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ส่ วนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
1. ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
Minor International Public Company Limited

ธุรกิจหลัก
เป็ นผู้ดําเนินธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ลงทุนในธุรกิจโรงแรมและพื ้นที่ค้าปลีก พัฒนาโครงการ ธุรกิจค้ าปลีก รวมทั ้งการ
ลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน
สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท 0107536000919 (เดิม บมจ.165)
ชั ้นที่ 16 อาคารเบอร์ ลยี่ คุ เกอร์
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขมุ วิท 42
กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์: 66(0) 2381 5151
โทรสาร: 66(0) 2381 5777-8
Home Page http://www.minornet.com
ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2554
ทุนจดทะเบียน:
3,666,519,673 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 3,666,519,673 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ว: 3,275,224,580 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 3,275,224,580 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์: 66(0) 2229 2800
โทรสาร: 66(0) 2359 1259
นายทะเบียนหุ้นกู้
MINT ครัง้ ที่ 1/2550 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 และ MINT ครัง้ ที่ 1/2551
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพ
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นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ ที่ 1/2552, ครัง้ ที่ 1/2553, ครัง้ ที่ 2 /2553 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2, ครัง้ ที่ 1/2554
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
อาคารสํานักงานใหญ่ พหลโยธิน ชั ้น 11
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ ที่ 2/2554 ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
ผู้สอบบัญชี
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
โดยนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ และ/หรื อนางณฐพร พันธุ์อดุ ม และ/หรื อนายสุดวิณ ปั ญญาวงศ์ขนั ติ และ/หรื อนายประสิทธิ์
เยื่องศรี กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442, 3430, 3534 และ 4174 ตามลําดับ
ชั ้น 15 บางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์: 66(0) 2286 9999
โทรสาร: 66(0) 2286 5050
ที่ปรึกษากฎหมาย
สํานักงานกฎหมายดุลยภาพ
ชั ้น 25 อาคารเดอะเทรนดี ้ ออฟฟิ ศ
10/186 ซอยสุขมุ วิท 13 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์: 66(0) 2168 7688-92
โทรสาร: 66(0) 2168 7693

บริษัท สํานักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากัด
ชั ้น 26 อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: 66(0) 2646 1888
โทรสาร: 66(0) 2646 1919

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด
ชั ้น 25 อาคารอับดุลลาฮิม เพลส
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4
กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์: 66(0) 2636 2000
โทรสาร: 66(0) 2636 2111

ส่วนที่ 1 หน้ า 2

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

2. ปั จจัยความเสี่ยง
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทต้ องเผชิญความเสีย่ งและความไม่แน่นอนต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อรายได้ ผลกําไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมูลค่าหุ้นของบริ ษัท นอกจากความเสี่ยงที่จะกล่าวถึงต่อไป
อาจมีความไม่แน่นอนอื่นๆ ซึ่งบริ ษัทไม่อาจทราบหรื อระบุได้ ในขณะนี ้ ดังนั ้น ผู้มีสว่ นได้ เสีย (Stakeholders) ควรพิจารณา
ปั จจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปั จจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ด้ วย
2.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว
การประกอบธุรกิจโรงแรมเป็ นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริ ษัท โดยมีกลุ่มลูกค้ าคือนักท่องเที่ยวทั ้งในและต่างประเทศ
ซึ่งธุรกิจโรงแรมอาจได้ รับผลกระทบจากปั จจัยความเสีย่ งจากภายนอกทีก่ ่อให้เกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ซึ่งบริ ษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การก่อการร้ าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิดความไม่
สงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่ โลก เป็ นต้ น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลเป็ นวงกว้างไม่เพียงเฉพาะ
ประเทศไทยเท่านั ้น แต่รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในประเทศอื่นๆ ด้ วยเช่นกัน
บริ ษัทมีนโยบายการบริ หารความเสี่ยงดังกล่าวผ่านการกระจายธุรกิจตามแหล่งท่องเที่ย วทั ้งในและต่า งประเทศ
เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีทแี่ หล่งท่องเที่ยวแหล่งใดแหล่งหนึ่งประสบปั ญหา อีกทั ้งยังเพิ่มสัดส่ว นลูก ค้ า ที่เป็ นนัก ท่องเที่ย ว
ภายในประเทศและการกระจายฐานลูกค้ าต่างชาติให้ ครอบคลุมหลากหลายประเทศมากยิ่งขึ ้น เพื่อลดความเสี่ย งจากการ
กระจุกตัวของลูกค้ ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยในปี 2554 บริ ษัทได้ ประสบความสํา เร็ จจากการเข้ า ซื ้อบริ ษั ท Oaks Hotels and
Resorts ซึ่งเป็ นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและรี ส อร์ ท ที่ใหญ่ ที่ส ุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์
จํานวน 38 แห่ง มีห้องพักกว่า 5,000 ห้ องในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และดูไบ จากการเข้ า ซื ้อกิ จการ Oaks ในครั ง้ นี ้
ส่งผลให้ จํานวนห้ องพักภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทส่วนใหญ่มีการกระจายตัวที่ดีขึ ้น ครอบคลุมหลายๆ ประเทศ ทั ้ง
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มัลดีฟส์ ศรี ลงั กา เวียดนาม เคนย่า แทนซาเนีย และอินโดนีเซีย
นอกจากนี ้ จากการมีฐานธุรกิจทีห่ ลากหลาย ทั ้งธุรกิจขายอาหารและเครื่ องดื่ม และธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า ส่งผล
ให้ บริ ษัทมีการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสม เนื่องจากรายได้ จากธุรกิจขายอาหารและเครื่ องดื่มมีความผันผวนที่
น้ อยกว่า โดยในปี 2554 บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากธุรกิจร้ านอาหารร้ อยละ 39.5 จากธุรกิจโรงแรมและสปาร้ อยละ 31.4
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ร้อยละ 10.0 ธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้ าร้ อยละ 10.3 ธุรกิจให้ เช่าศูนย์การค้าและบันเทิง
ร้ อยละ 2.0 และธุรกิจอื่นๆ ร้ อยละ 6.8
2.2 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันกับคู่แข่ งในธุรกิจหลัก
2.2.1 การแข่งขันในธุรกิจโรงแรม
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการแข่งขันเพิ่มขึ ้น จากการเปิ ดโรงแรมระดับบนของผู้ประกอบการรายต่างๆ
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันในเรื่ องราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้ และกําไรของบริ ษัท
อย่างไรก็ดี บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าด้ วยกลยุทธ์การวางตําแหน่งการตลาดที่ชดั เจนภายใต้ การควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิดจากคณะ
ผู้บริ หาร ซึ่งมีความชํานาญและประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้ แบรนด์ชั ้นนําระดับโลก ทําให้ บริ ษัทมีฐาน
ลูกค้ าประจําทั ้งในและต่างประเทศ ทั ้งนี ้ นอกจากแบรนด์อนันตรา ซึ่งเป็ นแบรนด์ของบริ ษัทเองแล้ว แล้ ว บริ ษัทยังได้ วา่ จ้ าง
บริ ษัทชั ้นนําอย่าง 1) Four Seasons Hotels & Resorts Asia Pacific Pte. Ltd. 2) The Hotel Licensing Corporation ซึ่ง
เป็ นกลุ่มบริ ษัท แมริ ออท โฮเทล และ 3) Starwood Asia Pacific Hotels & Resorts Pte. Ltd. ให้บริ หารโรงแรมภายใต้ การ
ลงทุนของบริ ษัท โดยใช้ แบรนด์ โฟร์ ซีซนั่ ส์ เจดับบลิว แมริ ออท และเซ็นต์ รี จิส ในขณะเดียวกัน แบรนด์อนันตราก็ได้ รับการ
คัดเลือกให้ เป็ นหนึ่งในสมาชิกของ Global Hotel Alliance (“GHA”) ซึ่งเป็ นเครื อข่ายโรงแรมระดับบนทัว่ โลกทีม่ ีชื่อเสียงด้ าน
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ความเป็ นเลิศ โดยจุดเด่นของแบรนด์อนันตราอยูท่ ี่ความมุ่งมัน่ ทีจ่ ะให้ ลกู ค้ าได้ สมั ผัสถึงวัฒนธรรมและประเพณีของแหล่ง
ท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง ผ่านคุณภาพการให้ บริ การและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ นอกจากนี ้ บริ ษัท
ยังมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ทีม่ ีความเกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและบันเทิง ทําให้
บริ ษัทสามารถให้ บริการแก่ผ้ บู ริ โภคได้ อย่างครบวงจร
2.2.2 การแข่งขันในธุรกิจร้ านอาหาร
ธุรกิจร้ านอาหารเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง
อีกทั ้งยังเป็ นธุรกิจที่มกี ารป้องกันคู่แข่งรายใหม่ตํ่ากว่าเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในธุรกิจประเภทนี ้ต้ องอาศัยการวางแผนการตลาดและเงินลงทุน
จํานวนมากเพื่อให้ ครอบคลุมตลาดผู้บริ โภคทัว่ ประเทศ รวมทั ้งต้ องมีแบรนด์ที่เป็ นทีย่ อมรับ มีทีมผู้บริ หารทีม่ ีประสบการณ์สงู
และเป็ นผู้ประกอบการที่ได้ รับการยอมรับในวงการธุรกิจ ซึ่งปั จจัยต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้ บริษัทสามารถครองส่วนแบ่ง
การตลาดที่สงู กว่าคูแ่ ข่ง และบริษัทยังมีนโยบายกระจายความเสี่ยง เพิ่มความหลากหลายของประเภทร้ านอาหาร ซึ่ง
ครอบคลุมทั ้งอาหารตะวันตกจานด่วน เช่น พิซซ่า สเต็ก แฮมเบอร์ เกอร์ ไอศกรี ม ตลอดจนอาหารไทย จีน ญี่ปนุ่ และกาแฟ
ซึ่งสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคแต่ละกลุ่มทั ้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ ธุรกิจในกลุ่มนี ้มีการกระจายความ
เสี่ยงที่ดี และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2.2.3 การแข่งขันในธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า
ธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ าซึ่งบริ ษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าแฟชัน่ และเครื่ องสําอาง เป็ นธุรกิจที่มกี ารแข่งขันค่อนข้าง
สูง และผันแปรตามการบริ โภคของภาคเอกชน รวมไปถึงระดับความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคในประเทศ ที่ได้ รับผลกระทบโดยตรง
จากปั จจัยต่างๆ ทั ้งภาวะการขยายตัวของเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ ภาวะเงินเฟ้อ และเสถียรภาพทางการเมือง อย่างไรก็ดี
ประสบการณ์อนั ยาวนานของผู้บริ หารมีส่วนสําคัญในการปรับกลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2.3

ความเสี่ยงจากการริเริ่มโครงการใหม่
บริ ษัทมีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มโรงแรมและที่พกั อาศัยเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของ
รายได้ และกําไร ซึ่งการลงทุนในโครงการใหม่อาจทําให้ บริ ษัทมีความเสีย่ งจากต้ นทุนในการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
กับสิ่งแวดล้ อมและสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถป้องกันและลดความเสีย่ งดังกล่าว โดยอาศัยประสบการณ์
ในการวางแผนก่อสร้ างโครงการต่างๆ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทจะทําการสํารวจสิ่งแวดล้ อมและ
ระบบสาธารณูปโภคในบริ เวณที่ตั ้งของโครงการใหม่ก่อนดําเนินการก่อสร้ าง เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการและขจัด
ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้น และก่อนการเข้าทําสัญญาการก่อสร้ างกับผู้รับเหมาก่อสร้ าง ต้ นทุนในการก่อสร้ างจะต้ องระบุ
แน่นอนในสัญญา และมีการควบคุมคุณภาพการก่อสร้ างให้ ได้ ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
2.4

ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ
บริ ษัทมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มัลดีฟส์ แอฟริกา ศรี ลงั กา และ
เวียดนาม และในธุรกิจร้ านอาหาร ในประเทศจีน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ซึ่งในแต่ละประเทศนั ้นย่อมมีความเสีย่ งที่อาจ
เกิดขึ ้นได้ จากปั จจัยทางด้ านการเมือง กฎหมาย อัตราแลกเปลี่ยน หรื อภาวะเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั ้นที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั ้น หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจในประเทศนั ้นๆ อาจมี
ผลกระทบต่อรายได้ และกําไรจากการลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว
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บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสีย่ งนี ้
จึงว่าจ้างผู้เชีย่ วชาญที่มีความรู้และความชํานาญในประเทศนั ้นๆ
ทําการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการอย่างละเอียดรอบคอบ และมีการทํา due diligence และ feasibility study
อย่างละเอียด ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจลงทุน นอกจากนี ้ บริษัทมีการลดความเสี่ยงสําหรับการลงทุนในประเทศที่กลุ่มไม่เคย
ดําเนินธุรกิจมาก่อน โดยในช่วงแรกบริ ษัทจะร่ วมลงทุนกับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความรู้ ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจใน
ประเทศดังกล่าว เพื่อศึกษาสภาวะตลาดและเรี ยนรู้กิจการ จนกว่าจะมีความมัน่ ใจในการดําเนินธุรกิจในประเทศนั ้นๆ
เพียงพอ จึงจะมีการตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นในภายหลัง เช่น การลงทุนในแอฟริ กา มัลดีฟส์ ศรี ลงั กา และ
ออสเตรเลีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีการลงทุนในต่างประเทศเป็ นจํานวน 7,783 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 19
ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท
บริ ษัทได้ ขยายธุรกิจในต่างประเทศด้ วยรูปแบบของแฟรนไชส์แ ละรั บจ้ า งบริ ห ารโรงแรมแทนการลงทุน ด้ ว ย
ตนเอง ซึ่งเป็ นการลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ อีกทั ้งยังสามารถขยายฐานลูกค้ าของแบรนด์ที่บริ ษั ท เป็ นเจ้ า ของได้ อีก
ด้ วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีสาขาร้ านอาหารที่เป็ นแฟรนไชส์ จํานวน 546 สาขา คิดเป็ นสัดส่ว นร้ อยละ
43 ของจํานวนสาขาร้ านอาหารทั ้งหมด 1,257 สาขา สําหรับธุรกิจโรงแรมทีบ่ ริ ษัทรับจ้ างบริ หารและเปิ ดให้ บริ การแล้ ว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 47 แห่ง จากจํานวนโรงแรมในเครื อของบริ ษัททั ้งหมด 75 แห่ง
2.5

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่ มีท่ ดี ินเป็ นของตนเอง
เนื่องจากที่ดนิ ที่เป็ นที่ตั ้งของโรงแรมบางแห่งในปั จจุบนั เป็ นที่ดินทีบ่ ริษัททําสัญญาเช่าไว้กับเจ้ าของที่ดิน การไม่มี
ที่ดินเป็ นของตนเองจึงเป็ นความเสี่ยงของบริ ษัทอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีก โดยคิดอัตราค่า
เช่าตามที่จะตกลงกัน ยกเว้ นในกรณีทบี่ ริ ษัทตกลงที่จะไม่ต่ออายุสญ
ั ญา และจากการที่บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้ เช่าตลอดมา บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่เกิดขึ ้นในระยะเวลาอันใกล้
นอกจากนี ้ สถานที่ตั ้งของร้ านอาหารและร้ านจําหน่ายสินค้ายังเป็ นหนึ่งในปั จจัยหลักของความสําเร็ จในการดําเนิน
ธุรกิจร้ านอาหารและธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า ดังนั ้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงหากไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื ้นที่หรื อมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาใหม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ ษัทเป็ นเจ้าของร้ านอาหารและจัดจําหน่ายสินค้ าภายใต้
แบรนด์ยอดนิยมต่างๆ หลายแบรนด์ ส่งผลให้ บริษัทมีอํานาจต่อรองกับเจ้ าของพื ้นที่ อีกทั ้งบริษัทยังมีนโยบายในการทํา
สัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดความเสีย่ งดังกล่าวได้ อย่างมาก
2.6

ความเสี่ยงในการต่ อสัญญาแฟรนไชส์ และสัญญาตัวแทนจําหน่ ายสินค้ า
บริ ษัทดําเนินงานร้ านอาหารทั ้งภายใต้ แบรนด์ของตนเอง
และแบรนด์ทไี่ ด้ รับแฟรนไชส์มาจากต่างประเทศตาม
ข้ อตกลงภายใต้ สญ
ั ญาแฟรนไชส์ จึงอาจมีความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ ้นจากการที่มิได้ รับอนุญาตให้ ต่อสัญญาหรื อการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในสัญญาแฟรนไชส์ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงและได้ ลดความเสี่ยงดังกล่าวลงโดยการขอต่ออายุสญ
ั ญาแฟ
รนไชส์ลว่ งหน้าโดยมีระยะเวลาของสัญญา 10-20 ปี (ขึ ้นอยู่กับประเภทของสัญญา) อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีเป้าหมายทีจ่ ะ
เพิ่มแบรนด์ร้านอาหารทีเ่ ป็ นของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยในปั จจุบนั บริษัทมีแบรนด์หลักของตัวเอง 4 แบรนด์
ได้ แก่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี กลุ่มไทยเอ็กซ์เพรส เดอะ คอฟฟี่ คลับ และริ บส์ แอนด์ รัมพ์ ซึ่งเป็ นแบรนด์ลา่ สุดที่บริ ษัทซื ้อ
กิจการในปี ทีผ่ ่านมา
สําหรับธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า สัญญาตัวแทนจําหน่ายเป็ นปั จจัยสําคัญ สัญญาของบริ ษัทมีสองลักษณะ ได้ แก่
แบบที่สามารถต่อสัญญาได้ โดยอัตโนมัติ และแบบทีม่ ีกําหนดระยะเวลาในการต่อสัญญา สําหรับสัญญาในลักษณะที่มกี าร
กําหนดระยะเวลาในการต่อสัญญา บริ ษัทมีความเสี่ยงจากการที่ค่สู ญ
ั ญาจะขอยกเลิกสัญญาเมื่อถึงกําหนดและมีโอกาส
สูญเสียรายได้ จากการเป็ นตัวแทนจําหน่าย อย่างไรก็ตาม จากการดําเนินธุรกิจระหว่างกันมาเป็ นเวลานานและบริษัทได้
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ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญามาโดยตลอด ส่งผลให้ บริษัทจะได้ รับความไว้วางใจให้ ต่ออายุสญ
ั ญา ยกเว้นในกรณีที่
บริ ษัทตกลงทีจ่ ะไม่ต่ออายุสญ
ั ญา นอกจากนั ้น ในระหว่างการตกลงในการต่อสัญญา หากคู่สญ
ั ญาขอเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าตอบแทน บริ ษัทจะเจรจาต่อรองเพื่อให้ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นไปในอัตราที่บริ ษัทและคู่สญ
ั ญา
ได้ รับผลประโยชน์ร่วมกันทั ้งสองฝ่ าย
2.7

ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้ าจะไม่ ต่อสัญญาจ้ างบริหารงานและจ้ างผลิตสินค้ า
ธุรกิจโรงแรมของบริ ษัทมีการขยายธุรกิจครอบคลุมถึงการรับจ้ างบริ หารจัดการโรงแรม ภายใต้ แบรนด์ อนันตรา ซึ่ง
เป็ นแบรนด์ของบริ ษัท โดยคิดรายได้ ค่าบริ หารจัดการแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมในการให้ คาํ ปรึ กษาและ
คําแนะนําในการออกแบบและการก่อสร้ าง ซึ่งเป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นในช่วงก่อนโรงแรมจะเปิ ดดําเนินการ และค่าธรรมเนียมใน
การบริหารภายหลังจากที่โรงแรมเปิ ดดําเนินการแล้ว โดยจะขึ ้นอยูก่ ับรายได้ และผลกําไรจากการดําเนินงานของโรงแรมที่
บริ ษัทเข้าบริ หารงาน โดยทัว่ ไปสัญญาว่าจ้ างบริ หารโรงแรมจะมีอายุ 10-20 ปี ในกรณีที่ลกู ค้ าบอกเลิกสัญญาก่อนครบ
กําหนด บริ ษัทสามารถเรียกเก็บค่าเสียหายในรูปของค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา (cancellation fee) ได้ จาก
ประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจโรงแรมหลายปี จนทําให้ ได้ รับความไว้วางใจจากลูกค้าในมาตรฐานการให้ บริ การ ประกอบ
กับเอกลักษณ์ของแบรนด์อนันตรา ที่ให้ ความสําคัญต่อวัฒนธรรมท้ องถิ่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทได้ ลงนามใน
สัญญาจ้ างบริ หารโรงแรมแล้วทั ้งสิ ้น 28 แห่ง กับเจ้ าของโรงแรมทั ้งในประเทศและต่างประเทศ ทําให้ มีการกระจายความเสี่ยง
ทั ้งในด้ านของสถานที่ตั ้งของโรงแรม และการกระจุกตัวอยูก่ ับเจ้ าของโรงแรมรายใดรายหนึ่ง โดยโรงแรมภายใต้ สญ
ั ญาจ้าง
บริ หาร 28 แห่ง เป็ นโรงแรมที่เปิ ดดําเนินการแล้ วจํานวน 9 แห่ง ส่วนที่เหลืออยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างและคาดว่าจะทยอยเปิ ด
ดําเนินการได้ ภายในปี 2557
สําหรับธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภค โดยบริ ษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ รับ
จ้ างผลิตสินค้าให้กับบริ ษัทสินค้ าอุปโภคระดับสากล ปั จจุบนั
ธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันไม่มากนัก เนื่องจากยังมี
ผู้ประกอบการที่ได้ มาตรฐานและได้ รับอนุญาตให้ผลิตน้ อยราย แต่เนื่องจากราคาและคุณภาพเป็ นตัวแปรที่สาํ คัญ บริ ษัทจึง
มีความเสีย่ งจากการสูญเสียลูกค้าในกรณีดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม จากการทีบ่ ริษัทได้ ดําเนินธุรกิจรับจ้ างผลิตสินค้าอุปโภคมา
เป็ นเวลานานมากกว่า 20 ปี และให้ ความสําคัญต่อคุณภาพในการผลิตสินค้ าในราคาทีเ่ หมาะสม นอกจากนี ้ ยังได้ ปรับปรุง
สายการผลิตซึ่งสามารถลดต้ นทุนการผลิตได้ อย่างต่อเนื่อง ทําให้ บริษัทได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าทั ้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกและได้ รับการว่าจ้ างผลิตสินค้ าในระยะยาว
2.8
ความเสี่ยงด้ านการเงิน
2.8.1 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษัทและบริษัทในเครื อมีรายได้ บางส่วนเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งได้ รับมาจากการให้ สทิ ธิค่าแฟรนไชส์ ค่ารับจ้ าง
บริ หารโรงแรมและจากเอเย่นต์ท่องเทีย่ วในต่างประเทศ ซึ่งรายได้ ดงั กล่าวผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในขณะเดียวกัน
บริ ษัทก็มีคา่ ใช้ จา่ ยบางประเภท เช่น ค่าบริ หารจัดการธุรกิจโรงแรม ค่าการใช้ สิทธิ/ลิขสิทธิ์ในธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
(Franchise Fee) และค่าสินค้ าในธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า เป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ดังนั ้น บริ ษัทจึงสามารถลดความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนนี ้ได้ โดยการหักกลบรายได้ และค่าใช้ จา่ ยที่เป็ นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedging) ซึ่งปั จจุบนั มี
สัดส่วนใกล้ เคียงกัน ส่งผลให้ ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็ นมูลค่าที่ไม่เป็ นสาระสําคัญเมื่อเทียบกับรายได้ ท ั ้งหมดของ
บริ ษัทและบริษัทในเครื อ ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากราคาค่าห้ องพักซึ่งเดิมกําหนดราคาอ้ างอิงเงินสกุลดอล
ล่าห์สหรัฐ ปั จจุบนั อัตราค่าห้ องพักทั ้งหมดในประเทศได้ เปลี่ยนมากําหนดเป็ นเงินสกุลบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีเงินลงทุนในต่างประเทศตามราคาทุน ประมาณร้ อยละ 4 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์
รวมในงบการเงินรวม เงินลงทุนในต่างประเทศดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า และเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์
ในความต้ องการของตลาด โดยบริ ษัทได้ บนั ทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งมิได้ มีการบันทึกขาดทุนหรื อกําไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ นในงบกําไรขาดทุน เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าจะบันทึกตามวิธีส่วนได้ เสีย โดยรับรู้ส่วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนซึ่ง
แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเฉลีย่ ในปี 2554 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนเงินลงทุนระยะยาวใน
หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด จะมีการปรับปรุงให้ เป็ นราคายุติธรรมและใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ ้นงวดโดยแสดง
อยูภ่ ายใต้ สว่ นของผู้ถือหุ้น จากสัดส่วนเงินลงทุนในต่างประเทศซึ่งมีสดั ส่วนตํา่ มาก เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมในงบ
การเงินรวมดังกล่าว ทําให้ บริษัทได้ รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นไม่มากนัก
นอกจากนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทและบริษัทในเครื อมีภาระหนี ้เงินกู้ยืมที่เป็ นสกุลเงินบาทในสัดส่วนร้ อย
ละ 65.76 และสกุลต่างประเทศในสัดส่วนร้ อยละ 34.24 ซึ่งเป็ นภาระหนี ้เงินกู้ยืมของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อให้
สอดคล้ องกับรายได้ ในประเทศนั ้น ๆ
2.8.2

