยบายท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูถือหุนจะตองเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษัท และตองสอดคลองกับขอปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน
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2.1 การเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนา 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีโอกาสเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนา เพื่อใหผูถือหุน

ทุกรายมีโอกาสในการเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนําเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และการประชุมผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดกําหนดหลักเกณฑในการเสนอวาระการประชุมและเผยแพร

ใหผูถือหุนไดทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท    

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 ทั้งน้ี บริษัทไดแนบรายละเอียดคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระดังกลาวไปพรอมหนงัสือมอบฉันทะ 

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 2554 บริษัทจะใชบัตรลงคะแนนใน

ทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแมนยํา บริษัทไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการ

ลงทะเบียนและลงมติผูถือหุน 

2.4 ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมตามวาระ พรอมทั้งมติที่ประชุม และจํานวนเสียง

ที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สําคัญท่ีใชในการพิจารณา ใหแลวเสร็จภายใน 14 

วันนับจากวันประชุม  และเผยแพรไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท  

2.5 นโยบายและมาตรการการดูแลขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวน

ตน โดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารแจงและนําสงรายงานการถือครองหลักทรัพยผานมายังสํานักเลขานุการบริษัท  

กอนนําสงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงการถือครอง  

นอกจากนี้ บริษัทยังขอความรวมมือไปยังกรรมการและผูบริหารทุกทานใหงดการซ้ือขายหลักทรัพยในชวงท่ีไดรับขอมูลที่

สําคัญและมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท จนกวาบริษัทจะเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว โดยบริษัทจะแจง
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3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  โดยปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่

เก่ียวของ 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 

ทั้งนี้ ผูมีสวนไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียด  แจงขอรองเรียน หรือแจงเบาะแสการกระทําผิดเก่ียวกับ

รายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายใน  หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผานเว็บไซตบริษัท  โดยผูสอบบัญชีภายในจะ

พิจารณากอนนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ขอมูลรองเรียนและแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครองและเก็บไว

เปนความลับ โดยจะดําเนินการตรวจสอบ และหาแนวทางแกไข (ถามี) และจะรายงานตอคณะกรรมการตอไป 

 
4. การเปดเผยขอมูล 

4.1 นักลงทุนสัมพันธ 
คณะกรรมการไดใหความสําคัญเปนอยางย่ิงตอการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ถูกตอง แมนยํา และตรงเวลา ทั้ง

รายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป โดยผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธจะจัดทําแผนนักลงทุนสัมพันธประจําป ซึ่ง

รายงานตรงตอประธานเจาหนาที่การเงินเปนผู รับผิดชอบในการจัดใหมีวีธีการ ชองทาง และขอมูลขาวสารที่ มี

ประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อส่ือสารกับผูถือหุน นักลงทุน และผูจัดการกองทุน ทั้งในสวนที่เก่ียวของกับวิสัยทัศน กลยุทธ ขอมูล

ทางการเงิน การประกอบการ โดยในปที่ผานมา บริษัทประสบความสําเร็จในการส่ือสารขอมูลกับนักลงทุนโดยการใช

ชองทางการส่ือสารตางๆ ไดแก การสงขาว  การประชุมผานทางโทรศัพท การประชุมช้ีแจงผลการดําเนินงานเปนประจําทุก
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ผูดูแลสวนงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทไดแก นายชัยพฒัน ไพฑูรย รองประธานฝายกลยุทธ และการลงทุน 

 

4.2 หลักการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนส่ิงสําคัญสําหรับบริษัท การ

สรางการเติบโตอยางย่ังยืนในระยะยาว โดยไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร และพิจารณา

ปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการทุกป หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการท่ีสําคัญไดแก สิทธิและ

ความเทาเทียมกันของผูถือหุน วิสัยทัศน พันธกิจ คณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หลักการในการ

ดําเนินธุรกิจ การควบคุมและการกํากับดูแลความขัดแยงทางผลประโยชน นโยบายที่มีตอลูกคา คูแขง ชุมชน ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดลอม การกําหนด “ขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม” เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับ

พนักงาน การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส รวมถึงกําหนดชองทางการรายงานกรณีที่มีการประพฤติผิดกฎหมาย หรือ

นโยบายที่กําหนดไว  

4.3 รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยและ ขอมูลทางการเงินที่ปรากฏ

ในรายงานประจําป บริษัทจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือใหม่ันใจไดวางบการเงินไดถูกจัดทําขึ้นอยาง

ถูกตองและเพียงพอภายใตนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแหงประเทศไทย และเปดเผยขอมูลที่

เพียงพอตอสาธารณชน   

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเปนอิสระ ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบ

เก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏ

ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําป 

4.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารใหอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันได โดยอยูในระดับที่

สามารถเปรียบเทียบไดกับอุตสาหกรรม เพ่ือดึงดูดและรักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณภาพ โดยคาตอบแทนกรรมการ

จะอยูในรูปเบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการ สําหรับในสวนของผูบริหาร รวมถึงประธานเจาหนาที่บริหาร จะไดรับในรูป

คาตอบแทนและโบนัส นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีโครงการใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูบริหารและพนักงาน มีอายุการใช

สิทธิเปนระยะเวลา 4-5 ป เพื่อสรางแรงจูงใจในการสรางการเติบโตในระยะยาวใหกับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทนซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมด จะพิจารณาคาตอบแทนดังกลาว   
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ในป 2553 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 

ไฮเน็ค 

6/6 200,000 - - - 180,000 380,000 

2. นายพอล ชาลีส เคนน่ี 5/6 200,000 - - - - 200,000 

3. นางปรารถนา  มงคล

กุล 

6/6 200,000 - - - 180,000 380,000 

4. นายเคนเนธ ลี ไวท 6/6 1,040,000 440,000 50,000 50,000 - 1,580,000 

5. นายไมเคิล เดวิด เซล

บีย* 

2/6 270,000 - 50,000 50,000 180,000 550,000 

6. นายอานิล ธาดานี่ 5/6 790,000 - 50,000 50,000 180,000 1,070,000 

7. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริ

ธรรม 

6/6 1,040,000 220,000 - - - 1,260,000 

8.นายเอ็มมานูเอล จูด ดิ

ลิปรัจ ราชากาเรีย 

6/6 200,000 - - - 180,000 380,000 

9. นางสาวจันทนา สุขุมา

นนท 

5/5 790,000 220,000 - - - 1,010,000 

 * ลาออกเม่ือ 22 กุมภาพันธ 2554 
 
  
4.4.2. คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท  

ในป 2553 บริษัทไดจายผลตอบแทนใหกับผูบริหารจํานวน 7 ทาน รวมทั้งส้ิน 118 ลานบาท 

  

4.5 การปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ไดแก 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ซึ่งมีบทบาท 

หนาท่ี และความรับผิดชอบตามรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการ   

4.5.1 ตารางสรุปการเขารวมประชุมของคณะอนุกรรมการ 

กรรมการ จํานวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทน 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการสรรหา 

1. นายเคนเนธ ลี ไวท 4/4 2/2 2/2 

2. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย * 0/1 1/2 ½ 

3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ¾ - - 

4. นายอานิล ธาดานี่ - 1/2 ½ 

5. นางสาวจันทนา สุขุมานนท 3/3 - - 
 * ลาออกเมื่อ 22 กุมภาพันธ 2554 
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4.6 นโยบายการดูแลดานสังคมและส่ิงแวดลอม  
 
ภายใตปรัชญา “MY PEOPLE” 

เรามีความเช่ือวา ทุนมนุษย เปนปจจัยสําคัญตอความสามารถในการแขงขันของประเทศและความเปนอยูที่ดี 

บริษัทไดเขารวมกับหนวยงานราชการหลายๆ หนวยงาน เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

กระทรวงศึกษาธิการ สภาพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ในการพัฒนายุทธศาสตรและการวางนโยบายแหงชาติที่มุงเนนการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยบริษัทให

การสนับสนุนการพัฒนาคนในทุกระดับ ดังนี้ 

 

การพัฒนาในระดับรากหญา กลุมบริษัทไมเนอรใหความชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนในถ่ินธุรกันดาร โดยพัฒนา

ความสามารถในการเรียนรู ผานโครงการ ‘Life Value, Life Style, and Life Skill’  

• โครงการพัฒนาโรงเรียนวัดโบสถ เปนหนึ่งในโครงการ CSR ที่กลุมบริษัทไมเนอรรวมกับพระสงฆ คุณครูและนักเรียน 

ในการสรางสนามเด็กเลน การปรับปรุงเรือนนอนและการจัดหาอุปกรณการเรียนใหแกโรงเรียน และบริษัทไดรวมกับ

องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) และสถาบันการศึกษาตางๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กๆ ไดพัฒนาความสามารถ

เฉพาะตัว ผานกิจกรรมตางๆ เชน การเลนกีฬา ดนตรี เรียนศิลปะ และกิจกรรมการเกษตร  

• โครงการโรงเรียนบานหนองคาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนโครงการที่บริษัทสรางหองสมุดโดยเปดโอกาสใหเด็กๆ มี

สวนร วม ต้ังแตการออกแบบหองสมุด  ซึ่ ง ศูนยการเรียนรู ของ เ ด็กลักษณะนี้ เปนตนแบบหองสมุดของ

กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากน้ี บริษัทยังใหการสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร ซึ่งโรงเรียนนี้

ไดรับรางวัลสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศหลายรางวัล 

• โครงการโรงเรียนหวยบง จังหวัดอุทัยธานี เปนโครงการท่ีอาสาสมัครของบริษัทใชเวลาหนึ่งวันในการปรับเปล่ียน

โรงเรียนเกาใหเปนศูนยการเรียนรูทันสมัยแหงใหม โดยการปรับปรุงบริเวณเด็กอนุบาล หองเรียน หอประชุมโรงเรียน 

โรงอาหารและสนามเด็กเลน อีกทั้งบริษัทไดมอบคอมพิวเตอรและอุปกรณการเรียนเพื่อสนับสนุนรูปแบบการเรียนรูที่

ทันสมัย โดยโรงเรียนน้ีเปนโรงเรียนแหงเดียวในเขตพื้นที่นั้น ที่ผานมาตรฐานการรับรองจากกระทรวงและไดรับรางวัล

ในเร่ืองของคุณภาพและส่ิงแวดลอม 

 

การพัฒนาในระดับโรงเรียน บริษัทมีพันธะสัญญาในการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสรางโอกาสใหกับเด็กๆ ที่

อยูหางไกล  

• มูลนิธิรอย อี ไฮเน็ค เปนมูลนิธิที่ใหการสนับสนุนเด็กทุกวัยทั่วประเทศที่ดอยโอกาสทางการศึกษาแตมีผลการเรียนที่ดี 

ในทุกๆป มูลนิธิจะมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน 449 คน เพื่อสนับสนุนต้ังแตการศึกษาขั้นตนจนจบการศึกษา 

และเพื่อเปนการตอบแทน เด็กๆ จะไดรับการปลูกฝงใหสนับสนุนโครงการในชุมชนของตน นับต้ังแตป 2543 มูลนิธิได

ใหทุนการศึกษากับนักเรียนไปแลวนับพันคน โดยหลายคนมีโอกาสเรียนจนจบปริญญาบัตร ในหลายสาขาอาชีพ 

• โครงการบุคคลับ เปนโครงการที่สรางนิสัยที่ดีในการอานใหกับเด็กๆ ตลอดเวลาเกือบสิบป อาสาสมัครของไมเนอรได

รวมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กๆ ผานการอาน โดยคุณครู ผูปกครองและเด็กๆ ตองอาน

หนังสือรวมกันเพื่อใหไดตราประทับบุคคลับ (Book Club Stamp) และเม่ือสะสมตราประทับไดมากพอ จะมีโอกาสได

ใชบริการในสาขารานอาหารของบริษัทโดยไมเสียคาใชจาย ในปนี้ มีนักเรียนจํานวน 40,000 คนใน 200 โรงเรียนเขา

รวมในกิจกรรมนี้  



บริษัท ไมเนอร  อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน 

สวนที่ 1 หนา 82 

• โครงการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ จากไทม ไลฟ ซึ่งสนับสนุนความสามารถของเด็กๆในการส่ือสารเปน

ภาษาอังกฤษ โดยรวมมือกับคุณครูทั่วประเทศผานอาสาสมัครในการสอนและการบริจาคหนังสือ  

 

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัยและระดับวิทยาลัย บริษัทใหทุนชวยเหลือกับนักเรียนที่มีความสนใจเรียนทางสายวิชาชีพ 

และพนักงานของบริษัทไดอาสาเพื่อรวมสอนในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 

• The Minor Student Working Program ตลอดการดําเนินงานกวา 20 ป บริษัทสนับสนุนการสรางงานสําหรับเด็ก

นักเรียนอยางตอเนื่องผานโครงการจัดจางพนักงานชั่วคราวที่เปนเยาวชน และเปดโอกาสใหรวมโครงการตางๆ เชน 

การพัฒนาความสามารถพิเศษ การฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือและความชํานาญ ซึ่งมุงเนนการพัฒนาความสามารถใน

สาขาอาหารและการบริการ อีกท้ังชวยปลูกฝงคานิยมในเชิงบวกใหครอบครัวและเพิ่มคุณคาทางสังคมใหกับเด็กที่เขา

รวมโครงการ โดยบริษัทเปนบริษัทแรกในประเทศไทยที่ริเริ่มใหมีระบบการจางพนักงานชั่วคราวท่ีเปนเยาวชน  

• โครงการพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางบริษัทและมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตในการรวมมือระหวางพนักงานและ

ครู เพ่ือแลกเปล่ียนความรูและหลักปฏิบัติ นอกจากนี้ พนักงานของไมเนอรยังรับอาสาเปนคุณครูสอนในชั้นเรียนและ

บริษัทเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํางานในรานอาหาร โรงแรม และรานคาของบริษัท โดยนับเปนคาบเรียน ระหวางท่ี

ทํางานในราน นักศึกษาจะไดรับประสบการณและโอกาสในการพัฒนาความรู ความชํานาญและความสามารถใน

การแขงขัน นอกจากนี้อาสาสมัครของไมเนอรยังชวยเปนพี่เล้ียงใหกับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในการเตรียมตัวหางาน

ผานโครงการปจฉิมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

 

การพัฒนาในระดับการทํางาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือเปนสวนสําคัญของกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

เน่ืองจากองคกรท่ีจะประสบความสําเร็จไดตองมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา ในทุกๆ ป บริษัทลงทุนในการพัฒนาบุคลากร

ของบริษัท โดยจัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ การฝกอบรมระหวางการปฏิบัติงาน การจัดการแขงขันในดาน

ความสามารถ และเปดโอกาสใหพนักงานมีโอกาสเติบโตในหนาที่การงานภายในองคกร พรอมๆ กับโอกาสในการเปน

อาสาสมัครผานกิจกรรม CSR  

Minor CSR Club คือหนวยงานกลางท่ีพนักงานจากทุกหนวยงานสามารถมีสวนรวมในการทําความดีใหแก

สังคม บริษัทมีการจัด CSR Day เพื่อสงเสริมความรูในเรื่อง CSR และ Minor CSR Club 
 
ภายใตปรัชญา “MY PLANET” 

สภาวะโลกของเราในปจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาจากภาวะโลกรอน ดังน้ัน บริษัทมีการรวม

สนับสนุนโครงการเพื่อโลกสีเขียวในการดําเนินงานและในชุมชนของบริษัท ในปนี้ โรงแรมในเครือของบริษัทไดรับรางวัล

การอนุรักษส่ิงแวดลอม Green leaf และ Green Globe 

ดวยการตระหนักถึงการพัฒนาที่ย่ังยืน ไมเนอรกรุปมีนโยบายในการดูแลชุมชนและส่ิงแวดลอม โดยสนับสนุนให

พนักงานและลูกคาใหความสําคัญกับการรักษาส่ิงแวดลอมและลดภาวะโลกรอนผานโครงการ ‘rethink, reduce, reuse 

and recycle’ รวมถึงรวมอนุรักษพันธุพืชและสัตวในระบบนิเวศนที่บริษัทมีการดําเนินธุรกิจ 

โรงแรมอนันตรากับการรวมรักษาส่ิงแวดลอม: โรงแรมในกลุมอนันตรามีโครงการเพื่อรักษาส่ิงแวดลอมหลาย

โครงการ อีกท้ังอยูระหวางการวางแผนกลยุทธในการลดการใชพลังงาน ลดขยะและส่ิงปฏิกูล เพ่ิมจํานวนสัตวปา และเพิ่ม

การมีสวนรวมในการรักษาส่ิงแวดลอมของชุมชนบริเวณโรงแรมใหมากขึ้น โรงแรมในกลุมอนันตราทุกโรงแรมมีการนํา

ทรัพยากรกลับมาใชใหม (Recycle) อยางมีประสิทธิภาพ มีการอนุรักษพลังงาน การจัดการของเสีย และยังรวมกับองคกร

ในทองถ่ิน และหนวยงานบริหารสวนทองถ่ินเพื่อหาทางใหเกิดความสมดุลระหวางการทองเที่ยว ชุมชนและส่ิงแวดลอม ใน
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โครงการ Golden Triangle Elephant Foundation ที่จังหวัดเชียงราย เปนโครงการท่ีบริษัทไดดําเนินการมา

อยางตอเนื่อง เพ่ือจัดหาท่ีพักใหแกชางที่ครอบครัวท่ียากจนใชในการขอทานบนทองถนนในเมืองใหญ หลังจากกฎหมาย

หามการตัดไมในประเทศไทยมีผลบังคับใชในป 2532 ชางไทยสวนนอยถูกใชงานที่ถูกตองตามกฎหมาย แมวามีบางสวนที่

มีงานทําในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ควาญชางสวนใหญถูกบังคับใหดํารงชีวิตบนทองถนน การนําชางเขารวมใน

โครงการทําใหชางมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยชางจะมีอาหารและมีที่พักพิงที่ปลอดภัย เชนเดียวกับควาญชางและ

ครอบครัวจะไดรับอาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาลและโรงเรียนสําหรับเด็กๆ นอกจากนี้ เม่ือตนปที่ผานมา โรงแรมไดจัดต้ัง

ศูนยหัตถกรรมใหภรรยาของควาญชางทอผาพื้นเมืองและนําออกขายในรานคาของโรงแรม เพื่อเปนแหลงเงินไดใหกับ

ภรรยาของควาญชางอีกทางหนึ่ง  

บริษัทจัดการแขงขันโปโลชางเปนประจําทุกปที่จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดหาทุนชวยเหลือชางที่เจ็บปวย นอกจากน้ี ชุมชน

ทองถ่ินไดรับประโยชนจากกิจกรรมนี้ เน่ืองจากเปนการสนับสนุนการทองเท่ียว อีกทั้งมีการบริโภคอาหารของชางจาก

ชาวนาในทองถ่ิน ซึ่งชางจะบริโภคอาหารประมาณรอยละ 10 ของน้ําหนักตัวชางตอวัน และมีการฝกชาวบานเพื่อเปน

ควาญชาง ซึ่งปจจุบันมีจํานวน 6 คน 

  โครงการ Mai Khao Marine Turtle Foundation ในจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนการอนุรักษเตาทะเลและส่ิงแวดลอม

ที่เตาอาศัยอยู โดยรวมกับชุมชนในทองถ่ิน โครงการน้ีสนับสนุนใหนักทองเท่ียว หนวยงานราชการของรัฐและชุมชน

ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม และสนับสนุนงานวิจัยเก่ียวกับเตาทะเลและสถานท่ีฟกไขของเตาทะเล ซึ่งอยูบริเวณใกลโรงแรมใน

จังหวัดภูเก็ต ทุกๆ ป บริษัทจะจัดกิจกรรมใหนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตมาเรียนรูเร่ืองระบบนิเวศนทางทะเล การอนุรักษพันธุ

เตาและปะการังใตทะเล นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง

ทะเล ในการชวยเหลือและฟนฟูเตาทะเลในโครงการ Mai Khao Turtle Mini Marathon สวนกิจกรรม Mai Khao Beach 

and Reef Cleaning Day เปนกิจกรรมที่รวมกันระหวางชุมชนทองถ่ิน แขกของโรงแรม นักดําน้ํา เด็กๆ และอาสาสมัคร

จากบริษัท เพื่อชวยกันเก็บขยะท่ีชายหาดและในทะเล อีกทั้งบริษัทเปนตัวแทนในโครงการปลอยเตาคืนสูทะเล เพื่อปลอย

เตารุนกลับสูทะเลเปนประจําทุกป  

 ความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะองคกรธุรกิจท่ีดีนั้น สะทอนอยูในการทํางานและในทุกกิจกรรมของบริษัท ทั้งนี้ 

บริษัทไดตระหนักถึงความรับผิดชอบขององคกร โดยถือเปนปจจัยหน่ึงในการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัท และมีการ

กําหนดมาตรฐานไวในหลักธรรมาภิบาลในการประกอบกิจการ รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง บริษัทเห็นวาความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจนั้น ไมเปนเพียงแคกิจกรรมเพื่อสังคม  หากแตเปนสวนหน่ึงของ

คุณคาและวัฒนธรรมขององคกร 

นับต้ังแตเร่ิมเปดดําเนินกิจการ กลุมบริษัทไมเนอรไดกําหนดหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการประกอบกิจการและได

ตอบแทนสังคมในรูปแบบตางๆ อยางตอเน่ือง ทั้งในดานการศึกษา ส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย และการมีสวนรวมพัฒนา

ชุมชน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนธุรกิจรานอาหาร โรงแรม คาปลีกรวมถึงพนักงานทุกคน ใหมี

ความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะพลเมืองท่ีดี  

จิตอาสาเปนวัฒนธรรมองคกรสวนสําคัญของไมเนอร บริษัทสนับสนุนใหพนักงานทุกคนชวยเหลือชุมชนที่ตนอยู 

ในขณะเดียวกัน ในการฝกอบรมภายในของบริษัท บริษัทไดสอดแทรกเร่ืองการสรางความพึงพอใจ 100% ใหกับผูมีสวนได

เสียทุกฝายของบริษัท ซึ่งรวมถึงลูกคา ผูถือหุน พนักงาน ชุมชนและส่ิงแวดลอม 

ในวันที่ 4 มิถุนายน ของทุกป ซึ่งถือเปนวัน Minor Charity Day บริษัทสนับสนุนใหพนักงานใชชวงเวลาในวัน

ทํางานหนึ่งวัน เพ่ือทํากิจกรรมเพื่อสังคมตามความตองการของพนักงาน นอกจากน้ัน Minor CSR Club สนับสนุนให
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นอกจากนี้ หลายๆหนวยงานของกลุมบริษัทไมเนอรมีการชวยเหลือชุมชนในทองถ่ินที่ตนเองดําเนินธุรกิจอยู อาทิ 

เดอะ คอฟฟ คลับ เปนผูใหการสนับสนุนหลักกับโรงพยาบาลเด็กในออสเตรเลีย โรงแรม โฟรซีซั่นส กรุงเทพ จัดโครงการวิ่ง

การกุศล Terry Fox Run มาแลวกวา 14 ป และรวมกับโรงแรม โฟรซีซั่นส รีสอรท อื่นๆ ในประเทศไทย จัดงาน Cancer 

Care Run งานวิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการศูนยสิริกิต์ิบรมราชินีนาถเพ่ือโรคมะเร็งเตานม สวนโรงแรมแมริออทมีการ

รวมวัฒนธรรมองคกรดาน CSR ของกลุมบริษัทไมเนอรกับปรัชญาการดําเนินงานของแมริออท คือ Spirit to Serve ดวย

การสนับสนุนกิจกรรมการกุศล และพัฒนาสังคมมากมาย ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจรานอาหารภายมีการสนับสนุนโครงการ

ตางๆของตนเอง อีกท้ังสนับสนุนชุมชนท่ีตนเองมีการดําเนินธุรกิจอยู 

ต้ังแตป 2550 กลุมบริษัทไมเนอรไดแตงต้ังรองประธานกรรมการดานความรับผิดชอบตอสังคม ทําหนาที่

ยกระดับคานิยมองคกรที่ดี วางแผนกลยุทธดาน CSR ซึ่งเปนสวนหน่ึงของแผนธุรกิจในระยะยาวของบริษัท เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

ความรับผิดชอบตอสังคมกับการพัฒนาที่ย่ังยืนในป 2553 

ผลงานท่ีผานมา: ในป 2553 ไมเนอรไดรับการยอมรับในเรื่องของ CSR จากหลายองคกรดังนี้ 

• ไมเนอรไดรับเลือกใหเปน 1 ใน 5 ผูไดรับการเสนอช่ือรางวัลความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับบริษัทที่มีมูลคา

หลักทรัพยตามราคาตลาดมากกวาหนึ่งหม่ืนลานบาท จากจํานวน 475 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

• รางวัล AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition for 2010 จาก The American 

Chamber of Commerce จากความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจและสามารถตอบสนองความตองการทางสังคม 

ในขณะท่ีสามารถสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจและคืนกําไรสูสังคม 

ในป 2553 ไมเนอรไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เปนบริษัทตนแบบ

ในโครงการรณรงค ‘Go Green’ และ ‘Green Meeting’ ในอุตสาหกรรมไมซ (อุตสาหกรรมที่เนนการสงเสริม และ

ประสานงานการจัดประชุมสัมมนา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล รวมถึงการจัดงานแสดงสินคาระดับนานาชาติ (MICE-

Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions)) 

 
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่เกิดขึ้นในป 2553 

พันธมิตรและการรวมแรงรวมใจ: ในป 2553 ไมเนอรไดริเร่ิมการรวมเอาจิตอาสาของทุกหนวยธุรกิจของบริษัทมา

ไวดวยกัน เพื่อใหมีผลที่กวางขึ้น และท่ีสําคัญไปกวา เพื่อใหกิจกรรม CSR ของบริษัทเปนไปในทิศทางเดียวกันในทุกหนวย

ธุรกิจ 

โครงการ ‘Together with Love’ ซึ่งบริษัทไดจัดขึ้นในเดือนตุลาคม เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุอุทกภัยคร้ัง

ใหญของประเทศในรอบ 10 ป มีจังหวัดที่ไดรับความเสียหายมากกวา 40 จังหวัด กวา 2 ลานครัวเรือนไดรับผลกระทบ 

และประชาชนกวา 5 ลานคนไดรับความเดือดรอนจากอุทกภัยคร้ังนี้ กลุมไมเนอรไดจัดหาส่ิงของที่จําเปน ถุงยังชีพ สงไป

ยังผูที่ไดรับความเดือดรอนที่อยูในพื้นท่ีหางไกล รวมถึงรวบรวมเงินบริจาคจากกลุมไมเนอร จากลูกคา พนักงาน และ

บุคคลทั่วไปท่ีบริจาคผานรานอาหาร โรงแรม และรานคาของบริษัท โดยพนักงานของบริษัทอาสาในการชวยเหลือจัดแบง

ส่ิงของ และจัดสงไปยังผูประสบภัย รวมกับองคกรบรรเทาสาธารณภัย ศูนยชวยเหลือผูประสบภัยจากภาครัฐและส่ือตางๆ 
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การยกระดับมาตรฐาน CSR  และการปรับเปล่ียนมุมมองของการดําเนินธุรกิจในประเทศ: ไมเนอรรวมมือกับ

บริษัทที่มีความคิดเห็นเหมือนกันสงเสริมใหบุคคลท่ัวไป บริษัทเอกชน หนวยงานภาครัฐและองคกรท่ีไมมุงหวังกําไร

ยกระดับมาตรฐาน CSR ในปนี้ ไมเนอรรวมกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยูใน CSR Club ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย จัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับ CSR โดยในเดือนพฤจิกายน CSR Club รวมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัด

งาน ‘National CSR Event’ เพ่ือแบงปนความรูและประสบการณที่เก่ียวกับ CSR ใหกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ กวา 600 

บริษัท 

ไมเนอรเปนสวนหน่ึงในการพัฒนานโยบายความรับผิดชอบตอสังคมแหงชาติ โดยเปนหนึ่งในคณะกรรมการ 

CSR ที่ใหการสนับสนุนกิจกรรม CSR ในระดับประเทศและระดับอาเซียน ภายใตการดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย 

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุงม่ันที่จะสนับสนุนและมีสวนรวมในโครงการเพื่อสังคมเหลานี้อยางตอเน่ือง และพรอมที่จะ

สรางนวัตกรรมใหมๆ เพื่อพัฒนาสังคมไทยและชุมชนท่ีบริษัทมีการดําเนินธุรกิจใหย่ังยืนตอไป 

 
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 

บุคคลที่ไดรับการเสนอเปนกรรมการที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการจะไดรับการบรรจุเปน

ระเบียบวาระการประชุม เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน บริษัทจะเปดเผย ประวัติ คุณวุฒิ 

ประสบการณ และการถือหุนในบริษัทของกรรมการในรายงานประจําป ซึ่งไดเปดเผยในเว็บไซต

ของบริษัท 

5.1.1.4 กรรมการของบริษัท ตองไมดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทมหาชนไทยที่เปนบริษัทจด

ทะเบียนเกิน 5 บริษัท 

5.1.2. การถวงดุลของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน โดยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารมีจํานวน 5 ทาน ซึ่งมีสัดสวนเกินกวาก่ึง

หนึ่งของคณะกรรมการท้ังหมด   
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5.1.3. การรวมหรือแยกตําแหนง 

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน  นอกจากนี้ประธานกรรมการมิไดเปน

กรรมการอิสระ ทั้งน้ี โครงสรางดังกลาวยังคงเปนโครงสรางท่ีมีการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานท่ีเหมาะสม 

เน่ืองจากโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารและกรรมการอิสระมากกวาก่ึงหน่ึง

ของคณะกรรมการทั้งหมด  

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 

คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนบุคคลที่มีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และมีความเปนอิสระใน

การตัดสินใจ  นอกจากนี้ คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด หรือใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย 

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหารจัดการดําเนินแผนการธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ 

อยางเปนอิสระ  เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน 

5.2.2. การแบงแยกบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ มีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการ

บริหารงาน  โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เชน วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ 

และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝายจัดการ จะมีหนาที่ในการบริหารบริษัท ตามนโยบายที่กําหนดโดย

คณะกรรมการ ทั้งนี้ บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ ไดแสดงรายละเอียดในขอ 

8.1 เร่ืองโครงสรางการจัดการ 

5.2.3.  การกําหนดและการดูแลหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
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คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญ สนับสนุนหลักการและปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี  

โดยไดจัดใหมีนโยบายกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งกําหนด “ขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม” เพื่อเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน  และมีชองทางการรายงานกรณทีี่มีการประพฤติผิดกฎหมาย และ/หรือนโยบาย

ที่กําหนดไว ทั้งนี้ คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท

ทุกป เพื่อปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป และใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และองคกรที่ดูแลเก่ียวกับ

บรรษัทภิบาลที่ดี 

5.2.4. นโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกันระหวางบริษัท หรือบุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง ไวเปนลายลักษณอักษร 

ในกรณีที่มีกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใดๆ กรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว รวมทั้งกําหนด

นโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเก่ียวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดวย 

5.2.5. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเปนอยางย่ิง ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกัน

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม และเพื่อดูแลใหกิจการของบริษัทสามารถดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สัมฤทธิ์ผล โดยบริษัทไดกําหนดภาระ หนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษร

อยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูควบคุม

และประเมนิผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  

บริษัทมีฝายตรวจสอบภายในท่ีทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ โดยใหขึ้นตรงและรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทไดดําเนินการตาม

แนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย   

5.2.6. ระบบบริหารความเส่ียง 

ในการดําเนินธุรกิจอาจเกิดความเส่ียงขึ้นตลอดเวลา ไมวาจะเกิดจากปจจัยภายในหรือภายนอก  บริษัทได

เล็งเห็น และใหความสําคัญกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเส่ียงดังกลาว โดยไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายใน

ทําหนาท่ีในการประเมินความเส่ียง  ในการประเมินความเส่ียง ทุกหนวยงานของบริษัทจะระบุปจจัยความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของหนวยงาน  ไมวาจะเปนความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ  ความเส่ียงที่เก่ียวกับการผลิต  

ความเส่ียงดานการบริหารจัดการ และความเส่ียงดานการเงิน  เพื่อที่ฝายตรวจสอบภายในรวมกับหนวยงานท่ีระบุความ

เส่ียง จะไดนําขอมูลมาเพื่อวิเคราะห และหาแนวทางหรือมาตรการในการปองกัน หรือลดความเสียหายจากความเส่ียง

ดังกลาว  อีกท้ังฝายตรวจสอบภายในและหนวยงานท่ีรับผิดชอบยังตองรวมกันเพื่อติดตามและประเมินความเส่ียงเปน

ระยะ ทั้งนี้ บริษัทไดทําคูมือบริหารความเส่ียง และทบทวนคูมืออยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5.2.7. การประชุมคณะกรรมการ 

เพื่อใหกรรมการสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ  ฝายเลขานุการไดกําหนดตารางการประชุม

คณะกรรมการสําหรับป 2553 ลวงหนา และไดแจงใหกรรมการทุกทานรับทราบตารางการประชุมดังกลาว  
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กอนการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเขาสูวาระประชุมตอประธานกรรมการ 

(ประธานเจาหนาที่บริหาร) เพื่อพิจารณาเลือกเขาเปนวาระประชุม ฝายเลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอม

เอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน ใหคณะกรรมการพิจารณา  

ณ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง โดยฝายเลขานุการบริษัทไดจัดสง

หนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน ในการประชุมคณะกรรมการ ประธาน

กรรมการไดเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง  และในระหวางการประชุม ประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสและจัดสรร

เวลาใหกรรมการสอบถามจากฝายจัดการ และพิจารณาขอมูลอยางรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ และไดมีการจด

บันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมให

กรรมการและผูที่เก่ียวของตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทไดสรุปผลประกอบการของบริษัทและรายงานใหคณะกรรมการ

ทราบทุกเดือน 

  ในป 2554 บริษัทจะดําเนินตามระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามท่ีกลาวขางตน  

  

5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนประจําทุกป เพื่อประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในปที่ผานมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการในปตอๆ ไป 

 

5.4 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

5.4.1. การพัฒนาความรูของกรรมการ และผูบริหาร  

 บริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการ และผูบริหารเขารับการฝกอบรมและพัฒนาความรู

ที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหมเปนประจําทุกคร้ังที่มีการ

แตงต้ังกรรมการใหม โดยจัดใหมีเอกสารคูมือเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานท่ีเก่ียวของ บทบาท 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ หนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรอง 

ขอบังคับและระเบียบบริษัท วิสัยทัศน เปาหมาย ขอมูลการดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดใหกรรมการเขา

รวมประชุมที่เก่ียวของกับการกําหนดวิสัยทัศนและแผนธุรกิจรวมกับผูบริหารระดับสูงของบริษัท  

5.4.2. แผนสืบทอดงาน 

 คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติ และจัดใหมีแผนสืบทอดตําแหนงสําหรับตําแหนงประธานเจาหนาท่ี

บริหารและผูบริหารระดับสูง  โดยจะพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดตําแหนงดังกลาวทุกป 
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จํานวนหลักทรัพยของบริษัทที่กรรมการหรือผูบริหารถือ ณ 31 ธันวาคม 2553 
   จํานวนหลักทรัพยท่ีถือ 

ณ 31 ธ.ค. 2553 

จํานวนหลักทรัพยท่ีถือเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หุนสามัญ *ESOP MINT-W4 หุนสามัญ *ESOP MINT-W4 

1. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ 

และประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร 

361,115,822 1,701,600 22,334,191 2,980,000 (1,781,500) 22,334,191 

2. นายพอล ชาลีส เคนน่ี กรรมการ 5,166,078 2,750,000 434,627 1,730,000 (2,030,000) 434,627 

3. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการและ

ประธาน 

เจาหนาท่ีการเงิน 

10,353,844 2,783,100 1,421,594 (3,862,100) (300,000) 1,421,594 

4. นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการ 69,114 0 6,911 0 0 6,911 

5. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย กรรมการ 0 0 0 0 0 0 

6. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ 55,551,566 0 5,555,157 0 0 5,555,157 

7. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ 0 0 0 0 0 0 

8. นายเอ็มมานูเอล จูด ดิลิปรัจ 

ราชากาเรีย 

กรรมการ 920,000 1,400,000 67,000 500,000 (700,000) 67,000 

9. นางสาวจันทนา สุขุมานนท กรรมการ 0 0 0 0 0 0 

10.  นายสมศักด์ิ ตันเรืองศรี ผูจัดการท่ัวไป 0 249,500 0 0 249,500 0 

11. นางสาวมาริสา อรัณฮา รองประธานฝาย

ขาย 

75,000 425,000 7,500 75,000 425,000 7,500 

12. นางสาวอีฟ แดเน่ียล เวเทอร

เบิรน 

รองประธานฝาย

การตลาด 

0 0 0 0 0 0 

13. นายฟลิป จอรจ เชสท รองประธานฝาย

บริหารรายได 

0 0 0 0 0 0 

14 นายชัยพัฒน ไพฑูรย รองประธานฝายกล

ยุทธและการลงทนุ 
0 0 0 0 0 0 

 
หมายเหตุ *ESOP คือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ซึ่งรวม 

ESOP2, ESOP3, ESOP5 และ MINT-W 

 

8.4  คาตอบแทนผูบริหาร 

8.4.1  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป 2553 
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 ธนัวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนพนักงานรวมทั้งส้ิน 18,036 คน โดยบริษัทจาย

ผลตอบแทนใหกับพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ คาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน 

และคาใชจายอื่นที่เก่ียวของกับพนักงาน รวมท้ังส้ิน 4,047 ลานบาท 

บริษัท 
จํานวนพนักงาน 

(คน) 

1.       บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 246 

2.       บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด 230 

3.       บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด 260 

4.       บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด 649 

5.       บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด 72 

6.       บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด 47 

7.       บริษัท เอ็มสปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 366 

8.       บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด  40 

9.       บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด 794 

10.    บริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด 2 

11.    บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด 164 

12.    บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด 310 

13.    บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด 622 

14.    บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด 298 

15.    บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด 157 

16.    บริษัท ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส จํากัด 164 

17.    บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด 278 

18.    บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 12,297 

19.    บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด  (มหาชน) 1,040 

รวม 18,036 

 

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 

โดยมีประธานเจาหนาท่ีการเงิน  ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัทเปนสมาชิกในฐานะเลขานุการและผู

ประสานงาน  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติหนาที่ในการสอบทานขอมูล

ตางๆ ที่เก่ียวของกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  พรอมกันน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบพยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัทมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให

บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนใหการแนะนําในเร่ืองการบริหารความเส่ียง  ระบบควบคุมภายในที่ดีตอผูบริหาร 

รวมทั้งไดพูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท ที่เก่ียวของกับกฎระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพบปะอยางอิสระกับฝายบริหารและผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ

บริษัท เพื่อทบทวนและประเมินผลเก่ียวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวของกับการบัญชีและ

การเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบยังไดทบทวนและรับรองขอมูล

รายงานทางการเงินสําหรับทุกๆ ส้ินไตรมาสของป รวมถึงทําการประเมินผลและนําเสนอขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการทําใหม่ันใจไดวาขอบกพรองดานการควบคุมภายในตางๆ จะไดรับการแกไขและปองกัน

อยางมีประสิทธิภาพและภายในเวลาท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ไดอนุมัติ

นโยบายการทํารายการและการรายงานรายการท่ีอาจมีความขัดแยง 

ฝายตรวจสอบภายในมีหนาท่ีประเมินความเส่ียงทางธุรกิจและขอบกพรองในการควบคุมภายในบริษัท โดยตรวจสอบ

กระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครืออยางมีระบบ จัดทํารายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีดี 

นําเสนอแกผูบริหารของธุรกิจนั้นๆ เพื่อกําหนดแผนงาน การปฏิบัติงานในอนาคต และรายงานตอผูบริหารระดับสูงและ

คณะกรรมการตรวจสอบตอไป  

ฝายตรวจสอบภายในยังทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกและเปนผูปรับเปล่ียนการจัดการความเส่ียงเพ่ือปรับปรุง

การบริหารความเส่ียงของบริษัท ผานขบวนการตรวจสอบภายใน การติดตามผลภายหลังจากกระบวนการตรวจสอบภายใน และ

การการดําเนินการประเมินความเส่ียง ทั้งนี้ ฝายตรวจสอบภายในยังรวมกับฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อใหม่ันใจวาโปรแกรมการ

พัฒนาพนักงานซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมองคกรและการฝกอบรมดานการจัดการความเส่ียง เปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดและ

หลักปฏิบัติของบริษัท 

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

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 โดยมีกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทานเขารวมประชุม

ดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในสําหรับ 5 สวนหลักตามที่กลาวขางตน โดยสรุปความเห็นวาบริษัท มี

ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงพอที่ทําใหม่ันใจไดวาสินทรัพยของบริษัทมีการปองกันและรักษาเปน

อยางดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรไดถูกใชอยางมีประสิทธิภาพ 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 
10. รายการระหวางกัน  

 

10.1  รายละเอียดของรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 
บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 

31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 
(บาท) (บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น     

  

  

รายไดคาเชา : บจก. รอยัล การเดน 

พลาซา  ให บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เชา

พื้นที่จํานวน 314.85 ตร.ม.ในศูนยการคา

รอยัล        การเดนพลาซา พัทยา เพื่อ

วางขายสินคาเสื้อผาสตรียี่หอ ESPRIT และ 

Bossini ซึ่ง บริษัทยอยของ บมจ. ไมเนอร 

คอรปอเรชั่น เปนผูนําเขามาจําหนายใน

ประเทศไทย โดยคิดอัตราคาเชาเปนอัตราคา

เชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่งอัตราเชา

ดังกลาวเปนอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกคา

ทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่กําหนดระยะเวลา

และอัตราคาเชาที่ชัดเจน 

บจก. รอยัล การเดน พลาซา  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น - 2,700,499.55 บริษัทยอย ให บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

เชาพื้นที่ โดยใหเชาตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคาตามปกติ  

ผูใหเชา  :  บจก. รอยัล การเดน พลาซา  (ประกอบธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย) 

ผูเชา       :      บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น (ดําเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินคา

อุปโภคบริโภค หนังสือและสื่อการศึกษาและธุรกิจบริการดานการจัดการ) คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

ความสัมพันธ  

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

2. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนลถือหุนใน บจก. รอยัล การเดน พลาซา รอยละ  100   

3. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 
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 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 93 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ผูใหเชา  :  บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 

ผูเชา       :     บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ความสัมพันธ 

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

2. บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 8.6 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  โดยคิด

อัตราคาเชาเปนอัตราคาเชาตอตารางเมตร

ตอเดือน ซึ่งอัตราเชาดังกลาวเปนอัตราตาม

สัญญาเชาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราคา

เชาที่ชัดเจน โดยอัตราเชาดังกลาวเปนอัตรา

เชาที่ บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จายจริง

ใหแก  BJC  (เจาของอาคารซึ่งเปน

บุคคลภายนอก) บวกดวยตนทุนทางการเงิน 

(ดอกเบี้ย) (เนื่องจาก MFG จายเปนสิทธิคา

เชาระยะเวลา 30 ป ใหแก  BJC) 

- 1,066,104.00 บริษัทยอย ให บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นเชา

พื้นที่ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ผูใหบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  

ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ความสัมพันธ 

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

2. บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 8.6 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

3. มีกรรมการรวมกันคือ   

1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มงคลกุล        

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. เดอะ ไม

เนอร ฟูด กรุป ให บริการดานการบริหารงาน

แก บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ทั้งนี้ อัตรา

คาบริการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดจาก

ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่ใชกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

- 711,343.24 บริษัทยอยใหบริการกับ บมจ.ไมเนอร คอร

ปอเรชั่น เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

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. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ความสัมพันธ 

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

2. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  100 ใน บมจ. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

3. มีกรรมการรวมกันคือ 

1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

โกลบอล โซลูชั่นส ให บริการดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บมจ. ไม

เนอร คอรปอเรชั่นโดยคิดอัตราคาบริการราย

เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ 

อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่

คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

- 1,777,774.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ผูใหเชา        : บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูเชา             : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ความสัมพันธ 

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

2. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  100 ใน บมจ. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

3. มีกรรมการรวมกันคือ 

1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาเชา : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น

จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. 

ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส ทั้งนี้ อัตราคาเชา

ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร โกลบอล 

โซลูชั่นส จายใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ

ดําเนินงานจริง 

 

- 276,503.19 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับ บริษัทลิสซึ่ง 

ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทํา

ใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 

บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  

ผูรับบริการ: บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  (โรงแรม โฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม) 

ความสัมพันธ 

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

2. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทั้งทางตรงและทางออม รอยละ 71.04** ใน บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท 

3. มีกรรมการรวมกันคือ 

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มงคลกุล 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

ปอเรชั่น ใหบริการที่ปรึกษาและการบริหาร

จัดการอาคารชุด แกบจก. แมริม เทอเรซ รี

ซอรท โดยคิดอัตราคาบริการตามลักษณะ

และปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการ

ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ

เปนอัตราเดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุก

ราย 

- 105,000.00 เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มี

บุคลากรซึ่งใหคําปรึกษา การบริหารจัดการ

อาคารชุดและเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความเปน

ธรรมและสมเหตุสมผล 



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

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ผูจายเงินปนผล: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

ผูรับเงินปนผล: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ความสัมพันธ 

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

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค   2)     นางปรารถนา มงคลกุล    

เงินปนผลจาย : บมจ. ไมเนอร อินเตอร

เนชั่นแนล จายเงินปนผลใหกับ บมจ. ไม

เนอร คอรปอเรชั่น ในอัตราเดียวกับที่บริษัท

จายใหแกผูถือหุนทั่วไป  

- 140,701,439.01 เปนผลจากการที่ บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ถือหุนใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง

ถือเปนเงินลงทุนประเภทหนึ่ง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผลแลว 

 

บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ผูใหบริการ    :        บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  

ผูรับบริการ    :         บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล (ศูนยบริการสปาเพื่อสุขภาพ)  

ความสัมพันธ  

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

หุนทั้งทางตรงและทางออมรอยละ  100 ใน บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล 

2. มีกรรมการรวมกันคือ 

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มงคลกุล 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

ปอเรชั่น ให บริการดานการบันทึกบัญชี

สําหรับการขายสินคา Elimis  แก บจก. เอ็ม 

สปา อินเตอรเนชั่นแนล  โดยคิดอัตรา

คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและ

ปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการ

ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ

เปนอัตราเดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุก

ราย 

- 

 

210,000.00 

 

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มี

บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดานบัญชี 

และเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด

ของบริษัท 

บจก. เอสมิโด แฟชั่น 
    

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. เอสมิโด แฟชั่น 

ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูรับบริการ: บจก. เอสมิโด แฟชั่น 

ความสัมพันธ 

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

รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส    

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

โกลบอล โซลูชั่นส ใหบริการดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก.  เอสมิ

โด แฟชั่น โดยคิดอัตราคาบริการรายเดือน 

ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิด

คาบริการลักษณะเดียวกับการใหบริการของ

ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

- 4,541,400.00 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 96 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. เอสมิโด แฟชั่น 

ผูใหเชา: บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูเชา: บจก. เอสมิโด แฟชั่น 

ความสัมพันธ 

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

รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส  

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาเชา : บจก. เอสมิโด แฟชั่น  จาย

คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไม

เนอร โกลบอล โซลูชั่นส ทั้งนี้ อัตราคาเชา

ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร โกลบอล 

โซลูชั่นส จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ

ดําเนินงานจริง 

 

- 57,875.02 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับ บริษัทลิสซึ่ง 

ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทํา

ใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

บจก. เรดเอิรธ ไทย     

  

  

บจก. รอยัล การเดน พลาซา  - บจก. เรดเอิรธ ไทย 

ผูใหเชา  :  บจก. รอยัล การเดน พลาซา  

ผูเชา       :     บจก. เรดเอิรธ ไทย (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องสําอางยี่หอเรดเอิรธ) 

ความสัมพันธ 

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

ละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 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 เพื่อวางขายสินคายี่หอเรด เอิรธ ซึ่ง 

บจก. เรดเอิรธ ไทย เปนผูนําเขามาจําหนาย

ในประเทศไทย โดยคิดอัตราคาเชาเปนอัตรา

คาเชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่งอัตราเชา

ดังกลาวเปนอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกคา

ทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่กําหนดระยะเวลา

และอัตราคาเชาที่ชัดเจน 

- 679,417.19 บริษัทยอย ให บจก. เรดเอิรธ ไทย เชาพื้นที่ 

ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ และ

เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 97 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. เรดเอิรธ ไทย 

ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูรับบริการ: บจก. เรดเอิรธ ไทย 

ความสัมพันธ 

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

รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

โกลบอล โซลูชั่นส ใหบริการดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. เรด

เอิรธ ไทย โดยคิดอัตราคาบริการรายเดือน 

ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิด

คาบริการลักษณะเดียวกับการให บริการของ

ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

- 1,598,400.00 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 

 

 

 

 

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. เรดเอิรธ ไทย 

ผูใหเชา  : บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูเชา      : บจก. เรดเอิรธ ไทย 

ความสัมพันธ 

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

รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาเชา : บจก. เรดเอิรธ ไทย  จาย

คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไม

เนอร โกลบอล โซลูชั่นส ทั้งนี้ อัตราคาเชา

ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร โกลบอล 

โซลูชั่นส จายใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ

ดําเนินงานจริง 

 

- 34,581.85 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง 

ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทํา

ใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

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. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส แอนดเซอรวิส     

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส แอนด เซอรวิส 

ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูรับบริการ: บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส แอนด เซอรวิส 

ความสัมพันธ 

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

เซอรวิส และถือหุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โก

ลบอล โซลูชั่นส  

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

 

 

 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

โกลบอล โซลูชั่นส ใหบริการดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. ไม

เนอร คอนซัลแท็นส แอนด เซอรวิสโดยคิด

อัตราคาบริการรายเดือน ตามลักษณะและ

ปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการ

ลักษณะเดียวกับการใหบริการของ

ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

- 1,258,200.00 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส แอนด เซอรวิส 

ผูใหเชา: บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูเชา: บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส แอนด เซอรวิส 

ความสัมพันธ 

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

เซอรวิส และถือหุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โก

ลบอล โซลูชั่นส 

2. มีกรรมการรวมกันคือ 

 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

 

 

 

รายไดคาเชา : บจก. ไมเนอร คอน

ซัลแท็นสแอนด เซอรวิส  จายคาเชาเครื่อง

คอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไมเนอร โกลบอล 

โซลูชั่นส ทั้งนี้ อัตราคาเชาดังกลาวเปนอัตรา

ที่ บจก.ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส จายจริง

ใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก

บวกดวยตนทุนการดําเนินงานจรงิ 

 

- 39,469.97 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง 

ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทํา

ใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

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. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บจก. อารมิน ซิสเท็มส     

  บจก. รอยัล การเดน พลาซา  - บจก. อารมิน ซิสเท็มส 

ผูใหเชา  :  บจก. รอยัล การเดน พลาซา  

ผูเชา       :     บจก. อารมิน ซิสเท็มส  (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตาง ๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสื้อผา ยี่หอบอส

สินี )  

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  100 ใน บจก. อารมิน ซิสเท็มส และถือหุน 

รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 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 เปนผูนําเขามา

จําหนายในประเทศไทย โดยคิดอัตราคาเชา

เปนอัตราคาเชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่ง

อัตราเชาดังกลาวเปนอัตราเดียวกับที่คิดกับ

ลูกคาทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่กําหนด

ระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน 

 

- 1,920,461.93 บริษัทยอย ให บจก. อารมิน ซิสเท็มส เชา

พื้นที่ ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ

และเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. อารมิน ซิสเท็มส 

ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูรับบริการ: บจก. อารมิน ซิสเท็มส  (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตาง ๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสื้อผา ยี่หอบอส

สินี ) 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  100 ใน บจก. อารมิน ซิสเท็มส และถือหุน 

รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส  

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

โกลบอล โซลูชั่นส ใหบริการดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. อาร

มิน ซิสเท็มส โดยคิดอัตราคาบริการราย

เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปน

การคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ

ใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

- 4,968,000.00 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

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. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. อารมิน ซิสเท็มส 

ผูใหเชา  : บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูเชา       : บจก. อารมิน ซิสเท็มส  (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตาง ๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสื้อผา ยี่หอบอสสินี 

) 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  100 ใน บจก. อารมิน ซิสเท็มส และถือหุน 

รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล  

 

 

 

 

รายไดคาเชา : บจก. อารมิน ซิสเท็มส 

จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. 

ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส ทั้งนี้ อัตราคาเชา

ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อินฟอร

เมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง 

ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ

ดําเนินงานจริง 

 

- 93,807.02 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง 

ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทํา

ใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บจก. อารมิน ซิสเท็มส 

ผูใหบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  

ผูรับบริการ: : บจก. อารมิน ซิสเท็มส  (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตาง ๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสื้อผา ยี่หอบอส

สินี ) 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  100 ใน บจก. อารมิน ซิสเท็มส และถือหุน 

รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

 

 

 

 

คาบริการจัดการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร 

ฟูด กรุป ไดรับบริการดานการบริหารงาน

จาก บจก. อารมิน ซิสเท็มส ทั้งนี้ อัตรา

คาบริการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดจาก

ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่ใชกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

- 1,414,500.00 บริษัทยอยไดรับบริการจาก บจก. อารมิน ซิส

เท็มส เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

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. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย)     

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) 

ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูรับบริการ: บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  70 ใน บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย)  

และถือหุน รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โกลบอล 

โซลูชั่นส  

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

 

 

 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

โกลบอล โซลูชั่นส ให บริการดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. อมอร 

แปซิฟค (ประเทศไทย) โดยคิดอัตรา

คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและ

ปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการ

ลักษณะเดียวกับการให บริการของ

ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

- 658,800.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) 

ผูใหเชา     :  บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูเชา          :  บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) 

ความสัมพันธ  

1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  70 ใน บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย)  

และถือหุน รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โกลบอล 

โซลูชั่นส 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

 

 

 

รายไดคาเชา : บจก. อมอร แปซิฟค 

(ประเทศไทย) จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร 

ใหแก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส ทั้งนี้ 

อัตราคาเชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไม

เนอร โกลบอล โซลูชั่นส จายจริงใหแกบริษัท

ลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุน

การดําเนินงานจริง 

 

- 20,015.97 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง 

ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทํา

ใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

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. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

Marvelous Wealth Limited     

 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล – Marvelous Wealth Limited 

ผูจายเงินปนผล: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

ผูรับเงินปนผล: Marvelous Wealth Limited 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  100 ใน Marvelous Wealth และถือหุน   

รอยละ 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 

บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง     

 บจก. ไมเนอร ดีคิว  - บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 

ผูขาย    :        บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง  

ผูซื้อ    :         บจก. ไมเนอร ดีคิว  

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  100 ใน บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และ   

ถือหุน รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 

กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร ดีคิว  

2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       

ซื้อสินคา : บจก.ไมเนอร ดีคิว ซื้อ

ผลิตภัณฑจาก บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 

เชน น้ํายาทําความสะอาดสําหรับใชใน

บริษัท ทั้งนี้ อัตราคาสินคาดังกลาวเปนราคา

ตลาดและใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ

ประเภทดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

  

- 92,400.00 เนื่องจาก บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เปน

ผูเชี่ยวชาญในการผลิต เชน น้ํายาทําความ

สะอาด และราคาซื้อเปนราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคาปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 103 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 บจก. ไมเนอร แดรี่  - บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 

ผูขาย    :        บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง  

ผูซื้อ    :         บจก. ไมเนอร แดรี่  

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  100 ใน บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และ   

ถือหุน รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 

กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร แดรี่  

2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

ซื้อสินคา : บจก.ไมเนอร แดรี่ ซื้อ

ผลิตภัณฑจาก บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 

เชน น้ํายาทําความสะอาดสําหรับใชใน 

บริษัท ทั้งนี้ อัตราคาสินคาดังกลาวเปนราคา

ตลาดและใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ

ประเภทดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

- 200,000.00 เนื่องจาก บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เปน

ผูเชี่ยวชาญในการผลิต เชน น้ํายาทําความ

สะอาด และราคาซื้อเปนราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคาปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท 

 

 

บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 

ผูใหเชา     : บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูเชา: บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 

ความสัมพันธ  

1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  100 ใน บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และ   

ถือหุน รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โกลบอล 

โซลูชั่นส   

2. มีกรรมการรวมกันคือ 

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

โกลบอล โซลูชั่นส ให บริการดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. นวศรี 

แมนูแฟคเจอริ่ง โดยคิดอัตราคาบริการราย

เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปน

การคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการให 

บริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

- 2,527,200.00 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

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. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 

ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูรับบริการ: บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 

ความสัมพันธ  

1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  100 ใน บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และ   

ถือหุน รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โกลบอล 

โซลูชั่นส 

2. มีกรรมการรวมกันคือ 

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

 

รายไดคาเชา :  บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอ

ริ่ง จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก 

บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส ทั้งนี้ อัตรา

คาเชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร โก

ลบอล โซลูชั่นส จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง 

ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ

ดําเนินงานจริง 

 

- 80,836.28 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับ บริษัทลิสซึ่ง 

ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทํา

ใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

บจก. เอ็มเจ็ท     

 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผูใหบริการ:  บจก. เอ็มเจ็ท  

ผูรับบริการ:  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  

ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา

ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ

เปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ

ราคาตลาด  

9,622,893.61 17,528,215.52 บริษัทเชาเครื่องบินเหมาลําใหแกผูบริหาร 

เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการใน

ประเทศและตางประเทศ  โดยเปนการ

ใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา

ปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 105 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 

บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผูใหบริการ:  บจก. เอ็มเจ็ท  

ผูรับบริการ:  บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  

ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ   นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ให บริการ

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา

ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ

เปนรายชั่วโมง ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ

ราคาตลาด  

- 593,127.99 บริษัทยอยเชาเครื่องบินเหมาลําใหแก

ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม

กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน

การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไข

การคาปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

  

  

บจก. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล (ลาบวน) – บจก. เอ็มเจ็ท 

ผูใหบริการ:  บจก. เอ็มเจ็ท  

ผูรับบริการ:  Minor International (Labuan) Limited 

ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ   นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา

ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ

เปนรายชั่วโมง ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ

ราคาตลาด  

6,548,819.81 5,453,002.90 บริษัทยอยเชาเครื่องบินเหมาลําใหแก

ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม

กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน

การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไข

การคาปกติ 

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. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 

Lodging Management (Labuan) Limited - บจก. เอ็มเจ็ท 

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

การให บริการในราคาตลาดและเงื่อนไข

การคาปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บจก. เอ็มเจ็ท 

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   

2,048,548.38 798,519.82 บริษัทยอยเชาเครื่องบินเหมาลําใหแก

ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม

กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน

การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไข

การคาปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 107 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 

International Franchise Holding (Labuan) Limited - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผูใหบริการ:  บจก. เอ็มเจ็ท  

ผูรับบริการ:  International Franchise Holding (Labuan) Limited 

ความสัมพันธ :  มีกรรมการรวมกันคือ   นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          

คาใชจายอื่น  : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา

ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ

เปนรายชั่วโมง ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ

ราคาตลาด   

- 648,394.35 บริษัทยอยเชาเครื่องบินเหมาลําใหแก

ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม

กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน

การให บริการในราคาตลาดและเงื่อนไข

การคาปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูรับบริการ: บจก. เอ็มเจ็ท 

ความสัมพันธ 

      มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค        

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

โกลบอล โซลูชั่นส ใหบริการดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ บัญชี และ

กฏหมาย แก บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอัตรา

คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและ

ปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการ

ลักษณะเดียวกับการใหบริการของ

ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

2,159,000.00 708,000.00 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผูใหเชา     : บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูเชา          : บจก. เอ็มเจ็ท 

ความสัมพันธ 

      มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค        

รายไดคาเชา :  บจก. เอ็มเจ็ท จายคาเชา

เครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไมเนอร โก

ลบอล โซลูชั่นส ทั้งนี้ อัตราคาเชาดังกลาว

เปนอัตราที่ บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน

บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ

ดําเนินงานจริง 

 

201,077.16 88,481.40 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง 

ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทํา

ใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 108 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ผูรับบริการ: บจก. เอ็มเจ็ท 

ความสัมพันธ 

      มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร 

คอรปอเรชั่น  ใหบริการดานการบริหาร

จัดการและดานการเงิน การคิดคาบริหาร

จัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป 

และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการ

ตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตรา

คาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุน

จริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

1,464,000.00 - เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานการ

บริหารจัดการและดานการเงิน และเพื่อเปน

การใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความเหตุสม

ผลแลว 

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 มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร 

อินเตอรเนชั่นแนล ใหบริการดานบัญชี ภาษี 

และการเงิน  การคิดคาบริหารจัดการเปนไป

ในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตรา

คาธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะ

และปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ

ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ

เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย

อื่นทุกราย 

- 2,067,369.00 เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกวา และเพื่อ

เปนการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผลแลว  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 109 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา 

ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

ผูรับบริการ: บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา 

ความสัมพันธ 

1. บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา เปนกิจการรวมคาซึ่ง บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  50  

2. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

3. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร 

โกลบอล โซลูชั่นส ให บริการดานบัญชี โดย

คิดคาบริการตามลักษณะและปริมาณงาน 

ทั้งนี้ อัตราคาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิด

ตามตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่

คิดกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

600,000.00 - เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกวา และเพื่อ

เปนการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผลแลว  

บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร     

 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ผูขาย     :  บมจ. เดอะ ไมเนอร 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) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดจากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร 

ฟูด กรุป จําหนายสินคาและผลิตภัณฑให 

บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร โดยคิดราคา

ในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขาย

ดําเนินการภายใตสัญญาที่ชัดเจน 

4,010,357.94 

 

4,652,418.18 

 

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 

เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

  

  

  

บจก. ไมเนอร ดีคิว  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

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

ผูซื้อ      :  บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. 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) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดจากการขาย :  บจก. ไมเนอร ดีคิว  

จําหนายไอศกรีม ภาชนะบรรจุภัณฑและ

วัสดุอุปกรณที่ใชในรานอาหาร ให บจก. 

ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร โดยคิดราคาใน

อัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขายดําเนินการ

ภายใตสัญญาที่ชัดเจน 

10,190,086.53 8,881,354.54 

 

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 

เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่

บริษัทยอยดําเนินอยู  

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. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย)  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ผูขาย     :  บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) (ประกอบธุรกิจใหบริการรานอาหารประเภท  แฮมเบอรเกอรภายใตยี่หอ 

'Burger King')  

ผูซื้อ      :  บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 95 ใน บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) และ

ถือหุนรอยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค    2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดจากการขาย : บจก. เบอรเกอร 

(ประเทศไทย)  จําหนายสินคาประเภท

แฮมเบอรเกอรให บจก. ซีเลค เซอรวิส พารท

เนอร โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้

การซื้อขายดําเนินการภายใตสัญญาที่

ชัดเจน 

  

49,898,533.82 49,070,891.53 บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 

เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่

บริษัทยอยดําเนินอยู  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 บจก. สเวนเซนส  (ไทย)  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ผูขาย     :  บจก. สเวเซนส  (ไทย) (ประกอบธุรกิจใหบริการรานอาหารประเภทไอศกรีม ภายใตยี่หอ "Swensen")  

ผูซื้อ      :  บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดย 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) นางปรารถนา มงคลกุล 

รายไดจากการขาย : บจก. สเวนเซนส 

(ไทย)  จําหนายสินคาประเภทไอศกรีม ให 

บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร โดยคิดราคา

ในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขาย

ดําเนินการภายใตสัญญาที่ชัดเจน 

  

996,320.89 998,790.89 บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 

เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ผูใหบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร 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) นางปรารถนา มงคลกุล 

 

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. เดอะ ไม

เนอร ฟูด กรุป  ใหบริการดานการบริหาร

จัดการและดานการเงิน การคิดคาบริหาร

จัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป 

และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการ

ตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตรา

คาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุน

จริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

1,752,462.16 1,558,104.84 เปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด   

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. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย)  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ผูใหเชา: บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย)  

ผูเชา     : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร  

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดย 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) นางปรารถนา มงคลกุล 

 

 

รายไดคาเชา  :  บจก. เบอรเกอร 

(ประเทศไทย) ให บจก. ซีเลค เซอรวิส พารท

เนอรเชาอุปกรณสําหรับใชในการประกอบ

ธุรกิจรานอาหาร โดยมีการกําหนดอัตราคา

เชาที่ชัดเจน โดยอัตราคาเชาคิดจากตนทุน

บวกดอกเบี้ย   

630,000.00 840,000.00 เนื่องจากการจัดหาอุปกรณโดย บจก. เบอร

เกอร (ประเทศไทย)  ซึ่งมีรานสาขามากกวา

ทําใหเกิดความไดเปรียบทางตนทุน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  – บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

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) นางปรารถนา มงคลกุล 

 

 

เงินปนผลรับ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 

กรุป  รับเงินปนผลจากการลงทุน  บจก. 

ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร ในอัตราเดียวกับ 

บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จายใหแกผู

ถือหุนทั่วไป 

25,499,537.33 40,798,933.32 เปนผลจากการที่ บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 

กรุปถือหุนใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร

ซึ่งถือเปนลงทุนประเภทหนึ่ง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผลแลว  

  

 บจก. สเวนเซนส  (ไทย)  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ผูใหเชา :    บจก. สเวนเซนส (ไทย) (ประกอบธุรกิจใหบริการรานอาหารประเภท  ไอศกรีม ภายใตยี่หอ "Swensen")  

ผูเชา      :    บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

ความสัมพันธ 

1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดย 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) นางปรารถนา มงคงกุล 

 

 

รายไดคาเชา : บจก. สเวนเซนส  (ไทย) 

ใหเชาโกดังแก บจก. ซีเลค เซอรวิส พารท

เนอร  โดยมีการกําหนดอัตราคาเชาที่ชัดเจน 

ทั้งนี้ อัตราคาเชาดังกลาว เปนอัตราที่คิด

ตามตนทุนจริงบวกคาใชจายดําเนินงานอื่น 

70,000.00 63,000.00 เปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด   

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. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

Eutopia Private Holding Limited     

 บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - Eutopia Private Holding Limited 

ผูใหกู    :    บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 

ผูกู         :     Eutopia Private Holding Limited 

ความสัมพันธ 

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

อินเตอรเนชั่นถือหุนรอยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited  

  

เงินใหกูยืม : บจก. อารจีอาร อินเตอร

เนชั่นแนล ให  Eutopia Private Holding 

Limited  กูยืมเงินตามสัญญารวมทุน และ

คิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเปนอัตราที่กําหนด

รวมกันโดยผูถือหุน  ทั้งนี้สัญญาเงินกู

ดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา

ดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

ราคาตามบัญชีตนป          299,160,000.00 

การกูเพิ่ม                                            0.00 

จายชําระคืนเงินกู             (39,461,675.00) 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจาก  

    อัตราแลกเปลี่ยน          (26,025,750.00) 

ราคาตามบัญชีปลายป      233,672,575.00 

 

233,672,575.00 299,160,000.00 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี

อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

  

บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - Eutopia Private Holding Limited 

ผูใหกู    :    บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 

ผูกู         :     Eutopia Private Holding Limited 

ความสัมพันธ 

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

อินเตอรเนชั่นถือหุนรอยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited  

 

ดอกเบี้ยรับ : บจก. อารจีอาร อินเตอร

เนชั่นแนล ไดรับดอกเบี้ยรับจากการให 

Eutopia Private Holding Limited  กูยืมเงิน

ตามสัญญารวมทุน โดยอัตราดอกเบี้ย

ดังกลาวเปนอัตราที่กําหนดรวมกันโดยผูถือ

หุน ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมีกําหนด

ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

10,854,571.49 12,408,539.97 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี

อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 113 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 Lodging Mangement (Labuan) Limited  - Eutopia Private Holding Limited 

ผูใหบริการ   :    Lodging Management  (Labuan) Limited   (บริหารโรงแรม) 

ผูรับบริการ    :    Eutopia Private Holding Limited 

ความสัมพันธ 

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

บจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป และ บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมรอยละ 50 ใน  Eutopia Private 

Holding Limited 

 

รายไดคาบริการจัดการ : Lodging 

Mangement (Labuan) Limited  ใหบริการ

จัดการดานการบริหารโรงแรม  การคิดคา

บริหารจัดการเปนไปในลักษณะสากลทั่วไป 

และอัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการ

ดังกลาวเปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคาตลาด 

ทั้งนี้ มีการกําหนดอัตราคาบริการที่ชัดเจน  

84,721,511.43 92,479,659.57 เนื่องจาก Lodging Mangement (Labuan) 

Limited  มีผูที่มีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณมากกวา และเพื่อเปนการใช

ทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  - Eutopia Private Holding Limited 

ผูใหบริการ    :    บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

ผูรับบริการ    :     Eutopia Private Holding Limited 

ความสัมพันธ 

 1.       บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมรอยละ 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  โดยคิดอัตรา

คาธรรมเนียมเปนสัดสวนจากจํานวนเงินกู 

ซึ่งเปนลักษณะใกลเคียงกับการคิดคาบริการ

โดยที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก 

7,948,927.72 9,266,913.00 การจัดหาแหลงเงินกูจากสถาบันการเงิน

ใหแก Eutopia Private Holding Limited 

เปนไปสัญญารวมทุน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส  - Eutopia Private Holding Limited 

ผูใหบริการ   :    บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูรับบริการ         :     Eutopia Private Holding Limited 

ความสัมพันธ 

 1.       บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส และถือหุนทางออม

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

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

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

โกลบอล โซลูชั่นส ใหบริการดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศแก Eutopia 

Private Holding Limited  การคิดคาบริหาร

จัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป 

และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการ

ตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตรา

คาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุน

จริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

431,130.00 609,436.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

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. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บจก. ฮาเบอรวิว     

 บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. ฮาเบอรวิว 

ผูใหกู    :     บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 

ผูกู         :     บจก. ฮาเบอรวิว 

ความสัมพันธ  

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

เนชั่นแนล ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมรอยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอรวิว  

 

เงินใหกูยืม : บจก. อารจีอาร อินเตอร

เนชั่นแนล  ให บจก. ฮาเบอรวิว กูยืมเงินตาม

สัญญารวมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเปน

อัตราที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอางอิง

จากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย  

ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมีกําหนด

ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

ราคาตามบัญชีตนป              2,659,200.00    

การกูเพิ่ม                                            0.00 

จายชําระคืนเงินกู                                0.00 

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจาก  

    อัตราแลกเปลี่ยน               (247,096.00) 

ราคาตามบัญชีปลายป          2,412,104.00    

2,412,104.00 2,659,200.00 เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

 บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. ฮาเบอรวิว 

ผูใหกู    :     บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 

ผูกู         :     บจก. ฮาเบอรวิว 

ความสัมพันธ  

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

เนชั่นแนล ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมรอยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอรวิว 

ดอกเบี้ยรับ : บจก. อารจีอาร อินเตอร

เนชั่นแนล  ให บจก. ฮาเบอรวิว กูยืมเงินตาม

สัญญารวมทุน  โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่

กําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอางอิงจาก

อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย โดยมี

สัญญาที่กําหนดระยะเวลาและอัตรา

ดอกเบี้ยที่ชัดเจน  

60,284.17 75,321.13 เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน  

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. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 บจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป - บจก. ฮาเบอรวิว 

ผูให บริการ: บจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป   

ผูรับบริการ: บจก. ฮาเบอรวิว 

ความสัมพันธ 

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

เนชั่นแนล ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมรอยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอรวิว 

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

 

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร 

โฮเทล กรุป  ใหบริการจัดการดานการบริหาร

โรงแรม  การคิดคาบริหารจัดการเปนไปใน

ลักษณะสากลทั่วไป และอัตราคาธรรมเนียม

บริหารจัดการดังกลาวเปนอัตราที่ใกลเคียง

กับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกําหนดอัตรา

คาบริการที่ชัดเจน  

 

 

 

 

2,871,623.87 3,314,772.35 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป  เปนผูที่มี

ความเชี่ยวชาญและประสบการณมากกวา และ

เพื่อเปนการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุ    

สมผลเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท    

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส  - บจก. ฮาเบอรวิว 

ผูใหบริการ   :    บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูรับบริการ    :    บจก. ฮาเบอรวิว 

ความสัมพันธ 

 1.       บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส และ บมจ. ไมเนอร 

อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมรอยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอรวิว  

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

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

โกลบอล โซลูชั่นส ใหบริการดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศแก บจก. ฮา

เบอรวิว การคิดคาบริหารจัดการเปนไปใน

ลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตรา

คาธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะ

และปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ

ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ

เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย

อื่นทุกราย 

 

 

 

 

55,290.00 52,680.00 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

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. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited     

 Hospitality Investment International Limited  - Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited 

ผูใหกู    :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผูกู        :   Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมผาน บริษัท 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  ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมีกําหนด

ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

ราคาตามบัญชีตนป          127,865,471.40 

การกูเพิ่ม                            19,751,070.51

จายชําระคืนเงินกู                                0.00 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจาก  

    อัตราแลกเปลี่ยน          (13,182,294.39)  

ราคาตามบัญชีปลายป      134,434,247.52  

     

134,434,247.52 127,865,471.40 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี

อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

  

Hospitality Investment International Limited  - Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited 

ผูใหกู    :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผูกู         :    Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมผาน บริษัท 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 โดยอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตรา

ที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุน ทั้งนี้สัญญา

เงินกูดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา

ดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

 

3,082,174.33 2,230,099.77 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี

อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  

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. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited     

 Hospitality Investment International Limited  - Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited 

ผูใหกู    :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผูกู        :    Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมผาน บริษัท 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  ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมีกําหนด

ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

ราคาตามบัญชีตนป            15,665,081.28 

การกูเพิ่ม                                            0.00 

จายชําระคืนเงินกู                                0.00 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจาก  

    อัตราแลกเปลี่ยน            (1,455,617.83)  

ราคาตามบัญชีปลายป        14,209,463.45 

 

14,209,463.45 15,665,081.28 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี

อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

 

Hospitality Investment International Limited  - Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited 

ผูใหกู    :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผูกู         :    Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited 

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมผานบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป รอยละ 100 ใน Hospitality 

Investment International Limited   

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

Investment Limited 

ดอกเบี้ยรับ : Hospitality Investment 

International Limited ไดรับดอกเบี้ยรับจาก

การให Zanzibar Tourism and Hospitality 

Investment Limited กูยืมเงินตามสัญญา

รวมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตรา

ที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุน ทั้งนี้สัญญา

เงินกูดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา

ดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

 

355,273.54 449,872.93 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี

อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  

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. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

Arabian Spa (Dubai) Limited     

 บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร  - Arabian Spa (Dubai) Limited 

ผูใหบริการ    :        บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร (ศูนยบริการสปาเพื่อสุขภาพ) 

ผูรับบริการ    :        Arabian Spa (Dubai) Limited 

ความสัมพันธ 

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

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

2.      มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค        

 

 

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. เอ็ม 

สปา เวนเจอร  ใหบริการดานการจัดการ การ

บริหารสปา   การคิดคาบริหารจัดการเปนไป

ในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตรา

คาธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะ

และปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ

ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ

เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย

อื่นทุกราย 

 

 

 

 

6,277,069.74 10,228,302.17 เนื่องจาก บจก เอ็ม สปา เวนเจอร เปนผูที่มี

ความเชี่ยวชาญและประสบการณมากกวา 

และเพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

 บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร  – Arabian Spa (Dubai) Limited 

ผูรับเงินปนผล:  บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร   

ผูจายเงินปนผล: Arabian Spa (Dubai) Limited 

ความสัมพันธ 

1.        บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  100 ใน บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร  และ บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร 

ถือหุนรอยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai)  Limited 

2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค     

 

 

 

 

เงินปนผลรับ : บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร  

รับเงินปนผลจากการลงทุน  Arabian Spa 

(Dubai) Limited ในอัตราเดียวกับ Arabian 

Spa (Dubai) Limited จายใหแกผูถือหุน

ทั่วไป 

- 8,408,865.50 เปนผลจากการที่บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร  ถือ

หุนใน Arabian Spa (Dubai) Limited ซึ่งถือ

เปนลงทุนประเภทหนึ่ง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผลแลว  

  



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 119 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บจก. ศรีพัฒน การเดน     

 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล- บจก. ศรีพัฒน การเดน 

ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

ผูรับบริการ: บจก. ศรีพัฒน การเดน (ธุรกิจลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย)  

ความสัมพันธ 

1.   บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 50 ใน บจก. ศรีพัฒน การเดน และถือหุนรอยละ 16.76 ใน              

บมจ.   ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล          

2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

รายไดคาบริการจัดการ บมจ. ไมเนอร 

อินเตอรเนชั่นแนล ให บริการดานบัญชี ภาษี 

การบริหารการเงินและการขายหองชุด การ

คิดคาบริหารจัดการเปนไปในลักษณะสากล

ทั่วไป โดยคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหาร

จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ 

อัตราคาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตาม

ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

 

 

 

 

8,313,389.00 1,200,000.00 เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณมากกวาและเพื่อเปนการใช

ทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  - บจก. ศรีพัฒน การเดน 

ผูใหเชา  :   บริษัท ศรีพัฒน การเดน จํากัด  (ธุรกิจลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย)  

ผูเชา       :   บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  

ความสัมพันธ 

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

รอยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  ซึ่ง บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 71.04** 

ใน บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท 

2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       

คาเชา : บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  เชา

ที่ดินของ บจก. ศรีพัฒน การเดนเพื่อใชใน

การกอสรางโรงแรมโฟรซีซั่นส รีซอรท 

เชียงใหม ทั้งนี้ อัตราคาเชาพื้นที่คิดเปนอัตรา

รอยละของรายไดรวม ซึ่งเปนอัตราตลาด 

โดยมีสัญญาที่กําหนดระยะเวลาและอัตรา

คาเชาที่ชัดเจน 

10,576,116.39 10,706,857.74 การเชาที่ดินเพื่อสรางโรงแรม และดําเนิน

กิจการโรงแรม เปนรายการคาตามปกติ   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 120 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. ศรีพัฒน การเดน 

ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูรับบริการ: บจก. ศรีพัฒน การเดน 

ความสัมพันธ 

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

ละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค   

  

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

โกลบอล โซลูชั่นส ใหบริการดานบัญชี ภาษี 

และการเงิน  การคิดคาบริหารจัดการเปนไป

ในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตรา

คาธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะ

และปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ

ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ

เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย

อื่นทุกราย 

600,000.00 - เนื่องจากบจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกวา และเพื่อ

เปนการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล 

บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)     

 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 

ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 

ผูรับบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 

ความสัมพันธ  

1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.76 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

คาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุน

จริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ

ผูรับบริการรายอื่นทุกราย 

- 17,820.00 เพื่อใหเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความเปน

ธรรมและสมเหตุสมผล 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 121 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 

ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูรับบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 

ความสัมพันธ  

1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน 

บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

2.         มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

โกลบอล โซลูชั่นส ใหบริการดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. ไม

เนอร โฮลดิ้ง (ไทย) โดยคิดอัตราคาบริการ

รายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่ง

เปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ

ใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

156,134.00 132,744.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 

ผูใหเชา     : บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูเชา          : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 

ความสัมพันธ  

1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน 

บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

2.         มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

รายไดคาเชา :  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 

(ไทย)จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก 

บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส ทั้งนี้ อัตรา

คาเชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร โก

ลบอล โซลูชั่นส จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง 

ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ

ดําเนินงานจริง 

 

29,054.76 44,845.77 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับ บริษัทลิสซึ่ง 

ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทํา

ใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

บจก. พลูหลวง     

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส -บจก. พลูหลวง 

ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูรับบริการ: บจก. พลูหลวง 

ความสัมพันธ  

มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

 

 

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร 

โกลบอล โซลูชั่นส ใหบริการดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. พลู

หลวงโดยคิดอัตราคาบริการรายเดือน ตาม

ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิด

คาบริการลักษณะเดียวกับการใหบริการของ

ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

196,000.00 - เนื่องจากบจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส มี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 122 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท      

 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล – บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  

ผูรับเงินปนผล:  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

ผูจายเงินปนผล: บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ความสัมพันธ 

1.   บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  26.28 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  

2. มีกรรมการรวมกันคือ 1)    นางปรารถนา มงคลกุล       2)     นางปทมาวลัย รัตนพล        

 

เงินปนผลรับ : บมจ. ไมเนอร อินเตอร

เนชั่นแนล รับเงินปนผลจากการลงทุน บมจ. 

เอส แอนด พี ซินดิเคท ในอัตราเดียวกับ 

บจก. เอส แอนด พี ซินดิเคท จายใหแกผูถือ

หุนทั่วไป 

80,210,350.00 46,903,325.00 เปนผลจากการที่บริษัทถือหุนใน บมจ. เอส 

แอนด พี ซินดิเคท ซึ่งถือเปนลงทุนประเภท

หนึ่ง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผลแลว  

  

 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูขาย     :  บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  

ผูซื้อ      :  บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท   

ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  26.28 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  และถือหุนใน บริษัท ใน 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72   

2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นางปรารถนา มงคลกุล       2)     นางปทมาวลัย รัตนพล        

รายไดจากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร 

ฟูด กรุป จําหนายสินคาและผลิตภัณฑให 

บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร โดยคิดราคา

ในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขาย

ดําเนินการภายใตสัญญาที่ชัดเจน 

- 

 

77,760.00 

 

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บมจ. เอส 

แอนด พี ซินดิเคท เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูขาย   :   บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูซื้อ    :  บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  

 ความสัมพันธ 

1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  26.28 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  และถือหุนใน บริษัทใน 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72   

2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นางปรารถนา มงคลกุล       2)     นางปทมาวลัย รัตนพล        

 

 

 

ซื้อสินคา : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 

กรุป  ซื้อผลิตภัณฑจาก บมจ. เอส แอนด พี 

ซินดิเคท ทั้งนี้ อัตราคาสินคาดังกลาวเปน

ราคาตลาดและใกลเคียงกับการซื้อ

ผลิตภัณฑประเภทดังกลาวจาก

บุคคลภายนอก 

28,417,219.28 34,384,562.69 เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคทเปนผู

ผลิดและจําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแช

แขง็ เปนราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 123 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 บจก. สเวนเซนส (ไทย) - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูขาย   :   บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูซื้อ    :  บจก. สเวนเซนส (ไทย) 

ความสัมพันธ 

1.        บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  26.28 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  และถือหุนใน บริษัทใน   

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72  ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. สเวนเซนส (ไทย)  

2.       มีกรรมการรวมกันคือ  1) นางปรารถนา มงคลกุล       2)     นางปทมาวลัย รัตนพล        

ซื้อสินคา : บจก. สเวนเซนส (ไทย) ซื้อ

ผลิตภัณฑจาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ทั้งนี้ อัตราคาสินคาดังกลาวเปนราคาตลาด

และใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท

ดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

6,773,820.00 4,278,405.00 เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคทเปนผู

ผลิดและจําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแช

แข็ง เปนราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท 

 บจก. เอสแอลอารที - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูขาย   :   บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูซื้อ    :  บจก. เอสแอลอารที 

ความสัมพันธ 

1.        บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  26.28 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  และถือหุนใน บมจ. 

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

2.       มีกรรมการรวมกันคือ  1) นางปรารถนา มงคลกุล       2)     นางปทมาวลัย รัตนพล        

ซื้อสินคา : บจก. เอส.แอล.อาร.ที ซื้อ

ผลิตภัณฑจาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ทั้งนี้ อัตราคาสินคาดังกลาวเปนราคาตลาด

และใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท

ดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

4,145,826.00 590,000.00 เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท เปนผู

ผลิดและจําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแช

แข็ง เปนราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท 

 บจก. ไมเนอร ดีคิว - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูขาย   :   บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูซื้อ    :  บจก. ไมเนอร ดีคิว 

ความสัมพันธ 

1.        บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  26.28 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  และถือหุนใน บมจ. 

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

2.        มีกรรมการรวมกันคือ  1) นางปรารถนา มงคลกุล        

ซื้อสินคา : บจก. ไมเนอร ดีคิว ซื้อ

ผลิตภัณฑจาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ทั้งนี้ อัตราคาสินคาดังกลาวเปนราคาตลาด

และใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท

ดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

4,204,760.00 4,392,265.00 เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท เปนผู

ผลิดและจําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแช

แข็ง เปนราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 124 

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

 บจก. ไมเนอร แดรี่  - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูขาย   :   บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูซื้อ    :  บจก. ไมเนอร แดรี่  

  ความสัมพันธ 

1.        บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  26.28 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  และถือหุนใน บมจ. 

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

2.       มีกรรมการรวมกันคือ  1) นางปรารถนา มงคลกุล    2)     นางปทมาวลัย รัตนพล           

 

ซื้อสินคา : บจก.ไมเนอร แดรี่ ซื้อ

ผลิตภัณฑจาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ทั้งนี้ อัตราคาสินคาดังกลาวเปนราคาตลาด

และใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท

ดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

- 203,250.00 เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคทเปนผู

ผลิดและจําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแช

แข็ง เปนราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท 

 บจก. เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย)  - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูขาย   :   บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

ผูซื้อ    :  บจก. เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย) 

ความสัมพันธ 

1.        บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  26.28  ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท  และถือหุนใน  บมจ. 