ความเสีย่ งด้ านการเก็บเงินชําระหนี ้จากลูกหนี ้การค้า
ในการดําเนินธุรกิจร้ านอาหาร บริ ษัทมีความเสี่ยงในการเรี ยกเก็บเงินชําระหนี ้เพียงเล็กน้ อยเท่านั ้น เนื่องจากรายได้
เกือบทั ้งหมดเทียบเท่าเงินสด สําหรับธุรกิจโรงแรม บริษัทมีความเสี่ยงในการเรี ยกเก็บเงินชําระหนี ้จากลูกหนี ้การค้ า เช่น
เอเย่นต์ท่องเที่ยว หรื อลูกค้ าบริษัทรายใหญ่ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมรายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีฐาน
ลูกค้ าทีห่ ลากหลายและมีจาํ นวนมากราย ซึ่งบริ ษัทไม่ได้ พึ่งพาลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยในอดีตบริ ษัทไม่เคยได้ รับความ
เสียหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจากหนี ้สูญ เนื่องจากบริษัทจะพิจารณาให้ ระยะเวลาในการชําระหนี ้ (Credit Term) แก่ลกู หนี ้
การค้าเฉพาะรายที่มกี ารทําธุรกิจกันมาอย่างน้ อย 3-5 ปี สําหรับลูกหนี ้การค้ารายใหม่ บริ ษัทจะกําหนดเป็ นวงเงินทีจ่ ํากัด
เท่านั ้น โดยหลักการนี ้ช่วยให้ บริ ษัทบริหารลูกหนี ้ และมีแผนการติดตามลูกหนี ้ที่มีปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อมียอดลูกหนี ้การค้ าค้ างชําระสุทธิเท่ากับ 1,450 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 5 ของรายได้ จากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ทั ้งนี ้ บริษัทได้ ตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ ร้อยละ 4.57 ของยอด
ลูกหนี ้การค้ าทั ้งหมด (ก่อนหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ)
2.8.3

ความเสีย่ งเกี่ยวกับอัตราดอกเบี ้ย
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยในตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด
ของบริ ษัท บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าวและบริ หารจัดการความเสีย่ งข้ างต้ นให้ เป็ นไปตามนโยบายและคู่มือการ
บริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทที่วางไว้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะของตลาดการเงิน ณ ขณะนั ้นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีหนี ้สินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ประมาณร้ อยละ 71.14 ของหนี ้สินรวมและมีต้นทุน
ทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 5.17
หากอัตราดอกเบี ้ยมีการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 จะมีผลกระทบให้ ดอกเบี ้ยจ่ายของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นประมาณ
ร้ อยละ 0.2 ของรายได้
2.8.4

ความเสีย่ งจากการต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ต้องปฏิบตั ิและละเว้ นการปฏิบตั ิของหุ้นกู้ของบริ ษัท
โดยทัว่ ไปแล้ วหนี ้สินและเงินกู้ยมื ของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี ้ ซึ่งเงื่อนไข
ต่างๆ เหล่านี ้รวมไปถึงการทีบ่ ริ ษัทต้ องดํารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย (Interest Bearing Debt) (“IBD”) ต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Equity) (“E”) ของบริ ษัทในอัตราไม่เกิน 1.75 : 1 ณ วันสิ ้นงวดบัญชีในทุกๆ ไตรมาส โดยคํานวณ
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จากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่มีผ้สู อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ทั ้งนี ้ บริ ษัทมีการวางแผนและ
ประเมินสถานะทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริ หารความเสี่ยงทางการเงินและรักษาระดับความสามารถในการชําระหนี ้สิน
ให้ สอดคล้ องกับเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้ต่างๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มี
ภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ของบริ ษัทเท่ากับ 1.33 : 1
บริ ษัทได้ เล็งเห็นและให้ ความสําคัญกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นจากความเสีย่ ง จึงได้ มอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในทําหน้ าที่ประเมินความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ โดยหน่วยงานทุกหน่วยจะระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการ
ดําเนินงาน และทํางานร่ วมกับฝ่ ายตรวจสอบภายในในการวิเคราะห์ และร่วมกันหาแนวทางหรื อมาตรการในการป้องกัน หรื อ
ลดความเสียหายจากความเสี่ยงดังกล่าว
อีกทั ้งฝ่ ายตรวจสอบภายในและหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบจะร่ วมกันติดตามและ
ประเมินความเสี่ยงเป็ นระยะ ทั ้งนี ้ บริ ษัทได้ ทาํ คู่มือบริ หารความเสี่ยง และทบทวนคู่มืออย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 ความเป็ นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สําคัญ
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“MINT” หรื อ “บริ ษั ท ”) ก่ อตั ้งเมื่อวัน ที่ 1 กัน ยายน 2521 โดย
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 3 ล้ านบาท เพื่อดํา เนิน ธุร กิ จโรงแรม บริ ษั ท ได้ เข้ า จดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนตุล าคม 2531 ดํา เนิน กิ จการโรงแรม รอยัล การ์ เด้ น รี ส อร์ ท พัท ยา (ปั จจุบัน ชื่อ
โรงแรมพัทยา แมริ ออท รี ส อร์ ท แอนด์ สปา) ซึ่งตั ้งอยู่ใจกลางเมืองติดหาดพัท ยา ในช่ว งระยะเวลาตั ้งแต่ปี 2535 จนถึ ง
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ขยายกิจการโดยการลงทุนก่อสร้ างโรงแรมหรื อเข้ าซื ้อหุ้นโรงแรมที่มีศกั ยภาพหรื อร่ ว มลงทุน กับโรงแรมชั ้น
นําในต่างประเทศในสถานที่ตั ้งที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย อาทิ ภูเก็ต สมุย เชียงใหม่ หัวหินและเชียงราย
เป็ นต้ น
ในไตรมาส 4 ปี 2547 บริ ษัทได้ ทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ท ั ้งหมดของบริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
(“MFG”) ซึ่งทําให้ ธุรกิจขยายจากเดิมในรูปธุรกิจโรงแรม มาเป็ นธุรกิจโรงแรมและอาหาร
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2552 MINT ได้ ดําเนินการปรั บโครงสร้ างธุร กิ จของกลุ่มบริ ษั ท โดยการทํา คํา เสนอซื ้อหุ้น ของ
บริ ษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) และดําเนินการเพิกถอนหุ้น MINOR ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขจัดโครงสร้ างการถือหุ้นไขว้ ที่มีอยู่ร ะหว่า งทั ้งสองบริ ษั ท อัน จะนํา มาซึ่ง
โครงสร้ างการถือหุ้นที่มคี วามเหมาะสมและโปร่ งใสยิ่งขึ ้น ภายหลังจากเสร็ จสิ ้นการทําคําเสนอซื ้อ MINT ถื อหุ้น MINOR ใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.92 โดยได้ เริ่ มนํางบการเงินของ MINOR เข้ ามารวมกับงบการเงินของบริ ษัท ตั ้งแต่วนั ที่ 13 มิถนุ ายน 2552
เป็ นต้ นมา ทั ้งนี ้ ธุรกิจหลัก ของ MINOR คือ ธุร กิ จจัดจํา หน่า ยและผลิตสิน ค้ า โดย ณ 31 ธัน วาคม 2554 บริ ษั ท มีท ุน จด
ทะเบียนชําระแล้ วเท่ากับ 3,275 ล้ านบาท
ในเดือนสิงหาคม 2554 บริ ษัทได้ ประกาศเข้ าทําคําเสนอซื ้อหุ้น ทั ้งหมดของ บริ ษั ท เอส แอนด์ พี ซิน ดิเคท จํา กัด
(มหาชน) (“S&P”) โดยความสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) และเสร็ จสิ ้นการทําคําเสนอซื ้อในเดือนตุลาคม 2554 ส่งผล
ให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เพิ่มขึ ้นจาก ร้ อยละ 26 เป็ นร้ อยละ 31
ทั ้งนี ้ บริ ษัทได้ เข้ าไปลงทุนในธุรกิจโรงแรม ธุร กิ จอาหาร ธุร กิ จจัดจํา หน่า ยและผลิตสิน ค้ า และธุร กิ จอื่น ๆ โดยมี
รายละเอียดที่สําคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ดังนี ้
ปี 2552
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