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

2.       มีกรรมการรวมกันคือ  1) นางปรารถนา มงคลกุล       2)     นางปทมาวลัย รัตนพล        

ซื้อสินคา : บจก.เดอะ คอฟฟ คลับ 

(ประเทศไทย) ซื้อผลิตภัณฑจาก บมจ. เอส 

แอนด พี ซินดิเคท ทั้งนี้ อัตราคาสินคา

ดังกลาวเปนราคาตลาดและใกลเคียงกับการ

ซื้อผลิตภัณฑประเภทดังกลาวจาก

บุคคลภายนอก 

31,050.00 21,390.00 เนื่องจากบมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคทเปนผู

ผลิดและจําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแช

แข็ง เปนราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท 

Minor Aircraft Holding Limited     

 บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส - Minor Aircraft Holding Limited 

ผูใหเชา: บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่) 

ผูเชา: Minor Aircraft Holding Limited 

ความสัมพันธ  

มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

 

รายไดคาเชา :  Minor Aircraft Holding 

Limited จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก 

บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส ทั้งนี้ อัตรา

คาเชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร โก

ลบอล โซลูชั่นส จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง 

ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ

ดําเนินงานจริง 

 

10,729.52 - เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส 

เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิส ซึ่ง

เปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําให

ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 
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บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา

และบริการ 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2552 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค     

 นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

ผูใหบริการ   :   บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท 

ผูรับบริการ  :   นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

ความสัมพันธ 

1.      นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ถือหุนรอยละ  11.03 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

2.      นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค เปนกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

รายไดคาบํารุงรักษา : บจก.สมุย บีช เรส

ซิเดนท ไดรับรายไดคาบํารุงรักษารายป จาก

นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ซึ่งเปนผูซื้อ

โครงการที่พักอาศัยที่บริษัทสรางเพื่อขาย 

ทั้งนี้ อัตราคาบริการดังกลาวเปนอัตรา

เดียวกับที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก 

1,101,600 633,797.00 การจายคาบํารุงรักษารายป เปนการจายตาม

ราคาตลาด (อัตราเดียวกับลูกคาทั่วไป) และ

เงื่อนไขปกติ สําหรับผูซื้อโครงการที่พักอาศัย
ของ  บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี

ความสมเหตุสมผล 

 นายอานิล ธาดานี ่     

 บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ - นายอานิล ธาดานี่ 

ผูขาย    :   บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ 

ผูซื้อ    :  นายอานิล ธาดานี่ 

ความสัมพันธ 

1.      บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  100  ใน บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ 

2.      นายอานิล ธาดานี่ เปนกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

 

รายไดจากการขายหองชุด: บริษัทรับรู

รายไดจากการขายหองชุดจาก นายอานิล 

ธาดานี่ กับ บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ 

112,216,137 - บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ ดําเนินการดานการ

พัฒนาอสังหริมทรัพยและการขายอาคารชุด  

ราคาขายเปผ็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไข

ตามปกติธุรกิจ   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผลแลว 

 

หมายเหตุ :  * บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.58 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล นั้น รวมการถือหุนทางออมผานบริษัท มาเวลลัสเวลธ รอยละ  1.65  และไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ทําให บมจ. ไมเนอร คอร

ปอเรชั่น เปลี่ยนมาเปนบริษัทยอยของบริษัท 

                     ** บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 71.04 บจก. แมริม  เทอเรซ รีซอรท ซึ่งเปนการรวมการถือหุนทางตรงรอยละ 45.30 และถือหุนทางออมโดยถือผาน บมจ. โรงแรมราชดําริ  เปนรอยละ  25.74 
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10.2  ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ จะเปนผูประเมินรายการดังกลาวในขั้นตน โดยจะจัดหาขอมูลและทําการวิเคราะหวา รายการ

ดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผลเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม เชน การซื้อทรัพยสิน ฝายการ

ลงทุนจะตองทําการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการวาจางผูเช่ียวชาญภายนอกเพื่อใหความเห็นเพิ่มเติม จากนั้น

จึงนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ โดยผูบริหารหรือกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมมีสวนในการอนุมัติรายการดังกลาว 

นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวดวยวา จะเปนรายการท่ีมีความจําเปนและเปนไปใน

ราคาที่ยุติธรรมหรือไม 

ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสําคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ไดจัดใหมีการดําเนินการ

ดังกลาว เชน การเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ  การจัดสงสารสนเทศแจงตอผูถือหุน การโฆษณาลงหนังสือพิมพ จนถึงการ

จัดประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติรายการ  

และเพื่อใหม่ันใจวาการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัท และบริษัทยอย มีการดําเนินการที่ถูกตอง เปนไปตามประกาศของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ไดจัดใหขอบังคับของบริษัทและบริษัทยอยที่จดทะเบียนทั้งในและตางประเทศมีขอความท่ี

ระบุถึงการปฏิบัติใหการทํารายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยตองเปนไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ือง

การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  และในระหวางที่การแกไขขอบังคับของบริษัทยอยบางบริษัทเพื่อใหมีขอความดังกลาวยังไมแลวเสร็จ 

คณะกรรมการบริษัท ไดประกาศนโยบายเร่ืองการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันระหวางบริษัทและบริษัทในเครือวาจะตองเปนไปตาม

ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในระหวางป 2553 กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคากับ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน  รายการคาดังกลาว

เปนไปตามเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการตามปกติของดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเงื่อนไขการคาตามปกติรายการคาที่สําคัญ

กับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 

10.3  นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต  

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวาจะเปนรายการท่ีมีความ

จําเปนและใหเปนไปในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสําหรับการทํารายการระหวางกัน ดังนี้ 
 

 นโยบายการคิดราคา 

รายไดจากการขายและการซ้ือสินคา ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

รายไดคาเชา ราคาที่ตกลงกันซ่ึงใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

คาสิทธิแฟรนไชส ราคาที่ตกลงกันซ่ึงใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

รายไดคาบริการจัดการและรายไดอื่น ราคาที่ตกลงกันซ่ึงใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

ดอกเบ้ียรับ อัตราที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอัตราซ่ึงอิงจากอัตรา 

 ดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย 

คาเชาจาย ราคาที่ตกลงกันซ่ึงใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 

คาบริการจัดการจาย ราคาที่ตกลงกันซ่ึงเปนราคาตนทุนบวกกับคาดําเนินการ 

คาลิขสิทธิ์ในการใชเคร่ืองหมายการคา ราคาที่ตกลงกันซ่ึงใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 

ดอกเบ้ียจาย อัตราซ่ึงอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

11.1  งบการเงิน  

 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 

ผูสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 

31 ธันวาคม 2553 ไดแก นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3442 จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคู

เปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 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 วันที ่ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินทรัพย       

สินทรัพยหมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,349.17 5.38 968.81 3.43 1,156.28 3.53 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 518.2 2.07 1,000.23 3.54 981.26 2.99 

ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน 48.57 0.19 65.27 0.23 66.1 0.20 

สินคาคงเหลือ – สุทธิ 606.43 2.42 854.15 3.02 949.98 2.90 

สิทธิในสถานที่พักผอนโดยแบงเวลา   - 0.00 - 0.00 119.42 0.36 

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย – สุทธิ 382.64 1.53 385.65 1.36 2,418.72 7.38 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,448.16 5.78 1,642.64 5.81 1,155.36 3.52 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,353.17 17.37 4,916.75 17.39 6,847.14 20.88 

สินทรัพยไมหมุนเวียน             

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกัน 410.03 1.64 445.35 1.58 384.73 1.17 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 1,241.63 4.95 1,353.10 4.79 1,535.86 4.68 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 833.24 3.32 839.83 2.97 1,915.61 5.84 

ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา 1,545.99 6.17 2,956.41 10.46 4,286.63 13.07 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 11,141.89 44.45 11,107.94 39.29 10,838.78 33.06 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 2,783.77 11.11 3,750.18 13.27 4,298.77 13.11 

สิทธิการเชา-สุทธิ 2,019.40 8.06 1,963.58 6.95 1,847.76 5.64 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 735.37 2.93 937.68 3.32 830.91 2.53 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 20,711.31 82.63 23,354.07 82.61 25,939.03 79.12 

รวมสินทรัพย 25,064.48 100.00 28,270.82 100.00 32,786.17 100.00 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน       

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจาก

สถาบันการเงิน 
683.38 2.73 683.34 2.42 576.81 1.76 

เจาหนี้การคา 849.31 3.39 1,201.36 4.25 1,098.46 3.35 

เจาหนี้และเงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 2.42 0.01 29.17 0.1 16.03 0.05 

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   411.02 1.64 535.02 1.89 555.02 1.69 

หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 550 2.19 1,275.00 4.51 1,000.00 3.05 

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 2,354.33 9.39 2,953.53 10.45 2,812.31  8.58 

รวมหนี้สนิหมุนเวียน 4,850.46 19.35 6,677.42 23.62 6,058.64 18.48 

หนี้สินไมหมุนเวยีน            

เงินกูยืมระยะยาว 1,281.37 5.11 2,136.55 7.56 2,335.86 7.12 

หุนกู  6,175.00 24.64 6,900.00 24.41 9,900.00 30.20 

หนี้สินผลประโยชนพนักงาน - 0.00 167.06 0.00 117.34 0.36 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 453.31 1.81 335.54 1.78 568.43 1.73 

รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน 7,909.68 31.56 9,539.16 33.74 12,921.63 39.41 

รวมหนี้สนิ 12,760.14 50.91 16,216.58 57.36 18,980.27 57.89 
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งบดุล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สวนของผูถือหุน       

ทุนเรือนหุน       

   ทุนจดทะเบียน       

      หุนบุริมสิทธ ิ - 0.00 - 0.00 - 0.00 

      หุนสามัญ 3,689.62 14.72 3,351.85 11.86 3,677.99 11.22 

   ทุนที่ออกและชําระแลว       

      หุนบุริมสิทธ ิ - 0.00 - 0.00 - 0.00 

      หุนสามัญ 3,614.26 14.42 3,246.42 11.48 3,262.34 9.95 

สวนเกินมูลคาหุน       

      หุนบุริมสิทธ ิ - 0.00 - 0.00 - 0.00 

      หุนสามัญ 3,040.09 12.13 3,065.85 10.84 3,133.79 9.56 

หุนของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอย -370.98 -1.48 - - - - 

อื่น ๆ -34.2 -0.14 -795.59 -2.81 139.66 0.43 

กําไรสะสม       

    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 347.77 1.39 347.77 1.23 367.8 1.12 

    ยังไมไดจัดสรร  5,083.92 20.67 5,287.57 18.7 6,020.49 18.36 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 11,680.86 46.99 11,152.02 39.45 12,924.08 39.42 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 623.48 2.49 902.22 3.19 881.82 2.69 

รวมสวนของผูถือหุน 12,304.34 49.49 12,054.24 42.64 13,805.90 42.11 

รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน 25,064.48 100.00 28,270.82  100.00 32,786.17  100.00 
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งบกําไรขาดทนุ  ป 2551 ป 2552 ป 2553  

  ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได             

รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม 5,338.55 32.33 4,331.92 25.12 4,321.85 22.64 

รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและ

อสังหาริมทรัพย 

466.06 2.82 426.12 2.47 388.39 2.03 

รายไดจากกิจการบันเทิง 108.48 0.66 93.67 0.54 119.91 0.63 

รายไดจากกิจการสปา 358.23 2.17 315.38 1.83 295.92 1.55 

รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 8,135.98 49.26 9,196.31 53.33 9,590.77 50.24 

รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

591.13 3.58 - 0.00 205.34 1.08 

รายไดจากการจัดจําหนายและการผลิตสินคา - 0.00 1,379.18 8.00 2,679.63 14.04 

รายไดจากการบริหารจัดการ 547.25 3.31 430.18 2.49 246.35 1.29 

รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส 268.34 1.62 287.25 1.67 291.73 1.53 

เงินปนผลรับ 43.55 0.26 47.76 0.28 82.56 0.43 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม – สุทธ ิ 115.65 0.70 168.65 0.98 216.54 1.13 

รายไดอื่น 541.73 3.29 567.88 3.29 650.25 3.41 

รวมรายได 16,514.96 100.00 17,244.30 100.00 19,089.24 100.00 

คาใชจาย             

ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม 1,778.68 10.77 1,541.11 8.94     1,596.92  8.37 

ตนทุนโดยตรงของกิจการศูนยการคาและ

อสังหาริมทรัพย 

111.11 0.67 121.23 0.70        121.23  0.66 

ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 14.14 0.09 13.82 0.08          17.84  0.09 

ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา 166.18 1.01 165.96 0.96        165.13  0.87 

ตนทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,990.29 18.11 3,075.76 17.84     3,152.77  16.52 

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 232.3 1.41 - 0.00        149.55  0.78 

ตนทุนการจัดจําหนายและการผลิตสินคา - 0.00 870.83 5.05     1,630.92  8.54 

คาใชจายในการขายและบริหาร 6,919.43 41.90 7,711.03 44.72     8,617.77  45.14 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 1,378.41 8.35 1,560.78 9.05 1,566.77 8.21 

รวมคาใชจาย 13,590.54 82.29 15,060.52 87.34 17,023.26 89.18 
กําไรกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 2,924.42 17.71 2,230.27 12.93 2,065.99 10.82 

ดอกเบ้ียจาย -378.43 -2.29 -428.71 -2.49 -458.07 -2.40 

ภาษีเงินได -576.92 -3.49 -305.77 -1.77 -291.07 -1.52 

กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 1,969.07 11.92 1,495.79 8.67 1,316.84 6.90 

(กําไร)สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย – สุทธิ -76.92 -0.47 -95.47 -0.55 -75.74 -0.40 

กําไรสุทธิสําหรับป 1,892.15 11.46 1,400.32 8.12 1,241.10 6.50 

หมายเหตุ : รายการตนทุนไมรวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 
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งบกระแสเงินสด (ลานบาท) ป 2551 ป 2552 ป 2553 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,388.41 2,795.14 2,540.18 

เงินสดสุทธิ (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน -4,899.56 -3,010.52 -4,752.77 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,703.84 -160.47 2,412.63 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 192.68 -375.85 200.05 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 1,146.79 1,348.71 968.81 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 9.24 -4.04 -14.63 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 1,348.71 968.82 1,154.23 
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(ค)  อัตราสวนทางการเงิน 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
อัตราสวนทางการเงิน  ป 2551 ป 2552 ป 2553 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)       

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.90 0.74 1.13 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.38 0.29                        0.35  

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา - รวม (เทา) 25.75 21.35                      17.91  

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย - รวม (วัน) 13.98 16.87                     20.10  

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 26.92 17.53                      14.82  

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 13.37 20.54                      24.28  

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา - รวม (เทา) 6.79 5.65                        6.18  

ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย - รวม (วัน) 52.99 63.77                      58.27  

Cash Cycle (วัน) -25.64 -26.36 -13.89  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)       

อัตรากําไรข้ันตน (%) 66.53 64.83 62.30% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 14.06 8.5 6.16% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 11.46 8.1 6.50% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 17.19 11.5 9.60% 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)       

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 8.17 5.25 4.07% 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)       

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.04 1.35                        1.37  

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (เทา)                      11.48                         8.23                        7.18  

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน (เทา)* 0.73 0.96                        1.04  
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
ภาพรวมธุรกิจ 
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ป 2553 

ภายหลังจากการเผชิญกับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองต้ังแตไตรมาส 2 ป 2553 เปนตน

มา บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) แสดงผลประกอบการที่ดีขึ้น ในชวงปลายป โดยในไตร

มาส 4 บริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 4 จากชวงเดียวกันของปกอน อยูที่ 5,296 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมา

จากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากธุรกิจรานอาหารและธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา ซึ่งทั้งสองธุรกิจมีอัตราการเติบโตของ

รายไดรอยละ 5 และ 11 ตามลําดับ สอดคลองกับการเติบโตของยอดขายเฉล่ียตอราน (Same-store-sales) ที่รอยละ 7 

และ 16 ตามลําดับ นับเปนอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดนับต้ังแตป 2550 จากการขยายตัวของภาคการบริโภคและเศรษฐกิจ

ในประเทศ อีกท้ังพัฒนาการของไทยเอ็กซเพรสในประเทศสิงคโปรผานการปรับกลยุทธทางการตลาดของผูบริหาร อยางไร

ก็ดี รายไดจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวของลดลงเล็กนอยในอัตรารอยละ 1 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

เน่ืองจากในไตรมาส 4 ป 2552 มีการบันทึกรายไดจากการบริหารที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ timeshare ที่บริษัทฯ ไดเคยรวมทุน

กับกลุมแมริออท ซึ่งหากไมนับรวมรายไดดังกลาว รายไดจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นที่เก่ียวของจะเพ่ิมขึ้นในอัตรารอย

ละ 7 ในไตรมาส 4 ป 2553 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการบันทึกรายไดจากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย เซ็นต รีจิส กรุงเทพ

จํานวนหนึ่งยูนิต 

ในไตรมาสนี้ ธุรกิจอาหารมีรายไดคิดเปนสัดสวนรอยละ 51 ของรายไดรวม รายไดจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ

อื่นๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจโรงแรม (“ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ”) คิดเปนสัดสวนรอยละ 35 และรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายและ

ผลิตสินคา คิดเปนสัดสวนรอยละ 14  
รายไดจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

หนวย: ลานบาท 
ไตรมาส 4  

ป 2553 
ไตรมาส 4  

ป 2552 เปล่ียนแปลง(รอยละ) 

รานอาหาร 2,704 2,571 5% 

โรงแรมและอื่นๆ 1,853 1,864 -1% 

จัดจําหนายและผลิตสินคา 739 663 11% 
รายไดรวม 5,296 5,098 4% 

 

ในไตรมาส 4 ป 2553 บริษัทฯ มีกําไรกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษีและคาเส่ือม  (EBITDA) จํานวน 1,056 ลานบาท 

ลดลงในอัตรารอยละ 15 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของ EBITDA จากธุรกิจ

โรงแรม ธุรกิจอื่นๆที่เก่ียวของกับธุรกิจโรงแรม ตลอดจนธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา ทั้งนี้ EBITDA ของธุรกิจ

รานอาหารเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 สอดคลองกับการเติบโตของรายได ในขณะท่ี EBITDA ของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ 

ลดลงในอัตรารอยละ 26 ซึ่งเปนผลจาก 1) การลดลงของรายไดจากการรับจางบริหาร เน่ืองจากไมมีรายไดที่เก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจ timeshare ที่บริษัทฯ ไดเคยรวมทุนกับกลุมแมริออท ซึ่งบันทึกในไตรมาส 4 ป 2552 2) คาใชจายกอนดําเนินงาน

ของโรงแรมสองแหง ไดแก โรงแรม อนันตรา คีฮาวาที่มัลดีฟส และโรงแรมเซ็นต รีจิส ในกรุงเทพ ซึ่งจะเปดใหบริการภายใน

ไตรมาส 1 ป 2554 และ 3) คาใชจายกอนดําเนินงานของโครงการพักผอนแบบปนสวนเวลา (Timeshare) อนันตราวาเค

ชันคลับ นอกจากน้ี EBITDA จากธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคาลดลงในอัตรารอยละ 5 เน่ืองมาจากการชะลอตัวของคํา
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ดังนั้น ในไตรมาส 4 ป 2553 นี้ ธุรกิจอาหารมี EBITDA สัดสวนคิดเปนรอยละ 43 EBITDA จากธุรกิจโรงแรมและ

อื่นๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 52 เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีอัตราการทํากําไรที่สูงกวาและ EBITDA จากธุรกิจจัด

จําหนายและผลิตสินคา คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 

 
กําไรกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษีและคาเส่ือม  (EBITDA) 
หนวย: ลานบาท ไตรมาส 4 ป 2553 ไตรมาส 4 ป 2552 เปล่ียนแปลง(รอยละ) 

รานอาหาร 449 436 3% 

โรงแรมและอื่นๆ 553 743 -26% 

จัดจําหนายและผลิตสินคา 55 58 -5% 
รวม 1,056 1,237 -15% 
EBITDA Margin 20% 24%  

 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน สงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในไตรมาส 4 ป 2553 นี้ลดลงในอัตรารอยละ 30 เม่ือเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน อยูที่ 434 ลานบาท 
กําไรสุทธิ 
หนวย: ลานบาท ไตรมาส 4 ป 2553 ไตรมาส 4 ป 2552 เปล่ียนแปลง(รอยละ) 
รวม 434 618 -30% 
อัตราการทํากาํไรสุทธิ 8% 12%  
 
ผลการดําเนินงานป 2553   

จากการกระจายโครงสรางของธุรกิจที่เหมาะสม ทําใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ไดรับผลกระทบนอยกวา

ผูประกอบการรายอื่น แมป 2553 เปนปที่ยากลําบากสําหรับธุรกิจโรงแรม แตสําหรับธุรกิจรานอาหารแลว ป 2553 จัดเปน

หนึ่งในปที่ดีที่สุดในการดําเนินธุรกิจ โดยกลุมโรงแรมตองเผชิญปญหาและความทาทายตลอดป ทั้งจากปญหาเศรษฐกิจ

ชะลอตัวในประเทศพัฒนา เหตุการณภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวมในหลายๆ ประเทศ หรือการระเบิดของภูเขาไฟในทวีปยุโรป 

ตลอดจนความขัดแยงทางการเมืองอยางรุนแรงในประเทศไทย ซึ่งภายหลังจากการทองเที่ยวไทยเติบโตเปนอยางมาก

ในชวงไตรมาส 1 ป 2553 เหตุการณความรุนแรงจากการประทวงของผูชุมนุมทางการเมือง ณ บริเวณส่ีแยกราชประสงค

ในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สงผลใหนักทองเท่ียวขาดความเช่ือมั่นในความปลอดภัยของการเดินทางมา

ทองเท่ียวประเทศไทย อีกทั้งการชุมนุมดังกลาว สงผลใหโรงแรม โฟร ซีซั่นส กรุงเทพของบริษัทฯ ตองหยุดดําเนินการ

ชั่วคราวเปนเวลา 2 เดือน และสงผลตอเน่ืองถึงการบังคับใชพระราชกําหนดฉุกเฉินต้ังแตเดือนเมษายน จนถึงเดือน

ธันวาคม ที่มีสวนทําใหนักทองเที่ยวและการจัดสัมมนาหรือการประชุมของชาวตางชาติชะลอตัวอยางมีนัยสําคัญ 

อยางไรก็ดี ธุรกิจรานอาหารและธุรกิจจัดจําหนายกลับไดรับผลกระทบจากเหตุการณทางการเมืองดังกลาวเพียง

เล็กนอย รายไดของทั้งสองธุรกิจยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ถึงแมวา เหตุการณความไมสงบจะทําใหบริษัทฯ ตองชะลอ

แผนการขยายงานในชวงคร่ึงปแรก แตภายหลังสถานการณภายในประเทศเร่ิมคล่ีคลาย บริษัทฯไดทําการเปดรานอาหาร

เพิ่มอีก 25 รานในชวงคร่ึงปหลัง และธุรกิจรานอาหารมีอัตราการเติบโตของยอดขายเฉล่ียตอราน (Same-store-sales) ใน

อัตรารอยละ 4 ในป 2553 จะเห็นไดวา ธุรกิจรานอาหารในปจจุบันของบริษัทฯ มีโอกาสในการเติบโตที่ดีอยางตอเนื่องท้ัง
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สําหรับผลประกอบการในป 2553 บริษัทฯ มีรายไดรวม 19,089 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนใน

อัตรารอยละ 11 เปนผลมาจากธุรกิจรานอาหาร และธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิตสินคา ซึ่งสําหรับธุรกิจรานอาหารนั้น 

มีการเจริญเติบโตของยอดขายเฉล่ียตอราน (Same-store-sales) และมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีในป 2553 นี้ 

รายไดจากธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคาเพิ่มขึ้นในอัตราสูงถึงรอยละ 94 สืบเนื่องมาจากการนํางบการเงินของธุรกิจ

ดังกลาวมารวมกับงบการเงินของบริษัทฯ เต็มป เม่ือเทียบกับป 2552 ที่นํามารวมเพียง 109 วัน รายไดของธุรกิจโรงแรม

และอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 2 จากการบันทึกรายไดจากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย เซ็นต รีจิส กรุงเทพจํานวน

หนึ่งยูนิต 

ทั้งนี้ โครงสรางรายไดหลักของบริษัทฯ ยังคงเปนธุรกิจอาหาร และธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอย

ละ 55 และ 31 ของรายไดรวมตามลําดับ ในขณะท่ีรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา คิดเปนสัดสวนรอยละ 14 