เปิ ดร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม แบรนด์ “The Coffee Club” เป็ นสาขาแรกในประเทศไทย ที่ Turtle Village
Shopping Plaza จังหวัดภูเก็ต
เปิ ดดําเนินการ อนันตรา บ้ านราชประสงค์ เซอร์วิส สวีท อย่างเป็ นทางการ ซึง่ บริษัทเป็ นผู้บริหารงานตาม
สัญญาจ้ างบริ หาร โดยให้ บริการเซอร์ วสิ สวีท จํานวน 97 ห้ อง
ได้ รับการสนับสนุนเงินกู้ระยะยาว 4 พันล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี เพื่อรองรับการชําระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ที่จะ
ครบกําหนดชําระในปี 2552 และ 2553
ปิ ดร้ านอาหารภายใต้ แบรนด์ “เลอแจ๊ ส” ในประเทศจีน และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัท ฮาร์เบอร์ วิว
จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจโรงแรมในเมืองไฮฟง ประเทศเวียดนาม จากเดิมร้ อยละ 19.98 เป็ นร้ อยละ 30.39
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

มิถนุ ายน

กรกฎาคม

ตุลาคม

พฤศจิกายน

-

บริ ษัทเสร็ จสิ ้นกระบวนการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทและได้ เข้ าถือหุ้นใน MINOR จํานวน
ร้ อยละ 99.92 และเพิก ถอนหุ้น ของ MINOR ออกจากการเป็ นหลัก ทรั พย์ จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2552
- Elewana Afrika ซึ่งบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 50 เข้ าซื ้อโรงแรม Afrochic Retreat ซึ่งเป็ นโรงแรมติดหาดสุด
หรู ในประเทศเคนยา โดยเปิ ดให้ บริ การจํานวน 10 ห้ อง
- เสนอขายหุ้นกู้จํานวน 2,000 ล้ านบาทและนักลงทุนสถาบันให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป ประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีหลักประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถื อหุ้น กู้ อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้ อยละ 4.65 ต่อปี และกํ า หนดชํา ระคืน
ภายในปี 2556
- ได้ รับการแต่งตั ้งจากบริ ษัท Gap Inc. ให้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โดยดําเนิน
ธุรกิจภายใต้ การดําเนินงานของ MINOR
บริ ษัทเปิ ดให้ บริ การห้ องพักรูปแบบพูลวิลล่า 12 ห้ อง ซึ่งเป็ นส่วนต่อขยายของโรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ เชียงใหม่
รวมทั ้งโรงแรมอนันตรา คัสร์ อัล ซาราป ที่ อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต ซึ่งเป็ นโรงแรมที่บริ ษัทเป็ น
ผู้บริ หารงานตามสัญญาจ้างบริ หาร โดยได้ เปิ ดดําเนินการอย่างเป็ นทางการ ให้ บริ การห้ องพักประเภทวิลล่า
จํานวน 182 ห้ อง
- โรงแรมอนันตรา ลาวาณา รี สอร์ ท แอนด์ สปา ซึ่งเป็ นโรงแรมที่บริ ษั ท รั บบริ ห ารงานตามสัญ ญาจ้ า ง
บริ หาร ได้ เปิ ดดําเนินการอย่างเป็ นทางการ โดยตั ้งอยู่ที่หาดเฉวง เกาะสมุย ให้ บริ ก ารห้ องพัก จํา นวน
122 ห้ อง
- เปิ ดพิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้ง Louis Tussauds แห่งที่ 5 ของโลกทีศ่ นู ย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ นพลาซ่า พัทยา

ปี 2553
มีนาคม
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
สิงหาคม

กันยายน

-

-

เปิ ดร้ าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และ สเวนเซ่นส์ เป็ นสาขาแรกที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว
เปิ ดร้ าน แก๊ ป สาขาแรกที่ศนู ย์การค้ า เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ
เสนอขายหุ้นกู้จํานวน 2,500 ล้ านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีห ลัก ประกัน ระยะเวลา 5 ปี ให้ แ ก่ ผ้ ู
ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนทัว่ ไป โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี
Elewana Afrika ซึ่งบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 50 เข้ าซื ้อโรงแรม Killindi, Zanzibar ในประเทศแทนซาเนีย
เปิ ดร้ านสเวนเซ่นส์ เป็ นสาขาแรกที่บงั กาลอร์ ประเทศอินเดีย
เปิ ดร้ านสเวนเซ่นส์ เป็ นสาขาแรกที่ประเทศเวียดนาม
เข้ าถือหุ้นร้ อยละ 80 ในบริ ษั ท Cyprea Lanka ประเทศศรี ล ังกา ซึ่งเป็ นเจ้ า ของโรงแรม Kani Lanka
Resort & Spa บนพื ้นที่ 8.25 เอเคอร์ และที่ดิน ริ มชายหาด 10.25 เอเคอร์ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็ น
โรงแรมอนันตราได้ ในอนาคต
ลดสัดส่วนการถื อหุ้น ในบริ ษั ท อมอร์ แ ปซิฟิค (ไทยแลนด์) จํา กัด ซึ่งเป็ นบริ ษั ท ย่อยของกลุ่มบริ ษั ท
ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายเครื่ องสําอางลาเนจ จากร้ อยละ 70 เป็ นร้ อยละ 51 โดยบริ ษั ท อมอร์ แ ปซิฟิค
(ไทยแลนด์) จํากัด ออกหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่บริ ษัท อมอร์ แปซิฟิค คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จด
ทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้น ของบริ ษั ท อมอร์ แ ปซิฟิค คอร์ ปอเรชั่น
จํากัด เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 30 เป็ นร้ อยละ 49
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ธันวาคม

-

-

เสนอขายหุ้นกู้จํานวน 1,500 ล้ านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบันและ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยแบ่งเป็ นจํานวน 1,000 ล้ านบาท ระยะเวลา 7 ปี โดยมีอัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้ อยละ
4.30 ต่อปี และจํานวน 500 ล้ านบาท ระยะเวลา 5 ปี โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.99 ต่อปี
เปิ ดตัวอนันตรา วาเคชั่น คลับ ซึ่งเป็ นธุร กิ จโครงการพัก ผ่อนแบบปั น ส่ว นเวลา (timeshare) โดยเปิ ด
ให้ บริ การโครงการของธุรกิจ timeshare โดยเฉพาะ แห่งแรกที่อําเภอบ่อผุด เกาะสมุย

ปี 2554
มกราคม

กุมภาพันธ์

เปิ ดดําเนินการโรงแรมรัสนันดา บนเกาะพะงัน โดยบริ ษัทเป็ นผู้บริ หารงานตามสัญญาจ้ างบริ หารอย่างเป็ น
ทางการ ประกอบด้ วยวิลล่าเพื่อให้ บริการ จํานวน 44 หลัง และได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น อนันตรา รัสนันดา ในเดือน
พฤศจิกายน 2554
อนันตรา คีฮาวา มัลดีฟส์ ได้ เปิ ดดําเนินการอย่างเป็ นทางการ โดยมีวิลล่าเพื่อให้ บริการ จํานวน 78 หลัง

มีนาคม

-

กรกฎาคม

เข้ าถือหุ้นร้ อยละ 19.96 ในบริ ษัท Oaks Hotels and Resorts ซึ่งเป็ นหนึ่งในผู้ประกอบการโรงแรมและรี
สอร์ ทที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศออสเตรเลีย
- เสนอขายหุ้นกู้จํานวน 1,500 ล้ านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน
และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีอายุ 7 ปี และมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.57 ต่อปี
- แดรี่ ควีนเริ่มดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
- โรงแรม เซ็นต์ รี จิส กรุงเทพ ได้ เปิ ดดําเนินการอย่างเป็ นทางการ โดยให้ บริ การห้ องพัก จํานวน 224 ห้ อง
- เปิ ดดําเนินการโรงแรม L’Amien Resort มุยเน่ ประเทศเวียดนาม โดยบริ ษัทเป็ นผู้บริ หารงานตาม
สัญญาจ้ างบริ หารอย่างเป็ นทางการ ประกอบด้ วยวิลล่าเพื่อให้ บริ การจํานวน 89 หลัง และได้ เปลีย่ นชื่อ
เป็ น อนันตรา มุยเน่ ในเดือนพฤศจิกายน 2554
- เปิ ดร้ านแฟรนไชส์ ภายใต้ แบรนด์ เดอะ คอฟฟี่ คลับ สาขาแรกที่ประเทศนิว คาเลอโดเนีย
- ประสบความสําเร็ จในการเข้าถือหุ้นทั ้งหมดในบริ ษัท Oaks Hotels and Resorts จํากัด ประเทศ
ออสเตรเลีย
- เข้ าซื ้อ Grand Hotel ในเมือง Gladstone ประเทศออสเตรเลีย ผ่านบริษัท Oaks Hotels and Resorts
จํากัด
- เปิ ดร้ านแฟรนไชส์ ภายใต้ แบรนด์ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และ Xin Wang สาขาแรกที่ประเทศเวียดนาม
เปิ ดร้ านแฟรนไชส์ ภายใต้ แบรนด์ เดอะ คอฟฟี่ คลับ สาขาแรกที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน

กันยายน

-

ตุลาคม

-

เมษายน

มิถนุ ายน

-

เข้ าซื ้อกิจการ Ribs and Rumps ซึ่งเป็ นร้ านอาหารประเภทสเต๊ กเฮ้ าส์ในประเทศออสเตรเลีย ผ่าน
บริ ษัท The Coffee Club Holding Pty. Ltd.
เปิ ดร้ านแฟรนไชส์ ภายใต้ แบรนด์ สเวนเซ่นส์ สาขาแรกที่ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เปิ ดร้ านแฟรนไชส์ ภายใต้ แบรนด์ ไทยเอ็กซ์เพรส สาขาแรกที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี
เสร็ จสิ ้นการทําคําเสนอซื ้อหุ้นของ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดยความสมัครใจ ส่งผลให้ สดั ส่วนการ
ถือหุ้นของบริ ษัทใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เพิ่มขึ ้นจาก ร้ อยละ 26 เป็ นร้ อยละ 31
เสนอขายหุ้นกู้จํานวน 800 ล้ านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้แก่ผ้ลู งทุนสถาบัน
และผู้ลงทุนรายใหญ่ ประกอบด้ วยหุ้นกู้จาํ นวน 500 ล้ านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.8

ส่วนที่ 1 หน้ า 11

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

พฤศจิกายน ธันวาคม
-

ต่อปี และหุ้นกู้จํานวน 300 ล้ านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 5.0 ต่อปี
เปิ ดร้ าน ไทยเอ็กซ์เพรส แห่งแรกทีก่ รุงปั กกิ่ง ประเทศจีน
เปิ ดขายสินค้าออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ ‘ไทยเซล’ (www.thaisale.co.th)
เปลี่ยนชื่อโรงแรมแมริ ออท รี สอร์ ท แอนด์ สปา เป็ น โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ ไซด์
เข้ าถือหุ้นร้ อยละ 25 ในบริ ษัท Tidal Swell ผ่านบริษัท Oaks Hotels and Resorts จํากัด
ลงทุนในบริษัท Thai Express Concepts Pte. Ltd. เพิ่มอีกร้ อยละ 30
เปิ ดดําเนินการร้ านอาหาร “ซูม่า” ในโรงแรมเซ็นต์ รี จีส กรุงเทพ
เปิ ดดําเนินการโรงแรมในชื่อ Avani แห่งแรกคือ Avani Bentota Resort and Spa ประเทศศรี ลงั กา และ
ต่อมาได้ เปิ ดดํา เนิน การโรงแรม Avani แห่งที่ส อง คือ Avani Kalutara Resort and Spa ในประเทศ
ศรี ลงั กาเช่นเดียวกัน