ของรายไดรวม  

 
รายไดจําแนกตามประเภทธุรกิจ 
หนวย: ลานบาท 2553 2552 เปล่ียนแปลง (รอยละ) 

รานอาหาร 10,459 10,033 4% 

โรงแรมและอื่นๆ 5,950 5,832 2% 

จัดจําหนายและผลิตสินคา 2,680 1,379* 94% 
รายไดรวม 19,089 17,244 11% 
*รวมงบการเงินของธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคาต้ังแตมิถุนายน 2552 

 

สําหรับป 2553 บริษัทฯ มี EBITDA รวม 3,633 ลานบาท ลดลงในอัตรารอยละ 4 จาก EBITDA ที่ลดลงจาก

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่ีเก่ียวของ ในขณะท่ีธุรกิจรานอาหารมี EBITDA เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 สอดคลองกับการเติบโต

ของรายได และธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคามี EBITDA เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 27 จากการรวมงบการเงินเต็มปดังที่

กลาวมาขางตน ทั้งนี้ EBITDA ของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่ีเก่ียวของลดลงในอัตรารอยละ 13 เน่ืองจาก 1) โรงแรมโฟร ซี

ซั่นส กรุงเทพ ไดหยุดดําเนินการชั่วคราวในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมจากเหตุการณชุมนุมทางการเมือง 2) ในไตร

มาส 4 ป 2552 บริษัทฯ มีรายไดพิเศษจากการรับจางบริหารอันเก่ียวเน่ืองกับโครงการ timeshare ที่บริษัทฯ ไดเคยรวม

ลงทุนกับกลุมแมริออท ซึ่งไมมีในป 2553 3) คาใชจายกอนการดําเนินงานของโครงการระหวางกอสราง อันไดแก โรงแรม

อนันตรา คีฮาวาที่มัลดีฟสและโรงแรมเซ็นต รีจิสในกรุงเทพ ที่จะเปดใหดําเนินงานในไตรมาส 1 ป 2554 และ 4) คาใชจาย

กอนการดําเนินงานของโครงการพักผอนแบบปนสวนเวลา (Timeshare) อนันตราวาเคชันคลับ ซึ่งเปนโครงการใหมภายใต

แบรนดของบริษัทฯ 

ในสวนของโครงสราง EBITDA ธุรกิจอาหารมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 46 EBITDA จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ คิด

เปนสัดสวนรอยละ 50 และ EBITDA จากธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา คิดเปนสัดสวนรอยละ 4 เน่ืองจากธุรกิจจัด

จําหนายและผลิตสินคามีอัตราทํากําไรที่ตํ่ากวาธุรกิจอื่นๆ 
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กําไรกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษีและคาเส่ือม  (EBITDA) 
หนวย: ลานบาท 2553 2552 เปล่ียนแปลง (รอยละ) 

รานอาหาร 1,666 1,594 5% 

โรงแรมและอื่นๆ 1,815 2,078 -13% 

จัดจําหนายและผลิตสินคา 152 120 27% 
รวม 3,633 3,791 -4% 
EBITDA Margin 19% 22%  

 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน บริษัทฯ จึงมีกําไรสุทธิทั้งป 2553 เปนจํานวน 1,241 ลานบาท ลดลงในอัตรารอย

ละ 11 เม่ือเทียบกับป 2552 

 

กําไรสุทธิ 

หนวย: ลานบาท ไตรมาส 4 ป 2553 ไตรมาส 4 ป 2552 เปล่ียนแปลง (รอยละ) 
รวม 1,241 1,400 -11% 

อัตราการทํากําไรสุทธิ 7% 8%  

 
พัฒนาการที่สําคัญในป 2553 
พัฒนาการ 

รานอาหาร 

• เปดรานอาหาร 36 สาขาโดยที่เปนสาขาที่บริษัทฯ ลงทุนเอง 3 สาขา และสาขาแฟรนไชส 33 

สาขา 

• ขยายเดอะพิซซา คอมปะนีและสเวนเซนสไปยังอินเดียและเวียดนาม ผานธุรกิจแฟรนไชส  

โรงแรมและอื่นๆ 

• เขาซื้อโรงแรมคานิลังกาในประเทศศรีลังกา 

• เปดโรงแรมในใจกลางกรุงเทพมหานคร อนัตราสาทร ซึ่งเปนโรงแรมภายใตสัญญาการ

บริหารจัดการแหงที่เจ็ด 

• บันทึกรายไดจากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย เซ็นต รีจิส กรุงเทพจํานวนหน่ึงหลังใน

เดือนธันวาคม 2553 

• เปดตัวอนันตราวาเคชั่นคลับ ซึ่งเปนโครงการ timeshare ในปลายเดือนธันวาคม 2553 

จัดจําหนายและผลิต • เปดราน GAP 3 สาขา และปดจุดจําหนายของ Timberland ทั้งหมด  
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ผลการดําเนินงานจําแนกรายธุรกิจ 
ธุรกิจรานอาหาร 

ณ ส้ินป 2553 บริษัทฯ มีสาขารานอาหารทั้งส้ิน 1,148  สาขา แบงเปนสาขาที่บริษัทฯ ลงทุนเอง 685 สาขา (คิด

เปนสัดสวนรอยละ 60)  และสาขาแฟรนไชส 463 สาขา (คิดเปนสัดสวนรอยละ 40) โดยเปนสาขาในประเทศไทย 761 

สาขา (คิดเปนสัดสวนรอยละ 66) และเปนสาขาในตางประเทศ 387 สาขา (คิดเปนสัดสวนรอยละ 34) ในประเทศ

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน ภูมิภาคตะวันออกกลาง อินเดีย สิงคโปร และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

โดยในไตรมาสที่ 4 ป 2553 บริษัทฯ มีจํานวนรานเปดใหมซึ่งเปนสาขาแฟรนไชส 20 สาขา ในขณะท่ีมีการปดสาขาท่ี

บริษัทฯลงทุนเอง 5 สาขา ประกอบดวยหน่ึงสาขาในประเทศจีน สามสาขาในกัมพูชา (สาขาในสนามบิน เนื่องจากหมด

สัญญา) และหน่ึงสาขาในออสเตรเลีย  

รานอาหารจําแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส 

จํานวนรานสาขา ป 2553 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

บริษัทลงทุนเอง 685 -5 3 
-  ประเทศไทย 591 - 10 
-  ตางประเทศ 94 -5 -7 
สาขาแฟรนไชส 463 20 33 
-  ประเทศไทย 170 10 18 
-  ตางประเทศ 293 10 15 
รวมสาขารานอาหาร 1,148 15 36 
 

รานอาหารจําแนกตามแบรนด 

จํานวนรานสาขา ป 2553 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 
เดอะพิซซา 248 4 4 
สเวนเซนส 242 6 12 
ซิซเลอร 44 - 2 
แดรี่ควีน 243 3 10 
เบอรเกอรคิง 26 2 3 
เดอะคอฟฟคลับ 262 11 21 
ไทยเอ็กซเพรส 71 -1 -7 
อื่นๆ 12 -10 -9 
รวมสาขารานอาหาร 1,148 15 36 
 
ผลประกอบการตามแบรนด 

ยอดขายรวมจากธุรกิจอาหารทุกสาขา รวมธุรกิจแฟรนไชส (Total System Sales) เพ่ิมขึ้นรอยละ 12 ในไตรมาส 

4 ป 2553และเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ในป 2553 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของ

ยอดขายตอราน ตลอดจนการขยายสาขาเพ่ิมขึ้น โดยในไตรมาส 4 ป 2553 นี้ รานอาหารทุก  แบรนด รวมท้ังไทยเอ็กซ

เพรส มีการเติบโตของยอดขายตอราน (Same-store-sales) สูงขึ้น โดยเฉล่ียอยูที่อัตรารอยละ 7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน โดยเม่ือพิจารณาจากผลประกอบการทั้งป 2553 รานอาหารทุกแบรนด (ยกเวนไทย เอ็กซเพรส) มียอดขายเฉล่ีย

ตอรานเพิ่มขึ้นในอัตราเฉล่ียรอยละ 4 เม่ือเทียบกับป 2552 ทั้งน้ี ยอดขายเฉล่ียตอรานทั้งปของไทย เอ็กซเพรสนั้นลดลง

เพียงเล็กนอย และไดเร่ิมปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องต้ังแตคร่ึงปหลังป 2553 เปนตนมา 
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ผลการดําเนินงานธุรกิจอาหารจําแนกตามแบรนด 

 ยอดขายรวมทุกสาขา (Total System Sales): รอยละ 
 ไตรมาส 4   ป 2553 ไตรมาส 4 ป 2552    ป 2553 ป 2552 
เดอะพิซซา 11.8 -3.2 5.9 4.4 
สเวนเซนส 6.0 11.9 3.9 9.0 
ซิซเลอร 12.0 19.8 15.0 13.5 
แดรี่ควีน 16.0 1.6 12.5 3.2 
เบอรเกอรคิง 4.5 25.6 6.6 10.6 
เดอะคอฟฟคลับ 17.9 13.3 16.7 16.9 
ไทยเอ็กซเพรส 1.4 12.2 -1.0 37.2 
เฉล่ีย 11.8 8.6 9.8 11.9 
หมายเหตุ: การเติบโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายที่เปนสกุลเงินทองถิ่น เพื่อขจัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

 
ผลการดําเนินงานของธุรกิจอาหาร 

จากการเติบโตของยอดขายตอราน (Same-store-sales) และการขยายสาขาดังที่ไดกลาวขางตน ในไตรมาส 4 ป 

2553 รายไดจากการดําเนินงานของธุรกิจรานอาหารเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และ

สามารถรักษาอัตราการทํากําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA margin) ไดที่อัตรารอยละ 17 เปนผลมาจากมาตรการ

ควบคุมคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งจากการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบจากทั่วโลกอยางเปนระบบ ตลอดจนการคิดคน 

ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาสินคาใหมๆ (Menu re-engineering)  

ในทํานองเดียวกัน รายไดจากการดําเนินงานของธุรกิจรานอาหารสําหรับป 2553 เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 4 เม่ือเทียบกับป 

2552และมี EBITDA margin อยูที่อัตรารอยละ 16 ทั้งนี้ EBITDA margin ของธุรกิจรานอาหารเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง

จากรอยละ 13.5 ในป 2551 เปน 16.0 ในป 2553 ซึ่งเปนผลจากการริเร่ิมจัดต้ังระบบจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบจากทั่วโลกอยาง

เปนระบบต้ังแตป 2550 และเร่ิมเห็นผลอยางชัดเจนขึ้นในชวงปที่ผานมา 

 

โครงสรางรายได 
หนวย: ลานบาท ไตรมาส 4 ป 2553 ไตรมาส 4 ป 2552 ป 2553 ป 2552 
รายไดจากการดําเนินงาน* 2,621 2,479 10,167 9,746 

รายรับจากการใหแฟรนไชส 83 92 292 287 

รวมรายได 2,704 2,571 10,459 10,033 

EBITDA 449 436 1,666 1,594 

EBITDA Margin  17% 17% 16% 16% 
*รวมสวนแบงกําไรและรายไดอื่น 

 
ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ  
ธุรกิจโรงแรม 

ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีโรงแรมที่ลงทุนเองจํานวน 26 โรงและมีโรงแรมที่รับจางบริหารอีก 7 โรงใน 8 ประเทศ มี

จํานวนหองพักทั้งส้ิน 4,114 หอง ซึ่งเปนหองที่บริษัทฯ ลงทุนเอง 2,991 หองและรับจางบริหาร 1,123 หอง โดยเปนหองพัก

ในประเทศไทย 2,946 หอง คิดเปนสัดสวนรอยละ 72 และเปนหองพักในตางประเทศ 1,168 หอง คิดเปนสัดสวนรอยละ 

28 ในประเทศมัลดิฟส อินโดนิเซีย ศรีลังกา เวียดนาม แอฟริกา และภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยในไตรมาสที่ 4 ป 2553 
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หองพักจําแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและรับจางบริหาร 

จํานวนหองพัก ป2553 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

บริษัทลงทุนเอง*  2,991  - 124 
-  ประเทศไทย  2,153  - - 
-  ตางประเทศ  838  - 124 
รับจางบริหาร  1,123  436 460 
-  ประเทศไทย  793  436 436 
-  ตางประเทศ  330  - 24 
รวมหองพัก 4,114 436 584 
*หองพักที่บริษัทฯ ลงทุนเอง รวมโรงแรมท่ีบริษัทฯ ถือหุนและรวมทุน 

 

หองพักจําแนกตามแบรนด 

จํานวนหองพัก ป2553 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

อนันตรา  1,736  436 460 
โฟรซี่ซั่นส  505  - - 
แมริออท  1,195  - - 
อื่นๆ  678  - 124 
รวมหองพัก  4,114  436 584 
 
ผลประกอบการตามกลุมโรงแรม 

ธุรกิจโรงแรมเร่ิมแสดงผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น เม่ือเร่ิมเขาสูฤดูกาลทองเที่ยวในไตรมาสที่ 4 โดยเมื่อเท่ียบกับไตร

มาสกอน อัตราการเขาพักและราคาหองพักเฉล่ียเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 9 และรอยละ 36 ตามลําดับ และเม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของป 2552 อัตราเขาพักเฉล่ียอยูในระดับเดียวกับป 2552 แตราคาหองพักเฉล่ียเพิ่มขึ้นเล็กนอยในอัตรารอยละ 2 

ซึ่งมีผลสวนหน่ึงมาจากการยกเลิกการบังคับใชพระราชกําหนดฉุกเฉินในเดือนธันวาคม เห็นไดจากจํานวนนักทองเท่ียวท่ี

เดินทางเขามาในประเทศไทยในชวงเดือนธันวาคมท่ีเพ่ิมสูงขึ้นในอัตรารอยละ 7 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือ

เทากับ 1.8 ลานคน  อยางไรก็ดี หากในไตรมาส 4 นี้ ไมเกิดเหตุการณน้ําทวมที่สงผลกระทบตอจังหวัดทองเที่ยวในภาคใต

ของประเทศ ตลอดจนคาเงินบาทไมไดแข็งคาอยางตอเน่ือง ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมในไตรมาสสุดทายของป 

2553 นาจะแสดงการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 

ในไตรมาส 4 ป 2553 โรงแรมของบริษัทฯ ที่ต้ังอยูในบริเวณชายทะเล เชน พัทยา หัวหิน ภูเก็ต และสมุย มีอัตราการเขาพัก

ที่สูงขึ้น ในขณะท่ีโรงแรมในกรุงเทพยังไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของการจัดสัมมนาหรือการจัดประชุมของบริษัท

ตางชาติ โดยในป 2553 โรงแรมของบริษัทฯ จํานวนสามแหง อันไดแก โรงแรมโฟร ซีซั่นส กรุงเทพ โรงแรมแมริออท รีสอรท 

แอนด สปา กรุงเทพ และโรงแรมอนันตรา บอผุด สมุย มีอัตราการเขาพักท่ีลดลง เนื่องจากโรงแรมในกรุงเทพไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง และโรงแรมอนันตรา บอผุด สมุย อยูระหวางการกอสรางโครงการ

พักผอนแบบปนสวนเวลาของกลุมอนันตรา (Anantara Vacation Club) ที่ต้ังอยูติดกับโรงแรม 
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ผลการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมจําแนกตามแบรนด 
 อัตราการเขาพัก (รอยละ) 
 ไตรมาส 4 ป 2553 ไตรมาส 4 ป 2552 ป 2553 ป 2552 
แมริออท 65 69 63 63 
อนันตรา 53 48 47 45 
โฟรซี่ซั่นส 55 62 45 48 
อื่นๆ  36 35 31 31 
เฉล่ีย 57 58 52 52 

 คาหองเฉล่ีย (บาท/คืน) 

 ไตรมาส 4 ป 2553 ไตรมาส 4 ป 2552 ป 2553 ป 2552 
แมริออท 3,890 4,104 3,717 3,868 
อนันตรา 7,947 7,828 7,248 7,722 
โฟรซี่ซั่นส 8,176 8,219 8,338 8,338 
อื่นๆ  8,365 8,489 8,614 8,658 
เฉล่ีย 6,237 6,133 5,805 5,880 
หมายเหตุ: อื่นๆ ประกอบดวย โรงแรมนาลาดู ที่มัลดีฟส และโรงแรมฮารเบอรวิว ที่เวียดนาม 

 

อนึ่ง บริษัทฯ ไมไดนํารายไดของโรงแรมที่เปนบริษัทรวมมารวมในรายไดจากธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ แตจะรับรู

เฉพาะสวนแบงกําไรตามหลักวิธีสวนไดเสีย (Equity method) โรงแรมที่เปนบริษัทรวมดังกลาว ไดแก โรงแรม 3 แหงที่มัล

ดีฟส โรงแรม 5 แหงที่แทนซาเนีย โรงแรม 1 แหงที่เคนยา และโรงแรมอีก 1 แหงที่เวียดนาม 
 
รายไดของธุรกิจโรงแรม 

ถึงแมราคาหองพักเฉล่ียเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณรอยละ 2 แตอัตราเขาพักเฉล่ียลดลงในอัตรารอยละ 1 เปนผล

ใหบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจโรงแรมจํานวน 1,347 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2553 ลดลงในอัตรารอยละ 4 จากชวง

เดียวกันของปกอน ในขณะท่ีรายไดจากธุรกิจรับจางบริหารโรงแรมลดลงอยางมาก เปน 68 ลานบาทในไตรมาส 4  ป 

2553 จาก 231 ลานบาทในไตรมาส 4  ป 2552 เน่ืองจากในไตรมาส 4  ป 2552 บริษัทฯ มีการบันทึกรายไดซึ่งเก่ียวกับ

ธุรกิจ timeshare ซึ่งบริษัทฯ ไดเคยรวมทุนกับกลุมแมริออท ซึ่งหากไมนับรวมรายไดดังกลาว รายไดจากธุรกิจรับจาง

บริหารโรงแรมของบริษัทฯในไตรมาส 4  ป 2553  จะอยูในระดับเดียวกับชวงเดียวกันของปกอน 

สําหรับในป 2553 รายไดจากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 2 อยูที่ 4,629 ลานบาทในป 2553 เน่ืองจาก

จํานวนหองพักที่เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 17 ถึงแมวาอัตราเขาพักเฉล่ียจะคงที่ที่รอยละ 52 และราคาหองพักเฉล่ียจะลดลง

ในอัตรารอยละ 1 เชนเดียวกัน รายไดจากธุรกิจรับจางบริหารโรงแรมลดลงในอัตรารอยละ 43 เปน 246 ลานบาทในป 

2553 เนื่องจากในป 2552 บริษัทฯ มีการบันทึกรายไดซึ่งเก่ียวกับธุรกิจ timeshare ซ่ึงบริษัทฯ ไดเคยรวมทุนกับกลุมแมริ

ออท ซึ่งหากไมนับรวมรายไดจากธุรกิจ timeshare ดังกลาว รายไดจากธุรกิจรับจางบริหารโรงแรมจะเพิ่มขึ้นในอัตรารอย

ละ 12 ในป 2553      
 
ธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม 

บริษัทฯ บริหารธุรกิจสปาภายใตแบรนดอนันตราสปา และมันดาราสปา ซึ่งนอกเหนือจากการเขาลงทุนเองแลว 

บริษัทฯ ยังรับจางบริหารสปาในโรงแรมชั้นนําตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศอีกดวย  ณ ส้ินป 2553 บริษัทฯ มี

จํานวนสปาทั้งส้ิน 34 แหงในประเทศไทย จีน มัลดีฟส แทนซาเนีย จอรแดน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต อินเดีย อียิปต และ 
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ ประกอบดวยการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยและโครงการพักผอนแบบปนสวน

เวลา (timeshare) สําหรับการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย บริษัทฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพยภายใตรูปแบบการจัดการ

แบบ mixed-use development กลาวคือ เปนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขายควบคูไปกับการกอสรางโรงแรมในพื้นที่

เดียวกัน บริษัทฯ ไดพัฒนาโครงการแรกที่เกาะสมุย ชื่อโครงการดิเอสเตท สมุย ต้ังอยูติดกับโรงแรมโฟรซีซั่นส สมุย โดย

โครงการดังกลาวมีบานพักตากอากาศจํานวน 14 หลัง ซึ่งบริษัทฯไดขายและรับรูรายไดแลว ในป 2549 - 2551 จํานวน 7 

หลัง  ดังน้ัน ยังคงเหลือบานพักตากอากาศเพื่อขายอีกจํานวน  7 หลัง นอกจากน้ี บริษัทฯ มีโครงการท่ีสอง คือโครงการ

เซ็นต รีจิส เรสสิเดนส ซึ่งเปนโครงการคอนโดมิเนียมจํานวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรมภายใตการบริหารงานโดย

แบรนด เซ็นต รีจิส สําหรับโครงการ timeshare ใหม ซึ่งบริษัทฯ ไดเปดตัวโครงการ timeshare ภายใตแบรนดของบริษัทฯ 

เองเปนคร้ังแรก คืออนันตราวาเคชั่นคลับ โดยไดกอสรางและเปดใหบริการโครงการของ timeshare โดยเฉพาะแหงแรกซึ่ง

ประกอบดวยโครงการบานพักตากอากาศแบบวิลลาจํานวน 20 ยูนิตที่บอผุด สมุย  

ในไตรมาสที่ 4 ป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย 216 ลานบาท เพ่ิมขึ้นอยางมากจาก 9 ลาน

บาทในไตรมาสที่ 4 ป 2552 เนื่องจากบริษัทฯ ไดบันทึกรายไดจากการขายคอนโดมิเนียมโครงการเซ็นต รีจิส เรสสิเดนส

จํานวน 1 ยูนิต รวมทั้งรายไดบางสวนจากโครงการ timeshare ในขณะท่ีในไตรมาสที่ 4 ป 2552 บริษัทฯ มีเพียงการบันทึก

คาเชาจากโครงการ ดิ เอสเตท สมุยเทาน้ัน เชนเดียวกันกับเหตุผลขางตน สําหรับป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย 236 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางมากจาก 29 ลานบาทในป 2552   

ปจจุบัน บริษัทฯ มีศูนยการคา 3 แหง ไดแก (1) ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา (2) ศูนยการคา Turtle 

Village ที่ภูเก็ต และ (3) ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ และดําเนินธุรกิจบันเทิงแบงไดเปน 5 กลุม คือ (1) 

พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! (2) โรงภาพยนตร 4 มิติ (3) โกดังผีสิง (4) มหัศจรรยเขาวงกต และ (5) พิพิธภัณฑ

หุนขี้ผ้ึง หลุยส ทุสโซดส แว็กซเวิรค 

ในไตรมาส 4 ป 2553 รายไดจากธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิงมีจํานวนท้ังส้ิน 133 ลานบาทเทากับไตรมาส 

4 ป 2552 สําหรับป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิง 527 ลานบาท ลดลงรอยละ 1 จากชวง

เดียวกันของปกอน รายไดของธุรกิจศูนยการคาเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ เนื่องจาก

ศูนยการคาของบริษัทฯ ต้ังอยูติดกับโรงแรม จึงขึ้นอยูกับจํานวนลูกคาท่ีเขามาพักในโรงแรมเชนกัน 
 
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ 

จากการลดลงของรายไดจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจรับจางบริหารโรงแรม (จากการบันทึกรายไดที่เก่ียวของกับ

โครงการ timeshare ที่บริษัทฯ เคยรวมทุนกับกลุมแมริออทในไตรมาส 4 ป 2552) หักกลบดวยการเพิ่มขึ้นของรายไดจาก

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย สงผลใหรายไดจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆท่ีเก่ียวของอยูที่ 1,853 ลานบาท ในไตรมาส 4 ป 

2553 ลดลงในอัตรารอยละ 1 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ในขณะที่กําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีและคาเส่ือม  

(EBITDA) ลดลงในอัตรารอยละ 26 จากชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากการลดลงของรายไดจากธุรกิจรับจางบริหาร

โรงแรม ซึ่งมีอัตราการทํากําไรท่ีสูง และการบันทึกคาใชจายกอนการดําเนินงาน (Pre-operating expense) ของโรงแรม

สองโรงแรม คือ อนันตรา คีฮาวา ที่ประเทศมัลดีฟส และเซ็นตรีจิส กรุงเทพ ซึ่งจะเปดดําเนินการในไตรมาส 1 ป 2554 นี้ 

และโครงการพักผอนแบบปนสวนเวลา (Timeshare) อนันตราวาเคชันคลับ ซึ่งเปนโครงการ timeshare แรกภายใตแบรนด
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สําหรับป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆที่เก่ียวของ 5,950 ลานบาท เพ่ิมขึ้นในอัตรารอย

ละ 2 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากจํานวนหองพักที่เพ่ิมขึ้น ตลอดจนผลประกอบการที่โดดเดนในไตรมาส 1 ป 

2553 และการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยในไตรมาส 4 ป 2553 ถึงแมวารายไดจากธุรกิจรับจางบริหาร

โรงแรมจะลดลง EBITDA ของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆที่เก่ียวของอยูที่ 1,815 ลานบาท ลดลงในอัตรารอยละ 13 จากป 

2552 เนื่องจากการบันทึกคาใชจายกอนการดําเนินงาน (Pre-operating expense) ดังที่กลาวขางตน และการปดโรงแรม

โฟร ซีซั่นส กรุงเทพ เปนเวลา 2 เดือน  เปนผลใหอัตราการทํากําไร (EBITDA margin) ลดลง เปนอัตรารอยละ 31 ในป 

2553 จากอัตรารอยละ 36 ในป 2552 

 
โครงสรางรายได 
หนวย: ลานบาท ไตรมาส 4 ป 2553 ไตรมาส 4 ป 2552 ป 2553 ป 2552 

ธุรกิจโรงแรม* 1,347 1,399 4,629 4,518 

ธุรกิจรับจางบริหารโรงแรม 68 231 246 430 

ธุรกิจสปา 89 92 312 320 

ธุรกิจบันเทิง 133 133 527 535 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 216 9** 236 29** 

รวมรายได 1,853 1,864 5,950 5,832 

EBITDA 553 743 1,815 2,078 

EBITDA Margin  30% 40% 31% 36% 
*รวมสวนแบงกําไรและรายไดอื่น 

**คาเชาจากโครงการ ดิ เอสเตท สมุย  

 
ธุรกิจคาปลีกและผลิตสินคาสินคา 

ณ ส้ินป 2553 บริษัทฯ มีรานคาและจุดจําหนาย จํานวน 258 แหง ลดลง 34 แหงจากจํานวน 292 แหง ณ ส้ินป 

2552 สืบเนื่องจากการปดจุดจําหนายจํานวน 9 แหงในศูนยการคาเซน ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณไฟไหมที่

ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด และการปดจุดจําหนายสินคาทิมเบอรแลนดทั้งหมดเน่ืองจากหมดสัญญา อยางไรก็ดี จาก

ความสําเร็จในการเปดตัวแบรนดใหม GAP ในเดือนมีนาคม 2553 สงผลใหบริษัทฯ เปดราน GAP ทั้งหมดสามแหงท่ี

ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ศูนยการคาสยามพารากอนและศูนยการคา พาราไดซ พารค  

ทั้งนี้ รอยละ 72 ของรานคาและจุดจําหนายทั้งหมดเปนของกลุมแฟช่ัน ภายใตแบรนด เอสปรี บอสสินี่ แก็ป ชารลสแอนด

คีธ เปนตน และอีกรอยละ 21 เปนของกลุมเคร่ืองสําอาง ภายใตแบรนด เรดเอิรธ บลูม ลาเนจ และ สแมชบอกซ เปนตน 
จํานวนสาขาและจุดจําหนายของธุรกิจคาปลีก 
จํานวนสาขา/จุดจําหนาย ไตรมาส 4 ป 2553 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y) 

กลุมสินคาแฟชั่น 187 -5 -28 
กลุมเครื่องสําอาง 54 -4 -5 
อื่น ๆ 17 - -1 
รวม 258 -9 -34 
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ถึงแมวาบริษัทฯ มีจํานวนรานคาและจุดจําหนายที่ลดลง ธุรกิจจัดจําหนายมีการเติบโตของยอดขายตอราน 

(Same-store-sales) ถึงรอยละ 16 ในไตรมาส 4 ป 2553 และยอดขายรวมจากธุรกิจจัดจําหนาย (Total System Sales) 

เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 28 เปนผลใหรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 34 อยูที่ 483 ลานบาท ในไตรมาส 4 ป 

2553 สําหรับป 2553 ยอดขายตอราน (Same-store-sales) เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 14 และยอดขายรวมจากธุรกิจจัด

จําหนาย (Total System Sales) เพิ่มขึ้นรอยละ 17 เปนผลใหรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายอยูที่ 1,593 ลานบาท ในป 2553  

ในไตรมาส 4 ป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคาสินคาจํานวน 739 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 11 

จากชวงเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม กําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) อยูในระดับเทากับชวงเดียวกันของปกอน 

จํานวน 55 ลานบาท เน่ืองจากการชะลอคําส่ังซื้อจากสัญญารับจางผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาคําส่ังซื้อจากสัญญารับจาง

ผลิตจะกลับมาเปนปกติในป 2554  

สําหรับป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคาสินคาจํานวน 2,680 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอย

ละ 94 และกําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 152 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 27 จากชวงเดียวกันของปกอน 

เน่ืองจากการรวมบัญชีของธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคาสินคา ซึ่งเดิมอยูภายใตบริษัทจดทะเบียนในเครือ ชื่อ บมจ. ไม

เนอร คอรปอเรชั่น โดยบริษัทฯ ไดรวมบัญชีเพียง 109 วันในป 2552 หลังจากที่บริษัทฯ จัดโครงสรางธุรกิจใหมต้ังแต

กลางเดือนมิถุนายน 2552 ในขณะท่ีในป 2553 บริษัทฯ รวมบัญชีของของธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคาสินคาเต็มป 

 
รายไดของธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคาสินคา  

หนวย: ลานบาท ไตรมาส 4 ป 2553 ไตรมาส 4 ป 2552 ป 2553 ป 2552 

ธุรกิจจัดจําหนาย 483 360 1,593 710 
ธุรกิจผลิตสินคา 256 303 1,087 669 
รวมรายได 739 663 2,680 1,379* 
EBITDA 55 58 152 120 
EBITDA Margin 7% 9% 6% 9% 
*รวมบัญชีต้ังแตเดือนมิถุนายน 2552 

 
งบดุลและกระแสเงินสด  

ณ ส้ินป 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 32,786 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4,515 ลานบาทจาก 28,271 ลานบาท ณ ส้ินป 

2552 ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจาก 

1. การเพิ่มขึ้นของท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา จํานวน 3,363 ลานบาท ไดแก โรงแรมอนันตรา คีฮาวา ที่

ประเทศมัลดีฟส และเซ็นตรีจิส โฮเท็ล แอนด เรสซิเด็นส กรุงเทพ และ 

2. การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่น จํานวน 1,076 ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุนเพิ่มขึ้นใน บมจ. เอสแอนดพี ซินดิเคท 

และการปรับเพิ่มในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบมจ. เอสแอนดพี ซินดิเคทและ Serendib Hotels Limited ในประเทศ

ศรีลังกา  

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม  18,980 ลานบาท เพ่ิมขึ้น จํานวน 2,764 ลานบาท จาก 16,217 ลานบาท ณ ส้ินป 2552 

เปนผลจากการท่ีบริษัทฯ ไดออกหุนกู จํานวน 2,500 ลานบาท และ 1,500 ลานบาทในเดือนพฤษภาคม และธันวาคม 

2553 ตามลําดับ เพื่อนํามาชําระคืนหุนกูที่ครบกําหนดชําระจํานวน 1,275 ลานบาท สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีจํานวน 

13,806 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,752 ลานบาทจาก 12,054 ลานบาท ณ ส้ินป 2552 เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการ

ดําเนินงานจํานวน 1,241 ลานบาทและการตีมูลคาเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย  สุทธิดวยเงินปนผลจายแก

ผูถือหุนของบริษัทฯ  
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ในป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 2,540 ลานบาท ลดลง 255 ลานบาท เม่ือ

เทียบกับปกอน ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจายจากการลงทุนจํานวน 4,753 ลานบาท โดยเปน (1) การลงทุนเพิ่มใน

โครงการระหวางการพัฒนา ไดแก โรงแรมอนันตรา คีฮาวา ที่มัลดีฟส และโครงการเซ็นต รีจิส รวมไปถึงสินทรัพยถาวรอื่นๆ 

จํานวน 4,236 ลานบาท และ (2) การจายเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท บริษัทยอย และบริษัทอื่น ไดแก บริษัท ไทย เอ็กซ

เพรส บริษัท ไซเปรีย ลังกา และ บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท จํานวน 1,015 ลานบาท สุทธิดวย (3) การรับชําระหน้ีจาก

เงินใหกูยืมแกบริษัท ภูเก็ต แลนด โอนเนอร จํากัด เพ่ือกอสรางโครงการ Timeshare จํานวน 645 ลานบาท สําหรับกระแส

เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 2,413 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดรับและจายไป ดังนี้ (1) เงินสดรับสุทธิ

จากการกูยืมจํานวน 2,898  ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากการออกหุนกู และ (2) การเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของพนักงานจํานวน 84 ลานบาท สุทธิดวย (3) การจายเงินปนผลจํานวน 581 ลานบาท 

ดังนั้นในป 2553 บริษัทฯ จึงมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  200 ลานบาท 
 
การวิเคราะหอตัราสวนทางการเงิน  

ในป 2553 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 62.3 ลดลงจากรอยละ 64.8 ในชวงเดียวกันของปกอน ในขณะท่ี

อัตรากําไรสุทธิลดลงจากรอยละ 8.1 เปนรอยละ 6.5 ซึ่งเปนผลจากการเติบโตของรายไดจากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในอัตรา

ที่ตํ่ากวาธุรกิจอื่นๆ ซึ่งโดยปกติ ธุรกิจโรงแรมมีอัตราการทํากําไรสูงท่ีสุด รวมทั้งการบันทึกคาใชจายกอนการดําเนินงาน 

(Pre-operating expense) ของสองโรงแรมใหมและโครงการอนันตราวาเคชันคลับ และเปนผลมาจากการควบรวมงบ

การเงินของธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา ซึ่งมีอัตราการทํากําไรที่ตํ่ากวาธรุกิจอื่นในกลุม   

อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนลดลงจากรอยละ 11.5 ในป 2552 เปนรอยละ 9.6 เน่ืองจากการลดลงของกําไรสุทธิ 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยอยูที่รอยละ 4.1 ลดลงจากรอยละ 5.3 ในปกอน ทั้งนี้เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินและ

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งไดแก โครงการอนันตรา คีฮาวา มัลดีฟส  และโครงการเซ็นตรีจิส ทําใหสินทรัพยรวม

เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ในขณะท่ีโครงการดังกลาวยังไมเปดดําเนินการและยังไมกอใหเกิดรายได  

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาก 0.7 เทาณ ส้ินป 2552 เปน 1.1 เทา ณ ส้ินป 2553 

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนซึ่งเปนที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย และสินคาคงเหลือ

ของโครงการพักผอนแบบปนสวนเวลาอนันตราวาเคชันคลับ อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอสวนของผูถือหุนอยู

ที่ 1.0 เทา เพ่ิมขึ้นจาก 0.9 เทา ณ ส้ินปกอน และอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยลดลงจาก 8.2 เทา ณ ส้ินป 

2552 เปน 7.2 เทา ณ ส้ินป 2553 อันเปนผลมาจากการออกหุนกู  

 
อัตราสวนทางการเงนิ 
ความสามารถในการทํากําไร  31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 52 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 62.30% 64.83% 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 6.50% 8.12% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 9.60% 11.50% 
ความมีประสิทธิภาพ   
อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย (%)  4.07% 5.25% 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 20 17 
ความสามารถในการดํารงสภาพคลอง   
สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา) 1.13 0.74 
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ภาระหนี้สินตอทุน   
อัตราสวนหนี้สินสวนที่มีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.04 0.96 
อัตราสวนหนี้สินสวนที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0. 96 0.88 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (เทา) 7.18 8.23 

 
แนวโนมในอนาคต 

จากแนวโนมของภาวะอุตสาหกรรมในชวงตนป 2554 ที่เร่ิมดีขึ้น และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ที่เร่ิมกลับเขาสู

สภาวะปกติ สงผลใหบริษัทฯ คาดวาธุรกิจหลักท้ังสามธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโนมที่จะเติบโตอยางตอเน่ืองในป 2554 โดย

แตละธุรกิจตางมีเปาหมายที่จะเพิ่มกําไรจากการดําเนินงานในป 2554 นี้ 
 
ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยคาดการณวา จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศไทยในป 2554 จะมี

จํานวนสูงถึง 16.3 ลานคน ซึ่งถึงแมวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอาจจะไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจใน

กลุมประเทศตะวันตกบาง หากแตนักทองเที่ยวในภูมิภาคใกลเคียงกลับมีจํานวนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งจะเปนปจจัย

สําคัญตอผลใหการดําเนินงานของโรงแรมทั้ง 33 โรงของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้ังเปาหมายวา ในป 2554 จะเปด

ใหบริการโรงแรมทั้งผานการลงทุนของบริษัทฯ และการรับจางบริหารจํานวนรวม 12 โรง โดย 6 โรงเปนโรงแรมที่บริษัทฯ 

ลงทุนเอง และอีก6 โรงเปนโรงแรมที่บริษัทฯ รับจางบริหาร   
 
แผนการเปดใหบริการโรงแรมใหมในป 2554  

โรงแรมที่บริษัทฯ ลงทุนเอง โรงแรมที่บริษัทฯ รับจางบริหาร 

โรงแรมอนันตรา คีฮาวา มัลดีฟส จํานวน 80 หอง โรงแรมอนันตรา เกาะพงัน จํานวน 44 หอง 

โรงแรมเซ็นต รีจิส กรุงเทพ จํานวน 227 หอง และ

คอนโดมิเนียม 53 ยูนิต 

โรงแรมอนันตรา ในเวียดนาม จํานวน 89 หอง 

โรงแรมมาไซ มารา แคมป จํานวน 12 หอง โรงแรมอนันตรา ฟลามิงโก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  

จํานวน 30 หอง 

โรงแรมแอมโบเซลิ แคมป จํานวน 12 หอง โรงแรมอนันตรา ซาวานาสสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  

จํานวน 30 หอง 

โรงแรมมารูลา แมเนอร จํานวน 16 หอง โรงแรมอนันตรา สิบสองปนนา จํานวน 105 หอง 

โรงแรมเซเรงเกติ ไมเกรช่ัน แคมป จํานวน 8 หอง โรงแรมอนันตรา อูลูวาตู บาหลี จํานวน 93 หอง 

 

จากโรงแรมที่จะเปดใหบริการจํานวน 12 แหงขางตน บริษัทฯ คาดวา โรงแรมอนันตรา คีฮาวา มัลดีฟส และ

โรงแรมเซ็นต รีจิส กรุงเทพ ซึ่งเปนโรงแรมที่บริษัทฯ ถือหุนเองทั้งหมด จะมีสวนสําคัญในการเพิ่มรายไดและกําไรของบริษัท

ฯ ในปตอๆ ไป โดยโรงแรมอนันตรา คีฮาวา นั้นไดเปดใหบริการอยางไมเปนทางการในเดือนกุมภาพันธ และจากประเภท

ของหองพักซ่ึงเปนวิลลาพรอมสระวายน้ําต้ังอยูบนทะเล ทําใหโรงแรมดังกลาวมีราคาหองพักเฉล่ียตอคืนสูงกวาโรงแรม

อื่นๆ สอดคลองกับการเติบโตของธุรกิจทองเที่ยวระดับบนของประเทศมัลดีฟส ในขณะเดียวกัน โรงแรมเซ็นต รีจิส กรุงเทพ 

ซึ่งประกอบดวยหองพักจํานวน 227 หองและคอนโดมิเนียมระดับบนจํานวน 53 ยูนิตนั้น จัดเปนโครงการอสังหาริมทรัพย

แบบผสม (Mixed-use development) แหงที่สองของบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราการทํากําไรท่ีสูงกวาโรงแรม ทั้งน้ี โครงการ
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ธุรกิจรับจางบริหารโรงแรม 

ณ ปจจุบัน แบรนดอนันตราของบริษัทฯ ไดรับการยอมรับและเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายในภูมิภาคเอเชียและ

ตะวันออกกลาง สงผลใหธุรกิจรับจางบริหารโรงแรมสามารถขยายตัวไดเร็วขึ้นเชนกัน โดยในเดือนธันวาคม 2553 บริษัทฯ 

ไดลงนามในสัญญารับจางบริหารโรงแรมภายใตแบรนดอนันตราเพิ่มอีกจํานวน 3 แหง ในกรุงเทพ เกาะพงัน และ

เวียดนาม โดยโรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เปนแหงแรกที่เปล่ียนเครื่องหมายทางการคาและเปดใหบริการหองพักใจ

กลางกรุงเทพมหานคร จํานวน 436 หองในเดือนธันวาคม 2553 สวนโรงแรมที่เกาะพงัน และเวียดนามจะเปดใหบริการ

ภายใต    แบรนดอนันตราไดภายในป 2554 พรอมๆ กับโรงแรมที่บริษัทฯ รับจางบริหารอีก 4 แหงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

ประเทศจีนและบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  
 
ธุรกิจรานอาหาร 

รายไดจากการประกอบธุรกิจรานอาหารในประเทศไทยมีแนวโนมจะปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของการบริโภค

ของภาคเอกชนและเศรษฐกิจ บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเพิ่มจํานวนรานอาหารในประเทศ โดยเฉพาะในตางจังหวัดที่มีการ

พัฒนาสังคมเมืองตลอดจนการขยายธุรกิจไปยังชุมชนตางๆ โดยในป 2554 นี้ บริษัทฯ ยังมีแผนจะเร่ิมขยายธุรกิจแฟรน

ไชสภายใตแบรนด แดร่ีควีน ซึ่งมีการเติบโตของยอดขายเฉล่ียตอรานและยอดขายรวมตอปในอัตรารอยละ 4 และรอยละ 

10 ตามลําดับ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อม่ันวา ยอดขายรวมของแดร่ี ควีนจะเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ภายหลังจากการ

ขยายธุรกิจแฟรนไชสนี้ 

นอกเหนือจากธุรกิจในประเทศไทย รานอาหารภายใตแบรนดไทย เอ็กซเพรสในสิงคโปรและเดอะ คอฟฟ คลับ

ของบริษัทฯ ในออสเตรเลียยังคงจะชวยสนับสนุนใหรายไดและกําไรของบริษัทฯ เติบโตอยางตอเนื่องตอไป 
 
แผนการลงทุน 

ในป 2553 บริษัทฯ มีเงินสดจายในการลงทุนจํานวนรวม 4.8 พันลานบาท เพ่ือใชในการกอสรางโรงแรมอนันตรา 

คีฮาวา มัลดีฟส และโรงแรมเซ็นต รีจิส กรุงเทพ โดยในป 2554 นี้ งบลงทุนของบริษัทฯ จะลดลงตํ่ากวา 3 พันลานบาท 

โดยบริษัทฯ จะจัดสรรจํานวนครึ่งหน่ึงเพื่อกอสรางทั้งสองโรงแรมใหแลวเสร็จ สวนอีกคร่ึงหน่ึงจะใชเพ่ือการเปดรานอาหาร

และจุดจําหนายสินคาเพิ่มเติม ตลอดจนใชเพ่ือการปรับปรุงและซอมบํารุงทรัพยสินของทั้งสามธุรกิจหลัก ซึ่งบริษัทฯ คาด

วากระแสเงินสดจากการดําเนินงานรวมถึงรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพยในป 2554 จะเพียงพอตอการจัดสรรเพื่อการ

ลงทุนดังกลาว  
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สรุปแนวโนมธุรกิจในป 2554 
ธุรกิจรานอาหารและธุรกิจจัดจําหนายสินคามีแนวโนมที่จะมีผลการดําเนินงานท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมี

ปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ตลอดจนการเปดรานอาหารและจุดจําหนายสินคาใหมๆ เชนเดียวกัน 

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่ีเก่ียวของ ก็มีโอกาสปรับตัวดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากระดับตํ่าท่ีสุดในป 2552 – 2553 ที่รอยละ 

52  ซึ่งดวยพื้นฐานของธุรกิจโรงแรมที่มีโครงสรางคาใชจายคงท่ีมากกวาคาใชจายแปรผัน ทําใหทุกๆ รอยละ 1 ที่เพิ่มขึ้น

ของอัตราเขาพักเฉล่ีย หมายถึงกําไรที่มากขึ้นกวารอยละ 0.5 และอัตราการทํากําไรที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะมีการ

บันทึกรายไดสวนใหญจากการขายคอนโดมิเนียมโครงการ เซ็นต รีจิส ที่ไดลงนามในสัญญาซื้อขายแลวในป 2553 กวา 1 

พันลานบาท รวมถึงจากการขายเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นในปนี้ ทําใหบริษัทฯ คาดวา ในป 2554 บริษัทฯ จะสามารถบรรลุ

เปาหมายที่จะแสดงการเติบโตเฉล่ียของผลกําไรกวารอยละ 20 ตอปได ตามกลยุทธและแผนงานระยะยาวของบริษัทฯ 
 
 
11.3 คาตอบแทนผูสอบบัญชี (audit fee) 

11.3.1 ในป 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีคาตรวจสอบบัญชีดังนี้ 

- คาตรวจสอบบัญชีสําหรับบริษัท จํานวน 1.62 ลานบาท 

- คาตรวจสอบบัญชีสําหรับบริษัทยอยรวม จํานวน 17.21 ลานบาท 

 

11.3.2 คาบริการอื่น (non-audit fee) 

ไมมี 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

 สวนที่ 1 หนา 148 

 
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 22 กุมภาพันธ 2554  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทําที่มิ

ชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ไดรับรองความถูกตองแลว 

บริษัทไดมอบหมายให นางปรารถนา มงคลกุล  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี

ลายมือช่ือของ นางปรารถนา มงคลกุล  กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว

ดังกลาวขางตน 

                      ชื่อ   ตําแหนง      ลายมือชื่อ 

 

 

1.    นายพอล ชาลีส เคนน่ี                   กรรมการ                                                                              

 

 

 

2.      นางปรารถนา  มงคลกุล               กรรมการ                                              

 

ชื่อ                    ตําแหนง  ลายมือชื่อ 

 

 

ผูรับมอบอํานาจ        นางปรารถนา  มงคลกุล                                  กรรมการ                                                   



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

- 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 8 
 

  
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2553   

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสุด 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 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 

361,015,822 ปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

2550- 2553 

2531- 2544 

2516- 2523 

- ประธานกรรมการและประธาน 

   เจาหนาที่บริหาร 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

-  กลุม บมจ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล และกลุม   

    บมจ.  ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

-  บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทในเครือ 

-  บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริษัทในเครือ 

- บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส 

- บจก. เอเวอรเรสต เวิรดไวด 

-  บมจ. เสริมสุข 

- บมจ.เอส แอนด พี ซินดิเคท 

- บจก.  ซาทชิ แอนด ซาทชิ  

- บจก.  โอกิลวี แอนด แมทเธอร (ประเทศไทย)  

2. นายพอล ชาลีส เคนนี ่

 กรรมการ (แตงตั้ง 2540) 

 อายุ 61 ป 

 - ไมมี - 

- General Management Program, 

Ashridge Management College ประเทศ

อังกฤษ 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย  จากสมาคมสงเสริมสถาบันไทย

กรรมการบริษัทไทย 

4,941,078 ปจจุบัน - กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร  

 

 

- บมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทใน 

  เครือ บมจ.  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 

- หลักสูตร Directors Accreditation 

10,015,944 2541-ปจจุบัน 

 

 

 

2550-ปจจุบัน 

2550-ปจจุบัน 

2539 – 2541 

2535 – 2539 

- กรรมการ และประธานเจาหนาที่การเงิน  

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  

- ผูอํานวยการฝายการเงินบัญชี  

- กลุม บมจ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล และกลุม   

    บมจ.  ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

 - บมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทในเครือ 

 -  บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริษัทในเครือ 

- บมจ.เอส แอนด พี ซินดิเคท  

- บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนตซีส 

-  บมจ.  เซ็นทรัลพัฒนา  

-  บมจ.  เซ็นทรัลพัฒนา 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 9 
 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลักสูตร Chief Financial Officer 

Certification Program รุน 1 จากสมาคมนัก

บัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ

ไทย 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน6/2551 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

2533 – 2535 

2529 – 2531 

- ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี  

- หัวหนาหนวยการเงิน  

- บจก.  ไทยแอรพอรท กราวด เซอรวิสเซส  

- องคการ USAID / THAILAND 

4. นายอานิล ธาดานี่ 

 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 

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

69,114 ปจจุบัน 

 

 

 

 

- กรรมการ  

- กรรมการผูจัดการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ  

- คณะกรรมการ  

-  บมจ.  ฟนันซา 

-  บจก.  แปซิฟค สยาม สตราทีจิค คอนซัลติ้ง   

-  บลจ. ฟนันซา จํากัด 

- บริษัท กูดเยียร จํากัด (มหาชน) 

- หอการคาอเมริกันในประเทศไทย 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 10 
 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

6. นางสาวจันทนา สุขุมานนท 

งสุด 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2529- 2535 - ผูจัดการใหญ - ธนาคารเชส แมนแฮตตัน (สาขากรุงเทพฯ) 

 กรรมการ  (แตงตั้ง 2553) 

 อายุ 60 ป 

-ไมมี - 

-  Advance Management Program, 

Harvard Business School 

- IMD, Lausanne, Managing for Marketing 

Success and Senior Management 

Program 

-    Diploma  in Business Studies, The  

      Centre for Economic and Political  

      Studies ประเทศอังกฤษ 

-    บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

-    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด   

     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

-    นักศึกษาวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 6 

- ปจจุบัน 

 

 

2538- 2540 

 

2520- 2528 

 

2516- 2519 

 

- รองประธานบริหาร  (ลูกคาสัมพันธ)      

- รองประธานกลุมอุตสาหกรรปูนซีเมนต  

- กรรมการ                                                

- กรรมการผูจัดการ                                 

- กรรมการผูจัดการ                                 

- Financial and General            

administration Manager                      
- Assistant  Controller 

 

 

 

- บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 

- สํานักงานเลขาธิการกลุมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

- สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

- บริษัท  ชลประทานซีเมนต  จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท  ชลประทานคอนกรีต  จํากัด 

- Italian Thai – Sheridan Joint Venture 

 

- Hotel Bristol (England) 

 

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 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 

 

- ปจจุบัน  

 

 

 

2549-2553 

 

2550-2553 

 

2518-2550 

2510-2518 

-กรรมการและกรรมการบริหาร 

-ประธานกรรมการ 

 

-ประธานกรรมการ 

-กรรมการและประธานอนุกรรมการ  

 ตรวจสอบ 

-กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ   

  กรรมการผลตอบแทน 

-รองประธานกรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการผุจัดการใหญ (สํานักงานวิจัย) 

-ฝายวิชาการ 

-ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทไทยพาณิชย นิวยอรคไลฟ ประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) 

- บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 

- ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- สถาบัน เอ ไอ ที 

- บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 

- ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

- ธนาคารแหงประเทศไทย 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 11 
 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสุด 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

 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 

- 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) 

-  บจก. ศรีจุลทรัพย 

-  บจก. เคมปน สยาม 

 

9.     นายเอ็มมานูเอล จูด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 

กรรมการอิสระ (แตงตั้ง 2551) 

และประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ – 

Minor Hotel Group 

อายุ 45  ป 

    -ไมมี - 

- Master of Business Administration, UK 

- St. Peters College, private school in Sri 

Lanka 

- หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) 2008 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 

920,000 

 

 

 

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.  นายสมศักดิ์ ตันเรืองศรี 

      ผูจัดการทั่วไป 

(แตงตั้ง 2553) 

 

- Front Office & Housekeeping Management 

University of Hawaii 

- 2543-2553 -General Manager - Pattaya Marriott Resort & Spa 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 12 
 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสุด 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชวงเวลา ตําแหนง 

- Regional Director Sales & 

Marketing 

บริษัท / ประเภทธ

- Starwood Hotels & Resorts 

ุรกิจ 

11. นางสาวมาริสา อรัณฮา 

รองประธานฝายขาย (แตงตั้ง 2553) 

อายุ 52 ป 

-ไมม-ี 

Hospitality Management, Cornell School of 

Hotel Administration, ประเทศฝรั่งเศส  

75,000 2549-2552 

 

2546-2549 - Regional Director Sales 

 

- Le Meridien Hotels & Resorts 

12. นางสาวอีฟ แดเนียล เวเทอรเบิรน 

Vice President of Marketing 

อายุ 52 ป (แตงตั้ง 2553) 

-ไมม-ี 

-Business, University of technology Sydney, 

Australia 

- 2552-2553 -Brand Director-Europe, Middle 

East&Africa 

- Intercontinental Hotels & Resorts+ Crowne Plaza 

Hotel & Resorts, Intercontinental Hotels 

13. นายฟลิป จอรจ เชสท 

Vice President of revenue 

management  (แตงตั้ง  1 ต.ค. 2553) 

อายุ 42 ป 

-ไมม-ี 

-Bachelor of Arts, University of Las Vegas, 

Nevada, NV 

- 2550-2553 - Vice President of Revenue 

Management – International 

Operations 

- Hyatt Hotels Corporation 

14. นายชัยพัฒน ไพฑูรย 

VP of Strategic Planning  

อายุ 40 ป (แตงตั้ง 2553) 

-ไมม-ี 

- Finance and International Business, 

University of Notre Dame, Indiana, USA 

- 2552-2553 - Senior Vice President 

- Member of the Board 

- Siam Commercial Bank PLC. 

- SCB Securities 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2553 

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน 
โดยมีประธานเจาหนาที่การเงิน  ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัทเปนสมาชิกในฐานะเลขานุการและผู
ประสานงาน  

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติหนาที่ในการสอบทานขอมูล
ตางๆ ที่เก่ียวของกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  พรอมกันน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบพยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัทมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให
บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนใหการแนะนําในเรื่องการบริหารความเสี่ยง  ระบบควบคุมภายในที่ดีตอผูบริหาร 
รวมทั้งไดพูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท ที่เก่ียวของกับกฎระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพบปะอยางอิสระกับฝายบริหารและผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัท เพ่ือทบทวนและประเมินผลเก่ียวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวของกับการบัญชีและการเงิน 
การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบยังไดทบทวนและรับรองขอมูลรายงานทาง
การเงินสําหรับทุกๆ สิ้นไตรมาสของป รวมถึงทําการประเมินผลและนําเสนอขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหนาที่ในการทําใหมั่นใจไดวาขอบกพรองดานการควบคุมภายในตางๆ จะไดรับการแกไขและปองกันอยางมี
ประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ไดอนุมัตินโยบายการทํา
รายการและการรายงานรายการท่ีอาจมีความขัดแยง 

ฝายตรวจสอบภายในมีหนาที่ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและขอบกพรองในการควบคุมภายในบริษัท โดยตรวจสอบ
กระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครืออยางมีระบบ จัดทํารายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ดี 
นําเสนอแกผูบริหารของธุรกิจน้ันๆ เพ่ือกําหนดแผนงาน การปฏิบัติงานในอนาคต และรายงานตอผูบริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการตรวจสอบตอไป  

ฝายตรวจสอบภายในยังทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกและเปนผูปรับเปล่ียนการจัดการความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท ผานขบวนการตรวจสอบภายใน การติดตามผลภายหลังจากกระบวนการตรวจสอบภายใน และการ
การดําเนินการประเมินความเสี่ยง ทั้งน้ี ฝายตรวจสอบภายในยังรวมกับฝายทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหมั่นใจวาโปรแกรมการพัฒนา
พนักงานซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมองคกรและการฝกอบรมดานการจัดการความเสี่ยง เปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดและหลัก
ปฏิบัติของบรษิัท 

การปฎิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปท่ีผานมา 

 ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฎิบัติหนาที่ตางๆ ดังตอไปน้ี: 

1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส  สอบทานงบการเงินประจําป ทําการประเมินและใหคําแนะนํากับคณะกรรมการบริษัท 

2. ทบทวนผลการดําเนินงานในโครงการใหมๆ  โดยใหความสําคัญกับบริษัทลูกในตางประเทศ 



   

3. พิจารณาและประเมินความเสี่ยงของโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมบริษัท  เก่ียวกับการเริ่มใชระบบ 
Oracle และติดตามปญหาหลังการใช 

4. รับทราบรายงานการจัดการความเสี่ยงของบริษัท และแผนในการดําเนินการแกไขที่เหมาะสม 

5. ทบทวนแผนการลงทุนและชวยกําหนดหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงสําหรับการลงทุนในอนาคต 

6. อนุมัติสัญญาการจางบริษัทภายนอกในประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร และจีน เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบภายใน  และแตงต้ัง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและวางแผนการตรวจสอบภายในใหกับบริษัท 

7. ทบทวนแผนการจัดการในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีใหม (IFRS)  เพ่ือใหมีความม่ันใจวา แผนการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงมีความชัดเจน ครบถวน  มีการอบรมใหความรูแกพนักงาน ตลอดจนครอบคลุมถึงขั้นตอนการทํางานให
เปนไปตามเวลาที่กําหนด  บริษัทแตงต้ัง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด  เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา
เก่ียวกับขั้นตอนการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชีใหม  โดยจะมีการรายงานแผนการจัดการในการเปล่ียนแปลงมาตรฐาน
บัญชีใหมใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส 

8. คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  หากมีประเด็นสําคัญจะมีการ
หารือกันในการประชุมคณะกรรมการบริษัท     

ทั้งน้ี จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

1. รายงานทางการเงินในป 2553 มีความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือได 

2. สินทรัพยของบริษัทมีการปองกันและรักษาเปนอยางดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากร
ไดถูกใชอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

3. บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่
เก่ียวของ 

4. ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งไดแก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม 

5. รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2553 มีความสมเหตุสมผลและเปนไปเพ่ือประโยชน
สูงสุดของบริษัท 

6. ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง  เพื่อทบทวนและสอบทานขอมูลและรายงานทางการเงิน
ของกลุมบริษัท  ซึ่งไดรับการรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

ตําแหนง   จํานวนคร้ังที่เขารวมประชุม/ 
   จํานวนคร้ังที่ประชุม 

 1. นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 
 2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการตรวจสอบ   3/4 
 3. คุณจันทนา สุขุมานนท กรรมการตรวจสอบ   3/3 
 
 



   

7. คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ใหแตงต้ังบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งการแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีขึ้นอยูกับการ
อนุมัติของผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2554 

 

 

 

นายเคนเนธ ลี ไวท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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	2. ปัจจัยความเสี่ยง 
	การดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ ผลกำไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมูลค่าหุ้นของบริษัท นอกจากความเสี่ยงที่จะกล่าวถึงต่อไป อาจมีความไม่แน่นอนอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบหรือระบุได้ในขณะนี้ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ด้วย
	2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
	การประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจำนวนของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจาก ปัจจัยความเสี่ยงจากภายนอกที่ทำให้เกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อแบบเฉียบพลัน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก เป็นต้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลเป็นวงกว้างไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
	บริษัทมีนโยบายกระจายและลดความเสี่ยงผ่านการกระจายธุรกิจตามแหล่งท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใดแหล่งหนึ่งประสบปัญหา การเพิ่มสัดส่วนลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศและการกระจายฐานลูกค้าต่างชาติให้ครอบคลุมหลากหลายประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นอกจากนี้ จากการมีฐานธุรกิจที่หลากหลาย ทั้ง ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า ส่งผลให้บริษัทมีการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสม เนื่องจากรายได้จากธุรกิจขายอาหาร และเครื่องดื่มมีความผันผวนที่น้อยกว่า โดยในปี 2553 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจร้านอาหารร้อยละ 52 จากธุรกิจโรงแรม สปาร้อยละ 24 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 1 ธุรกิจจัดจำหน่ายและผลิตสินค้าร้อยละ 14 ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและบันเทิงร้อยละ 3 และธุรกิจอื่นๆ  ร้อยละ 6
	2 .2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก
	ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีการป้องกันผู้เข้าร่วมธุรกิจรายใหม่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในธุรกิจอาหารประเภทนี้ต้องอาศัยการวางแผนการตลาดและเงินลงทุนจำนวนมากเพื่อครอบคลุมตลาดผู้บริโภคทั่วประเทศ รวมทั้งต้องมีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับ มีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง และเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจ ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดที่สูงกว่าคู่แข่ง    นอกจากนี้ บริษัทได้ริเริ่มเปิดบริการรูปแบบร้านอาหารประเภทใหม่ๆ จากเดิมที่เน้นอาหารตะวันตกจานด่วน เช่น พิซซ่า สเต็ก แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม มาครอบคลุมประเภทอาหารที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ อาหารไทย จีน ญี่ปุ่น และกาแฟ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม จึงทำให้ธุรกิจในกลุ่มนี้มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
	ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแฟชั่นและเครื่องสำอาง เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง และแปรผันตามการบริโภคของภาคเอกชน รวมไปถึงระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศ ที่มีผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ภาวะเงินเฟ้อ และเสถียรภาพทางการเมือง ทั้งจากการประท้วงและการจลาจลในสถานที่ชุมชนสำคัญและศูนย์การค้า ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับกลางถึงระดับบน ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในระดับที่ต่ำกว่า โดยลูกค้ากลุ่มดังกล่าวยังคงซื้อสินค้าของบริษัท อีกทั้งประสบการณ์อันยาวนานของผู้บริหารมีส่วนสำคัญในการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
	2.3 ความเสี่ยงจากการริเริ่มโครงการใหม่
	บริษัทมีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มโรงแรมและที่พักอาศัยเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้และกำไร ซึ่ง การลงทุนในโครงการใหม่ อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากต้นทุนในการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยอาศัยประสบการณ์ในการวางแผนก่อสร้างโครงการต่างๆ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากบริษัทจะทำการสำรวจสิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคในบริเวณที่ตั้งของโครงการใหม่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  และก่อนการเข้าทำสัญญาการก่อสร้างกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้นทุนในการก่อสร้างจะต้องระบุแน่นอนในสัญญา และมีการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
	2.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
	บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ เช่น มัลดีฟส์  แอฟริกา ศรีลังกา และเวียดนาม และในธุรกิจร้านอาหาร ในประเทศ จีน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ซึ่งในแต่ละประเทศนั้นย่อมมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยทางด้านการเมือง กฎหมาย หรือภาวะเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ อาจมีผลกระทบต่อรายได้และกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว
	บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ จึงได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความชำนาญในประเทศนั้นๆทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดรอบคอบ และมีการทำ due diligence และ feasibility study อย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ บริษัทมีการลดความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในประเทศที่กลุ่มไม่เคยดำเนินธุรกิจมาก่อน โดยในช่วงแรกบริษัทจะร่วมลงทุนกับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความรู้ ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจในประเทศดังกล่าว เพื่อศึกษาสภาวะตลาดและเรียนรู้กิจการ จนกว่าจะมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆเพียงพอ จึงจะมีการตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง เช่น การลงทุนใน  แอฟริกา มัลดีฟส์  ศรีลังกา และออสเตรเลีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นจำนวน 4,208 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท  
	2.5  ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง
	เนื่องจากที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมบางแห่งในปัจจุบันเป็นที่ดินที่บริษัททำสัญญาเช่าไว้กับเจ้าของที่ดิน การไม่มีที่ดินเป็นของตนเองจึงเป็นความเสี่ยงของบริษัทอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าที่บริษัททำไว้กับเจ้าของที่ดินมีอายุสัญญาเฉลี่ยคงเหลือประมาณ  11 ปี และบริษัทมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีก โดยคิดอัตราค่าเช่าตามที่จะตกลงกัน และจากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าตลอดมา บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้
	นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้ายังเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า ดังนั้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงหากไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาใหม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเป็นเจ้าของร้านอาหารและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ยอดนิยมต่างๆ หลายแบรนด์ ส่งผลให้บริษัทมีอำนาจต่อรองกับเจ้าของพื้นที่ อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายในการทำสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมาก
	2.6 ความเสี่ยงในการต่อสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาตัวแทนจำหน่ายสินค้า
	บริษัทดำเนินงานร้านอาหารทั้งภายใต้แบรนด์ของตนเอง และแบรนด์ที่ได้รับแฟรนไชส์มาจากต่างประเทศตามข้อตกลงภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่มิได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาแฟรนไชส์ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงและได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวลงโดยการขอต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์ล่วงหน้าโดยมีระยะเวลาของสัญญา 10-20 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญา) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มแบรนด์ร้านอาหารที่เป็นของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยในปัจจุบัน บริษัทมีแบรนด์หลักของตัวเอง 3 แบรนด์ ได้แก่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ไทยเอ็กซ์เพรส และ เดอะ คอฟฟี่คลับ 
	2.7  ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ต่อสัญญาจ้างบริหารงานและจ้างผลิตสินค้า
	2.8  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
	บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางส่วนเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งได้รับมาจากการให้สิทธิค่าแฟรนไชส์ ค่ารับจ้างบริหารโรงแรมและจากเอเย่นต์ท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งรายได้ดังกล่าวผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น ค่าบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ค่าการใช้สิทธิ/ลิขสิทธิ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Franchise Fee) และค่าสินค้าในธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้ โดยการหักกลบรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedging) ซึ่งปัจจุบัน มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นมูลค่าที่ไม่เป็นสาระสำคัญเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดของบริษัทและบริษัทในเครือ ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากราคาค่าห้องพักซึ่งเดิมกำหนดราคาอ้างอิงเงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐ ปัจจุบัน อัตราค่าห้องพักทั้งหมดในประเทศได้เปลี่ยนมากำหนดเป็นเงินสกุลบาท  
	ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทในเครือมียอดลูกหนี้การค้าค้างชำระสุทธิเท่ากับ  981 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้จากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ร้อยละ 2.49 ของยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมด (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 

	20100128T05_BUSINESS
	3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	3.1  ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ    
	3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท  
	บริษัทประกอบธุรกิจโดยเข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา ที่บริษัทเป็นเจ้าของ ผ่านบริษัทในเครือและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งสามารถสรุปธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่ายและผลิตสินค้า ธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง ธุรกิจสปา และธุรกิจอื่น 
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	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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