ส่วนที่ 1 หน้ า 12

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
โครงสร้ างของบริษัทและบริษัทย่ อย ณ 31 ธันวาคม 2554
0

Minor International Plc.
99.72%

MFG

91.35%

Hotel Group

MCL

MCL’
subsidiaries

MFG’
subsidiaries

ส่วนที่ 1 หน้ า 13

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

บริ ษัทประกอบธุรกิจโดยเข้ าไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมพัทยา แมริ ออท รี ซอร์ ท แอนด์ สปา ที่บริ ษัท
เป็ นเจ้ าของ ผ่านบริษัทในเครื อและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งสามารถสรุปธุรกิจหลักได้ แก่ ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้ า ธุรกิจศูนย์การค้ าและ
บันเทิง ธุรกิจสปา และธุรกิจอื่น
ข้ อมูลบริษัทและบริษัทย่ อย
1. ธุรกิจโรงแรม
การบริ หารธุรกิจโรงแรมของบริ ษัทในกลุ่มแบ่งออกประเภทต่างๆ ดังนี ้
1.1. โรงแรมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของและบริ หารงานด้ วยตนเอง ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “อนัน ตรา” ซึ่งเป็ นแบรนด์ข อง
บริ ษัท
บริ ษัท

บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
บริษัท บ้ านโบราณ เชียงราย จํากัด
บริษัท สมุย รีซอร์ ท แอนด์ สปา
จํากัด
บริษัท เอ็ม ไอ สแควร์ จํากัด

โรงแรม/รี สอร์ ท

อนันตรา หัวหิ น รี สอร์ ท แอนด์ สปา
อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา รี สอร์ ท แอนด์
สปา
อนันตรา บ่อ ผุด รี สอร์ ท แอนด์ สปา
เกาะสมุย
อนันตรา ภูเก็ต วิลล่าส์, JW Marriott
Phuket

จํานวน
ห้ องพัก

จํานวนหุ้นสามัญ

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

187
77

จํานวนหุ้น
รวม
500,000
1,650,000

จํานวนหุ้น
ที่ถือ
499,998
1,649,998

106

100,000

99,998

100.0

83

100,000

99,998

100.0

100.0
100.0

1.2. โรงแรมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ า ของและบริ ห ารงานด้ ว ยตนเอง ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “แมริ ออท” ซึ่งบริ ษั ท ได้ รั บ
Franchise จากกลุ่มแมริ ออท โฮเทล
บริ ษัท

โรงแรม/รี สอร์ ท

จํานวน
ห้ องพัก

จํานวนหุ้นสามัญ
จํานวนหุ้น
รวม
-

จํานวนหุ้นที่
ถือ
-

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (ร้ อย
ละ)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
พัทยา แมริ ออท รี สอร์ ท แอนด์ สปา
298
จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หัวหิ น รี ซอร์ ท จํากัด
หัวหิน แมริ ออท รี สอร์ ท แอนด์ สปา
219
2,000,000 1,999,998
100.0
บริ ษัท เจ้ าพระยา รี ซอร์ ท จํากัด
กรุ งเทพฯ แมริ ออท รี สอร์ ท แอนด์ สปา*
413
12,000,000 9,748,670
81.2
* โรงแรมกรุงเทพฯ แมริ ออท รี สอร์ ท แอนด์ สปา เปลีย่ นเป็ นโรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุงเทพ รี ซอร์ ท แอนด์ สปา เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2554

1.3. โรงแรมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของโดยว่าจ้ างให้ กลุ่มโรงแรมชั ้นนําระดับโลกเป็ นผู้บริ หารงานภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
“โฟร์ ซีซนั่ ส์” “เจดับบลิว แมริ ออท” และ “เซ็นต์รีจิส”
บริ ษัท

บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด
(มหาชน)

โรงแรม/รี สอร์ ท

โฟร์ ซีซั่นส์ โฮเท็ล กรุ งเทพฯ
(เดิมชื่อ โรงแรมเดอะ รี เจ้ นท์ กรุ งเทพ)
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จํานวน
ห้ องพัก
354

จํานวนหุ้นสามัญ
จํานวนหุ้น
จํานวนหุ้นที่
รวม
ถือ
45,000,000 44,510,793

สัดส่วน
การถือ หุ้น
(ร้ อยละ)
98.9

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
บริ ษัท

บริษัท แม่ริ ม เทอเรซ รี สอร์ ท จํ ากัด

บริ ษัท สมุย วิลเลจ จํากัด
บริษัท บ้ านโบราณ เชียงราย จํากัด
บริษัท รอยัล การ์ เด้ น ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด (‘RGD’)
บริษัท ราชดําริ เรสซิเด้ นซ์ จํากัด

โรงแรม/รี สอร์ ท

บริ หารงานโดยกลุ่มโฟร์ ซีซั่นส์
โฟร์ ซีซั่นส์ รี สอร์ ท เชียงใหม่
(เดิมชื่อ เดอะ รี เจ้ นท์ รี สอร์ ท เชียงใหม่)
บริ หารงานโดยกลุ่มโฟร์ ซีซั่นส์
โฟร์ ซีซั่นส์ รี สอร์ ท เกาะสมุย
บริ หารงานโดยกลุ่มโฟร์ ซีซั่นส์
โฟร์ ซีซั่นส์ เต็นท์ แคมป์
บริ หารงานโดยกลุ่มโฟร์ ซีซั่นส์
อยู่ระหว่างการชํ าระบัญชี
โรงแรมเซ็นต์ รี จิส บริ หารงานโดยสตาร์ วดู

จํานวน
ห้ องพัก

จํานวนหุ้นสามัญ
จํานวนหุ้น
จํานวนหุ้นที่
รวม
ถือ

สัดส่วน
การถือ หุ้น
(ร้ อยละ)

76

3,000,000

1,359,370

71.4*

60

375,000

374,994

100.0

15

1,650,000

1,649,998

100.0

265

7,000,000

6,999,994

100.0

224

5,000,000

4,999,998

100.0

(โดย MI
Square)

* อัตราการถือหุ้นรวมส่วนที่ถือโดยบริ ษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 781,250 หุ้น

1.4 อื่น ๆ เช่น การเข้ าไปรับบริ หารงาน การร่ วมลงทุน
จํานวนหุ้นสามัญ

บริ หารโรงแรม

หุ้น
170,000

จํานวนหุ้นที่
ถือ
หุ้น
169,997

(ร้ อยละ)
100.0

ถือหุ้นโดย
MINT

บริหารงาน

100,000

100,000

100.0

MINT

บริหารงาน
โรงแรม

262,515
1,730,000

262,513
1,729,998

100.0
100.0

MINT
MINT

โรงแรม
ขายอสังหาริ มทรั พย์
บริหารงาน
ลงทุนในบริ ษัทอื่ น

10,000
10,000
1,000
1,000

9,993
9,993
1,000
1,000

100.0
100.0
100.0
100.0

MINT
MINT
MINT
MHG

ลงทุนในบริษัทอื่น

1,000

1,000

100.0

MINT

บริหารงาน

1,000

1,000

100.0

HIIL

บริหารงาน

1,000

1,000

100.0

HIIL

บริ ษัท
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากัด
(‘MHG’)
บริษัท อาร์ จีอาร์ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล
จํากัด (‘RGI’)
บริษัท อาร์ เอ็นเอส โฮลดิ ้ง จํากัด
บริษัท โคโค้ ปาล์ ม โฮเต็ล แอนด์ รี
สอร์ ท จํากัด
บริษัท โกโก้ รีครี เอชั่น จํากัด
บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
M&H Management Limited
Hospitality Investment
International Limited (‘HIIL’)
Lodging Investment (Labuan)
Limited
Lodging Management (Labuan)
Limited (‘LIL’)
Lodging Management
(Mauritius) Limited

ธุรกิจหลัก
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จํานวนหุ้นรวม

สัดส่วนการถือหุ้ น

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
จํานวนหุ้นสามัญ
บริ ษัท

ธุรกิจหลัก

จํานวนหุ้นรวม

สัดส่วนการถือหุ้ น

จํานวนหุ้นที่
ถือ
หุ้น
1,000

(ร้ อยละ)
100.0

ถือหุ้นโดย
MINT

Minor International (Labuan)
Limited
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์
จํากัด
บริ ษัท เจ้ าพระยา รี ซอร์ ท แอนด์ เรส
ซิเด้ นท์ จํากัด
บริษัท ไม้ฝาด บีช รี สอร์ ท จํากัด
บริษัท พีที ล็อดจิ ้ง แมเนจเม้ นท์
(อินโดนีเซีย) จํากัด

โรงแรม

หุ้น
1,000

โรงแรมและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์

10,000

9,998

100.0

MINT

โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย์

10,000

9,993

100.0

MINT

โรงแรม
บริ หารโรงแรม

10,000
150,000

9,998
150,000

100.0
100.0

MINT

บริษัท ฮาเบอร์ ววิ จํ ากัด

โรงแรมฮาเบอร์ วิวและออฟฟิ ศทาวเวอร์ –
ไฮฟอง เวียดนาม
โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา (Time
Sharing)
โรงแรม

11,000,000

3,342,900

30.39

RGI

400,000

199,998

50.0

MINT

1,000,000

499,998

50.0

RGI

ลงทุนในบริษัทอื่น

2

1

50.0

HIIL

โรงแรม
ลงทุนในบริษัทอื่น
ลงทุนในบริษัทอื่น
โรงแรม
โรงแรม
ลงทุนในบริษัทอื่น

2,500
2
10,000
2
100
2

2,500
2
10,000
2
100
1

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
50.0

TTHIL
TTHIL
K
Flora
K
HIIL

โรงแรม
ลงทุนในบริษัทอื่น
โรงแรม
โรงแรม

202
100,000
10,000
102,384,759

202
100,000
10,000
82,010,192

100.0
100.0
100.0
80.1

ZTHIL
ZTHIL
Grande

ลงทุนในบริษัทอื่น
โรงแรม
ขายหน่วยของสิทธิในสถานที่ พกั ผ่อนโดย
แบ่งเวลา

1,000
111,525,794
1,000

1,000
22,128,756
1,000

100.0
19.9
100.0

HIIL

บริษัท ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า จํากัด
บริษัท ยูโทเปี ย โฮลดิ ้ง ไพรเวท
จํากัด
Tanzania Tourism and
Hospitality Investments Limited
(‘TTHIL’)
Elewana Afrika (T) Limited
Elewana Afrika (K) Limited (‘K’)
Flora Holding Limited (‘Flora’)
Parrots Limtied
Rocky Hill Limited
Zanzibar Tourism and
Hospitality Investment Limited
(‘ZTHIL’)
Elewana Afrika (Z) Limited
The Grande Stone Town Limited
Parachichi Limited
Jada Resort and Spa (Private)
Limited
Elewana Investment Limited
Serendib Hotel Limited
AVC Club Developer Limited

ส่วนที่ 1 หน้ า 16

93.3%
โดย HIIL
และ 6.7%
โดย LIL

HIIL

LIL

MINT

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
จํานวนหุ้นสามัญ

หุ้น
1,000

จํานวนหุ้นที่
ถือ
หุ้น
1,000

(ร้ อยละ)
100.0

ถือหุ้นโดย
MINT

1,000

1,000

100.0

บริหารงาน
ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม

10,000
98,081,673

9,998
30,717,084

100.0
31.32

AVC
Vacation
Club
MINT
MINT

ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม

160,000

81,598

51

บริ ษัท
AVC Vacation Club Limited
อนันตรา เวเคชั่นคลับ (ฮ่องกง)

ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ซูมา่ กรุ งเทพ จํ ากัด

ธุรกิจหลัก
ขายหน่วยของสิทธิในสถานที่ พกั ผ่อนโดย
แบ่งเวลา
บริ การด้ านการตลาดในฮ่องกง

จํานวนหุ้นรวม

สัดส่วนการถือหุ้ น

ราชดําริ
ลอดจ์จิ ้ง

ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ดําเนินการโดย MFG ซึ่งบริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.72 ดําเนินธุรกิจประเภท
2.
เครื อข่ายร้ านอาหารบริ การด่วน ได้ แก่ พิซซ่า แฮมเบอร์ เกอร์ ฮอทด๊ อก ไอศกรี มพรีเมี่ยม และซอฟท์ไอศกรี ม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 MFG ได้ ลงทุนและมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ดังนี ้

บริ ษัท
บริ ษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด
บริษัท เอสแอลอาร์ ที จํากัด
บริษัท เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์ จํ ากัด
(‘SSP’)

บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จํากัด
บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล แฟรนไชส์ โฮล
ดิ ้ง (ลาบวน) จํากัด (‘IFH’)
Franchise Investment Corporation of

ธุรกิจหลัก

จํานวนหุ้นสามัญ
จํานวนหุ้ น
จํานวนหุ้นที่
รวม
ถือ
หุ้น
หุ้น
1,000,000
999,998
160,000
159,998

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ร้ อยละ
100.0
100.0

ถือหุ้นโดย
MFG
MFG

600,000
600,000
4,000,000
1,000,000

599,997
599,997
3,999,998
949,999

100.0
100.0
100.0
95.01

MFG
MFG
MFG
MFG

450,000

229,494

51.02

MFG

ร้ านไอศกรี ม – Swensens
คิออส – Dairy Queen และ DQ
Grill & Chill
ผลิตและขายเนยแข็ง
ผลิตและขายไอศกรี ม
ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม - Sizzler
ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม - Burger
King
ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม - ท่า
อากาศยานกรุ งเทพ/เชียงใหม่/
เชียงราย/ภูเก็ต/หาดใหญ่/กระบี/่
พนมเปญ/เสียมเรี ยบ
ให้ บริการอาหาร และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
เจ้ าของลิขสิทธิ์

50,000

25,495

51.02

MFG

1,800,0003

1,800,000

100.0

MFG

เจ้ าของลิขสิทธิ์

16,000,000

16,000,000

100.0

IFH

ส่วนที่ 1 หน้ า 17

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

บริ ษัท

ธุรกิจหลัก

จํานวนหุ้นสามัญ
จํานวนหุ้ น
จํานวนหุ้นที่
รวม
ถือ
หุ้น
หุ้น

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ร้ อยละ

ถือหุ้นโดย

Asia Ltd (‘FICA’)
The Minor Food Group (China) Ltd

Primacy Investment Limited
(‘Primacy’)
Delicious Foodstuff (Labuan) Ltd
Delicious Beverage (Labuan) Ltd
Delicious Food Holding (Singapore)
Pte. Ltd (‘DFHS’)
Delicious Food Holding (Australia)
Pty Ltd
Thai Express Concepts Pte. Ltd
(“Thai Express’)
บริษัท ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์
(กัมพูช า) จํากัด
Sizzler China Pte. Ltd
เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด
(‘TCCA’)
The Coffee Club Holding Pty. Ltd
(‘TCCA”)
บริษัท เอ็กซ์เพรสโซ่ พีทีวาย จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ อิ นเวสเม้ นท์ พี
ทีวาย จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ แฟรนไชส์ซิ่ ง พี
ทีวาย จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (เอ็ นเอสดับบ
ลิว) พีทีวาย จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (วิค) พีทีวาย
จํากัด (เป็ นทรั สต์ตีของหน่วยลงทุนเดอะ
คอฟฟี่ คลับ)
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (พร๊ อพเพอร์ ตี ้)
พีทีวาย จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ พร๊ อพเพอร์ ตี ้
(เอ็นเอสดับบลิว) พีทีวาย จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ พีทีวาย จํ ากัด

ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม เครื อข่าย
ร้ านอาหาร เลอแจ๊ ส ร้ านพิซซ่าและ
ร้ านซิซซ์ เล่อร์ ในกรุ งปั กกิ่ ง
ลงทุนในบริษัทอื่ น

จํานวนเงิน
70
ล้ านหยวน
1,000

จํานวนเงิน
70
ล้ านหยวน
1,000

100.0

FICA

100.0

MFG

ลงทุนในบริษัทอื่ น
ลงทุนในบริษัทอื่ น
ลงทุนในบริษัทอื่ น

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

100.0
100.0
100.0

Primacy
Primacy
Primacy

ลงทุนในบริษัทอื่ น

1,000

1,000

100.0

DFHS

ลงทุนในบริษัทอื่ น

300,000

300,000

100.0

Primacy

ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม - กัมพูช า

1,000

1,000

100.0

SSP

เจ้ าของลิขสิทธิ์ร้ านอาหาร Sizzler
ในประเทศจีน
ธุรกิจขายอาหารและเครื่ องดื่ ม

2

1

50.0

IFH

20,000

19,998

100.0

MFG

ลงทุนในบริษัทอื่ น

46,000,000

23,000,000

50.0

DFHA

ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์
เจ้ าของลิขสิทธิ์

100
28,616,600

100
28,616,600

100.0
100.0

TCCA
TCCA

ธุรกิจแฟรนไชส์

17,282,200

17,282,200

100.0

TCCA

ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์

2

2

100.0

TCCA

ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์

2

2

100.0

TCCA

ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์

100

100

100.0

TCCA

ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์

2

2

100.0

TCCA

เจ้ าของลิขสิทธิ์

2

2

100.0

TCCA

ส่วนที่ 1 หน้ า 18

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

บริ ษัท

ธุรกิจหลัก

บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (อินเตอร์ เนชั่น
แนล) พีทีวาย จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (เกาหลี) พีที
วาย จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (มีนา) พีทีวาย
จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (เอ็นซี) พีทีวาย
จํากัด
First Avenue Company Pty Ltd.
Ribs and Rumps Holdings Pty Ltd
Delicious Food Australia Finance Ltd
MHG Hotel Holding Australia Ltd
(MHH)
Oaks Hotels and Resorts Ltd.
บริษัท เดอะ ไทย เอ็กซ์ เพรส เรสเตอรอง
พีทีอี จํากัด
บริษัท บีบีซี ดีไซน์ อินเตอร์ เนชั่นแนล พีที
อี จํากัด
บริษัท เอ็นวายเอส พีทีอี จํากัด

เจ้ าของลิขสิทธิ์

จํานวนหุ้นสามัญ
จํานวนหุ้ น
จํานวนหุ้นที่
รวม
ถือ
หุ้น
หุ้น
100
100

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ร้ อยละ
100.0

ถือหุ้นโดย
TCCA

เจ้ าของลิขสิทธิ์

100

100

100.0

TCCA

เจ้ าของลิขสิทธิ์

100

100

100.0

TCCA

เจ้ าของลิขสิทธิ์

100

100

100.0

TCCA

ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม
ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม
บริหารงาน
ลงทุนในบริษัทอื่ น

100
1
100
100

100
1
100
100

100.0
100.0
100.0
100.0

TCCA
TCCA
DFHS
DFHS

100.0
100.0

MHH

บริ การที่ พกั อาศัย
ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม

173,831,898 173,831,898
100,000
100,000

Thai
Express

ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม

100,000

100,000

100.0

Thai
Express

ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม

100,000

100,000

100.0

บริษัท พีเอสโอเซเว่น พีทีอี จํากัด

ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม

100,000

100,000

100.0

บริษัท ทีอีเอสโอเซเว่น พีทีอี จํากัด

ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม

500,000

500,000

100.0

บริษัท เอ็กซ์ ดับบลิวเอส พีทีอี จํากัด

ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม

100,000

100,000

100.0

บริษัท โชกูโดะคอนเซป พีทีอี จํากัด

ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม

100,000

100,000

100.0

บริษัท โชกูโดะฮีริน พีทีอี จํากัด

ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม

100,000

100,000

100.0

บริษัท โลตัส สกาย เอสดีเอ็น บีเอชดี
จํากัด
บริ ษัท ไทย เอ็กซ์ เพรส คอนเซ็ปส์ เอสดี
เอ็น บีเอชดี จํากัด
บริษัท เดอะ บัน พีทีอี จํากัด

ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม

100,000

100,000

100.0

Thai
Express
Thai
Express
Thai
Express
Thai
Express
Thai
Express
Thai
Express
Thai
Express

ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม

2

2

100.0

หมายเหตุ

1

Thai
Express

Thai
Express
ถือหุ้นร้ อยละ 95 โดย MFG หุ้นส่วนทีเ่ หลืออีกร้ อยละ 5 ในบริษัท เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ถือโดยผู้บริหารของบริษัท การถือหุ้นดังกล่าว
เป็ นการถือหุ้นมาตัง้ แต่กอ่ ตัง้ บริษัท เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และมิได้ มเี จตนาทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้บริหาร นอกจากนี ้

ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม

ส่วนที่ 1 หน้ า 19

100,000

100,000

100.0

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

2

3

การทํารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัท เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด จะกระทําเพื่อประโยชน์ สู ง สุ ด ของทัง้ 2 บริ ษั ทโดยอัต รา
ค่าตอบแทนในการทํารายการระหว่างกันสามารถอ้ างอิงได้ กบั ราคาตลาด
ถือหุ้นร้ อยละ 51 โดย MFG หุ้นส่วนทีเ่ หลืออีกร้ อยละ 49 ในบริษัท ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ จํากัด และบริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิ เอตส์ จํ า กัด
ถือโดยบุคคลภายนอก ทังนี
้ กรรมการซึ
้
่งเป็ นตัวแทนจากบริษัทมีจํานวนเพียงกึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการของบริ ษั ท ซี เลค เซอร์ วิ ส พาร์ ทเนอร์
จํากัด ไม่มอี าํ นาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัทดังกล่าว
ทุนจดทะเบียน 4 ล้ านเหรียญสหรัฐ ทุนชําระแล้ ว 1.8 ล้ านเหรียญสหรัฐ ทังนี
้ ถื้ อโดย MFG ร้ อยละ 100

3 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริษัท

บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้ นท์
จํากัด
บริษัท ราชดําริ ลอดจ์ จิ ้ง
จํากัด

โครงการ

จํานวนห้ องพัก

จํานวนหุ้นสามัญ
จํานวนหุ้นรวม
จํานวนหุ้นที่ ถือ

ขายอสังหาริ มทรั พย์ เกาะสมุย

วิลล่าหรู 14 หลัง

10,000

9,993

โรงแรมและขายอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาโครงการ – เซ็นต์ รีจิส

ห้ องชุดเพือ่ ขาย
จํานวน 53 ยู นิต

300,000

299,998

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
(ร้ อยละ)
100.0
100.0
(โดย MI
Square)

4 ธุรกิจศูนย์การค้ าและอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัท

บริษัท รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า จํากัด
บริษัท เจ้ าพระยา รี ซอร์ ท จํากัด

โครงการ

- ศูนย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา
- ศูนย์การค้ า Turtle Village Shopping Plaza ที่ภูเก็ต
ศูนย์ การค้ า รอยัลการ์ เด้ น พลาซ่ า กรุงเทพ

จํานวนหุ้นสามัญ
จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น
รวม
ที่ถือ
750,000
749,997

สัดส่วน
การถือ หุ้น
(ร้ อยละ)
100.0

12,000,000 9,748,670

81.2

5 ธุรกิจสปา
บริ ษัท

บริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์ เนชั่นแนล
จํากัด (‘MSpa’)

ธุรกิจหลัก

ธุรกิจสปา

จํานวนหุ้นสามัญ
จํานวน
จํานวน
หุ้นรวม
หุ้นที่ถือ
หุ้น
หุ้น
410,000 209,099

บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร์ จํากัด
ธุรกิจสปาในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
50,000
50,000
(‘MSpaV’)
บริษัท เอ็มสปา เอ็ นเตอร์ ไพร้ ซ์ แมเนจ ธุรกิจสปาในประเทศจีน
140,000 140,000
เม้นท์ (เซี่ยงไฮ้ ) จํากัด
บริษัท อาราเบียน สปา (ดูไบ) จํากัด
ธุรกิจสปาในสหรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์
300
147
#
อัตราการถือหุ้นรวมส่วนที่ ถือโดยบริ ษัท ฮอสพิทอลลิตี ้ อินเวสเม้ นท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํ ากัด 200,900 หุ้ น
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สัดส่วนการถือหุ้ น

ร้ อยละ
100.0#

ถือหุ้นโดย
MINT

100.0

MSpa

100.0

MSpaV

49.0

MSpaV

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

6 ธุรกิจบันเทิง ดําเนินการโดย
บริ ษัท

ธุรกิจหลัก

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน)

R.G.E. (HKD) Limited

จํานวนหุ้นสามัญ

สถานบันเทิงสําหรั บครอบครั ว ประกอบด้ วย
พิพธิ ภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! โรง
ภาพยนตร์ 4 มิติ (Simulator Theater)
โกดังผีสงิ (Haunted Adventure)
มหัศจรรย์ เขาวงกต (Infinity Maze) พิพธิ ภัณฑ์
หุ่นขี ้ผึ ้ง Louis Tussauds และ
สวนสนุก Scream in the Dark ที่พทั ยา
บริหารงาน

จํานวนหุ้น
รวม
-

จํานวนหุ้นที่
ถือ
-

100,000

100,000

อัตราการถือ
หุ้น
(ร้ อยละ)
-

100.0

7 ธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้ า
บริ ษัท

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) (‘MINOR’)
บริษัท อาร์ มิน ซิสเท็มส์ จํากัด

บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จํากัด
บริ ษัท ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์
แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด

ธุรกิจหลัก

จัดจําหน่ายสินค้ า
จัดจําหน่ายเครื่ อ งใช้ ต่าง ๆ
"สวิลลิง่ เจ เอ แฮงเคิลส์” เสื ้อผ้ าสําเร็ จ รู ป “บอส
สีนี่” และรองเท้ าและกระเป๋ าสตรี “ชาล์ สแอนด์
คีธ” เสื ้อผ้ าบุรุษและสตรี “GAP”
จัดจําหน่ายเครื่ อ งสําอางแห่งสีสนั “เรด เอิร์ธ”
จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ จากส่วนผสมของพฤกษา
ธรรมชาติ “บลูม” เครื่ องสําอาง “สแมชบ็อกซ์ ”
กระเป๋ าเดินทาง “ทูม”ี่
จัดจําหน่ายแฟชั่นเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป “เอสปรี ”
ผลิตสินค้ าอุปโภค เช่น ผลิตภัณฑ์ ทําความ
สะอาด นํา้ หอมปรับอากาศ นํ า้ ยาปรั บผ้ านุ่ ม
ให้ เช่าที่ดินและคลังสินค้ า

บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส์ จํากัด
บริ ษัท นวศรี แมนู แฟคเจอริ่ ง
จํากัด
บริ ษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์
จํากัด
บริษัท มาร์ เวลลัส เวลธ์ จํากัด
ธุรกิจลงทุนในหลักทรั พย์
บริษัท ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ที ขายสินค้ าออนไนผ่านเวปไซต์
เอช จํากัด
*
อัตราการถือหุ้นรวมส่วนที่ถือโดยบริ ษัท เรด เอิร์ธ ไทย จํากัด จํานวน 330,400 หุ้ น
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จํานวนหุ้นสามัญ
จํานวนหุ้น
จํานวนหุ้นที่
รวม
ถือ
หุ้น
หุ้น
489,770,722 447,411,869

สัดส่วนการถือหุ้ น
ร้ อยละ
ถือหุ้น
โดย
91.35

MINT

1,100,000

1,099,997

100.0

MINOR

350,000
700,000

349,997
369,599

100.0
100.0*

MINOR
MINOR

13,000,000
100,000

11,799,995
99,998

90.8
100.0

MINOR
MINOR

40,000

39,993

100.0

MINOR

1
300,000

1
150,298

100.0
50.1

MINOR
MINOR

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

8 ธุรกิจอื่น
บริ ษัท

ธุรกิจหลัก

บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่น
จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไมเนอร์ อิ น
ฟอร์ เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด)
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็ อ พ
เพอร์ ตี ้ ฟันด์
กองทุนรวมบริ หารสินทรั พย์ไทย
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ทรั พย์ ทวี

3

สัดส่วนการถือหุ้ น
ร้ อยละ
ถือหุ้นโดย

บริหารงาน

จํานวนหุ้นสามัญ
จํานวนหุ้น
จํานวนหุ้นที่
รวม
ถือ
หุ้น
หุ้น
200,000
199,998

100.0

MINT

ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์

7,477,508

7,477,451

100.0

MINT

ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์
ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์

136,500,000
50,000,000

36,500,000
5,000,000

26.7
10.0

MINT
MINT

3.3 โครงสร้ างรายได้

บริ ษัทและบริษัทย่อย มีรายได้ จากการประกอบธุรกิจหลัก ได้ แก่ รายได้ จากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเครื่ องดื่ม
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้ า ธุรกิจศูนย์การค้ าและบันเทิง ธุรกิจสปา และ
ธุรกิจอื่นๆ
โครงสร้ างรายได้ ในปี ที่ผา่ นมาเป็ นดังนี1้
หน่วย : ล้ านบาท
ผลิตภัณฑ์
ธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ²
ธุรกิจโรงแรม ³
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจจัดจําหน่ ายและผลิตสินค้ า
ธุรกิจศูนย์การค้ า
ธุรกิจสปา
ธุ รกิจบันเทิง
รายได้ อ่ืน 4
รวมรายได้

2552
1

รายได้
9,483.55
4,762.11
1,379.18
426.12
315.38
93.67
784.29
17,244.30

2553
ร้ อยละ
54.85
27.61
8.00
2.47
1.83
0.54
4.55
100.00

รายได้
9,882.50
4,568.20
205.34
2,679.63
388.39
295.92
119.91
949.35
19,089.25

2554
ร้ อยละ
51.77
23.93
1.08
14.04
2.03
1.55
0.63
4.97
100.00

รายได้
11,056.20
8,464.40
2,820.83
2,925.54
423.34
298.42
148.06
2,195.07
28,331.86

ร้ อยละ
39.02
29.88
9.96
10.33
1.49
1.05
0.52
7.75
100.00

หมายเหตุ 1. ข้ อมูลจากงบการเงิน
2. รายได้ จากธุร กิจอาหารและเครื่ องดื่ มรวมรายได้ จากการให้ สทิ ธิ แฟรนไชส์
3. รายได้ จากธุร กิจโรงแรม รวมรายได้ จากการบริ หารจัดการ
4. รายได้ อื่นประกอบด้ วยกําไรจากการปรับ มูลค่ ายุติธรรมในเงินลงทุน เงินปั นผลรั บจากบริ ษัทอื่ น ส่วนแบ่งกํ าไรจากเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้ เสียและรายได้ อื่น
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

3.4 เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
ในปี 2554 แม้ ว่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจะได้ รับผลกระทบจากปั ญหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ซึ่งส่งผล
ให้ ร้านอาหารและจุดจัดจําหน่ายสินค้าบางแห่ง
ตลอดจนโรงงานรับจ้ างผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภคของบริ ษัทต้ องหยุด
ดําเนินการชัว่ คราว หากบริษัทยังคงแสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ งโดยมีกําไรประจําปี 2554 สูงที่สดุ เป็ นประวัติการณ์ถึง
2,880 ล้ านบาท แสดงให้ เห็นถึงความสําเร็ จในการดําเนินงานตามเป้าหมายของบริ ษัทที่ต้องการเป็ นผู้นาํ ในธุรกิจโรงแรม
ร้ านอาหารและธุรกิจจัดจําหน่ายในระดับสากล ผ่านกลยุทธ์ตา่ งๆ ได้ แก่
1. การกระจายความเสีย่ งในการดําเนินธุรกิจ โดยมีแหล่งที่มาของรายได้ จากฐานธุรกิจที่หลากหลายครอบคลุมทั ้ง
ธุรกิจร้ านอาหาร ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้ า และมีการกระจายความเสี่ยงจากแหล่งที่ตั ้งในการ
ประกอบธุรกิจที่ครอบคลุมประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2554 บริ ษัทประสบความสําเร็ จจากการเข้ าลงทุน
ในบริ ษัท โอ๊ คส์ โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท ซึ่งจัดเป็ นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการโรงแรมและรี สอร์ทที่ใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศ
ออสเตรเลีย ดําเนินธุรกิจรับจ้างบริ หารอสังหาริ มทรัพย์จํานวน 38 แห่ง มีห้องพักกว่า 5,000 ห้ องในประเทศ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และดูไบ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ลงทุนในกิจการร้ านอาหารสเต็กเฮ้ าส์ในประเทศ
ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และทวีปแอฟริ กา ภายใต้แบรนด์ Ribs and Rumps ผ่านบริษัทร่วมที่บริษัทฯ
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50 อันได้ แก่ เดอะ คอฟฟี่ คลับ ซึ่งบริ ษัทเชื่อว่า การขยายธุรกิจทั ้งในและนอกประเทศ
ควบคู่กันไป นอกจากจะช่วยเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ แล้ ว ยังจะช่วยลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่ง
หรื อธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของบริ ษัทอีกด้วย
ดังจะเห็นได้ จากรายได้ และกําไรทีเ่ พิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากโรงแรมใน
ประเทศมัลดีฟส์ ออสเตรเลีย หรื อร้ านอาหารในประเทศออสเตรเลียและสิงคโปร์ เป็ นต้ น
2. การดําเนินกลยุทธ์ Asset – Light ในการขยายธุรกิจ โดยไม่ต้องอาศัยเงินลงทุนของบริ ษัท ด้ วยการขายสิทธิแฟรน
ไชส์ร้านอาหารและการรับจ้ างบริ หารโรงแรมภายใต้ แบรนด์ของตนเองอันเป็ นจุดแข็งของบริ ษัท ดังนั ้น ในปี 2554
บริ ษัทจึงได้ พฒ
ั นาแบรนด์โรงแรมใหม่ ชื่อ อาวานี่ โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท เพื่อรองรับกลุม่ นักท่องเที่ยวที่ต้องการ
ห้ องพักดีไซน์ระดับพรี เมียมและการบริการพร้ อมสรรพในราคาที่ค้ มุ ค่า โดย ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทได้ เปิ ดดําเนินงาน
โรงแรมภายใต้ แบรนด์ อาวานี่ แล้วจํานวน 2 แห่งในประเทศศรี ลงั กา และในอนาคต บริ ษัทมีแผนที่จะพัฒนาแบ
รนด์ อาวานี่ ครอบคลุมทั ้งภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลางและแอฟริ กา ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจ
รับจ้ างบริ หารโรงแรมภายใต้ แบรนด์อนันตราและโอ๊ คส์ นอกจากนี ้ ในปี ที่ผ่านมา บริษัทยังได้ เริ่ มขยายธุรกิจแฟรน
ไชส์ภายใต้ แบรนด์ แดรี่ ควีน ในประเทศไทย จากเดิมที่มีเพียงแบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และแบรนด์สเวนเซ่นส์
เท่านั ้น ส่งผลให้ ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทมีร้านอาหารแฟรนไชส์ในประเทศเพิ่มขึ ้น 45 สาขา เป็ น 215 สาขา และใน
อนาคต บริ ษัทคาดว่า จํานวนร้ านอาหารแฟรนไชส์จะมีสดั ส่วนมากกว่าร้ อยละ 50 ของร้ านอาหารทั ้งหมดของ
บริ ษัท
3. การริ เริ่ มพัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจปั จจุบนั
นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจโรงแรม ร้ านอาหารและธุรกิจจัดจําหน่ายแล้ว บริ ษัทยังได้ พฒ
ั นาธุรกิจ
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนและอัตราทํากําไร โดยภายหลังจากที่บริ ษัทประสบ
ความสําเร็ จจากโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สองโครงการในช่วงปี 2548 – 2551 ได้ แก่ โครงการ ดิ เอสเตท
สมุย และโครงการแมริ ออท ไม้ ขาว บีช วาเคชัน่ คลับ ซึ่งเป็ นโครงการที่บริ ษัทร่ วมลงทุนกับกลุ่มแมริ ออท ทําให้
บริ ษัทมีความพร้ อมในการขยายธุรกิจดังกล่าวเพิ่มเติม โดยในปี 2554 บริ ษัทได้ เปิ ดให้ ดําเนินการโครงการ เซ็นต์ รี
จิส เรสซิเดนส์ กรุงเทพ ประกอบไปด้ วยคอนโดมิเนียมระดับบน จํานวน 53 ยูนิต บนถนนราชดําริ และโครงการ
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อนันตรา วาเคชัน่ คลับ ซึ่งเป็ นโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา (Timeshare) ประกอบไปด้ วยห้ องพักและวิลล่า
จํานวน 25 ยูนิตบนเกาะสมุย ภูเก็ต และควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ ทั ้งนี ้ นับตั ้งแต่การเปิ ดตัวอย่างเป็ น
ทางการตั ้งแต่ต้นปี โครงการทั ้งสองได้ รับความสนใจและการตอบรับจากลูกค้าที่ดี ส่งผลให้ ยอดขายเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย ชื่อ APAC Sale Group
เปิ ดตัวเว็บไซต์ขายสินค้ าออนไลน์ “ไทยเซล” (www.thaisale.co.th) โดยได้ รวบรวมสินค้ าแฟชัน่ เครื่ องสําอาง
เครื่ องหนัง ตลอดจนผลิตภัณฑ์เครื่ องครัวและเครื่ องใช้ จากเครื อข่ายของ Thaisale และ APAC Sale Group ที่มี
ทีมจัดซื ้ออยู่ทวั่ ทุกมุมโลกด้วยสินค้ าอินเตอร์ แบรนด์มากกว่า 600 แบรนด์ทวั่ โลก ซึ่งการพัฒนาช่องทางการ
จําหน่ายสินค้ าใหม่นี ้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นผู้นําในธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ าของกลุม่ บริ ษัทไมเนอร์
ทั ้งนี ้ ความสําเร็ จที่กล่าวมาข้ างต้ นมีสว่ นสําคัญในการวางเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื่อ
ริ เริ่ มและพัฒนาธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในอนาคตต่อไป ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจที่บริ ษัทมีอยู่ในปัจจุบนั
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายธุรกิจ
4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1.

ธุรกิจโรงแรมและเซอร์ วิส อพาร์ ทเมนต์

ธุรกิจโรงแรม
จากการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องของบริ ษัท ปั จจุบนั บริ ษัทมีจาํ นวนห้ องพักของโรงแรมทั ้งสิ ้น 9,821 ห้ อง
โดยโรงแรมที่อยู่ภายใต้ การบริ หารงานของกลุ่มบริษัท ได้ แก่
1) พัทยา แมริ ออท รี ซอร์ท แอนด์ สปา
2) หัวหิน แมริ ออท รี ซอร์ท แอนด์ สปา
3) อนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุงเทพ รี ซอร์ ท แอนด์ สปา (เดิมชื่อ กรุงเทพฯ แมริ ออท รี ซอร์ ท แอนด์ สปา)
4) อนันตรา หัวหิน รี ซอร์ ท แอนด์ สปา
5) อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา รี ซอร์ ท แอนด์ สปา เชียงราย
6) อนันตรา บ่อผุด รี ซอร์ ท แอนด์ สปา เกาะ สมุย (เดิมชื่อ “โรงแรมอนันตรา รี ซอร์ ท แอนด์ สปา สมุย”)
7) อนันตรา ภูเก็ ต รี ซอร์ ท แอนด์ สปา
8) อนันตรา ดิห์กู รี ซอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์
9) อนันตรา เวลิ รี ซอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (เดิมชื่อ “โรงแรมโบดูฮรู า มัลดีฟส์”)
10) อนันตรา คีฮาวา รี ซอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์
11) ฮาร์ เบอร์ วิว โฮเท็ล เวียดนาม
12) นาลาดู มัลดีฟส์
13อาวานี คาลูตารา รี ซอร์ ท แอนด์ สปา ศรี ลงั กา (เดิมชื่อ คานิ ลังกา รี ซอร์ ท แอนด์ สปา)
โรงแรมที่บริ ษัท เป็ นผู้ถือหุ้นแต่ไม่ได้ เข้าไปบริ หาร ได้ แก่
14) เจดับบลิว แมริ ออท ภูเก็ต รี ซอร์ ท แอนด์ สปา
15) โฟร์ ซีซนั่ ส์ รี ซอร์ ท เชียงใหม่
16) โฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุงเทพ
17) โฟร์ ซีซนั่ ส์ เต็นท์แคมป์ เชียงราย
18) โฟร์ ซีซนั่ ส์ รี ซอร์ ท เกาะสมุย สุราษฎร์ ธานี
19) เซ็นต์ รี จิส กรุงเทพ
20) กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ศรี ลงั กา จํานวน 3 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงแรม อาวานี เบนโตตา รี ซอร์ ทแอนด์สปา
21) กลุ่มโรงแรม เอเลวานา แอฟริ กา จํานวน 6 แห่ง
โรงแรมที่บริ ษัทรับจ้ างบริ หารได้ แก่
22) อนันตรา เซมินยัค รี ซอร์ท แอนด์ สปา บาหลี
23) เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รี ซอร์ ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา อาบูดาบี
24) อนันตรา สิเกา รีซอร์ ท แอนด์ สปา ตรัง
25) อนันตรา บ้ านราชประสงค์ เซอร์ วิส สวีท กรุงเทพฯ
26) อนันตรา ลาวาณา รี ซอร์ ท แอนด์ สปา เกาะสมุย
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27) คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท รี ซอร์ ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา
28) อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร
29) อนันตรา รัสนันดา รี ซอร์ ท แอนด์ สปา เกาะพงัน
30) อนันตรา มุยเน รี ซอร์ท แอนด์ สปา เวียดนาม
ธุรกิจบริหารเซอร์ วิส อพาร์ ทเมนต์
31) กลุ่มโรงแรมในเครื อ โอ๊ คส์ โฮเต็ล แอนด์ รี ซอร์ ท ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และดูไบ
1.1
พัทยา แมริออท รีซอร์ ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้ บริการแก่ลกู ค้ าประเภทกลุม่ นักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้ าที่
เป็ นบริ ษัท มีลกั ษณะการให้ บริการดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 298 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพัก
และลูกค้าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุแบบห้ องเรี ยน
ประกอบด้ วย:
สัมมนาประกอบด้ วย:
(คน)
Garden Café
140
Ballroom
200
Benihana
100
Room 1 (Orchid
130
Garden)
Kabuki
30
Room 2 (Rose Garden)
100
Numero Uno
50
Room 3 (Sunflower)
70
Sala Rim Nam
120
Rice Mill
30
Manao
40
Chaba
40
Elephant
60
Board Room
20
Dicey Reilly’s
120
Sala Rim Nam
120
1.2
หัวหิน แมริออท รีซอร์ ท แอนด์ สปา มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ น
บริ ษัท มีลกั ษณะการให้ บริ การ ดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 219 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์และห้ องจัดเลี ้ยง เพื่อให้ บริการแก่ลกู ค้ าที่มา
พักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบด้ วย:
สัมมนา ประกอบด้ วย:
Marriott Café
120
A. Petchburi
40
Chicago Grill
28
B. Pranburi
40
Sala Thai
40
Hua Hin
40
Ciao
50
Sand Trap
30
Beach Bar
45
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1.3 อนันตรา ริเวอร์ ไซด์ กรุงเทพ รี ซอร์ ท แอนด์ สปา มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุม่ นักท่องเทีย่ ว กลุ่มนัก
ธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทมีลกั ษณะการให้ บริการดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 407 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริการแก่ลกู ค้ าที่มา
พักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ขนาดความจุ (คน)
ประกอบด้ วย:
ประกอบด้ วย:
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
1.4
อนันตรา หัวหิน รีซอร์ ท แอนด์ สปา มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้าระดับบนประเภทกลุ่มนักท่องเทีย่ ว และกลุ่ม
ลูกค้ าที่เป็ นบริษัท มีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 187 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่
ลูกค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบด้ วย:
สัมมนาประกอบด้ วย:
Issara Café
140
Ruen Thon
24
Baan Thalia
60
Ruen Thai
30
Sala Siam
40
Ruen Than
72
Rim Nam
40
Ruen Anantara
63
Loy Nam
50
Ruen Nok
Saithong
70
Lagoon
20
1.5
อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา รีซอร์ ท แอนด์ สปา มุ่งเน้ นให้ บริการแก่ลกู ค้าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว และ
กลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริษัท มีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้
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การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 77 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้บริ การแก่ลกู ค้ า
ที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบด้ วย:
สัมมนาประกอบด้ วย:
Sala Mae Nam Thai
120
Rimkhong
27 - 64
Baan Dahlia Italian
30
MaeKhong
64 - 144
Elephant Bar & Opium
20
1.6
อนันตรา บ่ อผุด รีซอร์ ท แอนด์ สปา เกาะสมุย มุ่งเน้นให้ บริการแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว และ
กลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริษัท มีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 106 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้บริ การแก่ลกู ค้ า
ที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบด้ วย:
สัมมนาประกอบด้ วย:
ไฮไทด์
84
สมุยแกรนด์บอลรูม
150
อีคลิปส์
38
เกาะสมุย
75
ฟูลมูน
54
เกาะพงัน
75
พูบาร์
60
เกาะเต่า
15
1.7
อนันตรา ภูเก็ต รีซอร์ ท แอนด์ สปา มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเทีย่ ว มีลกั ษณะการ
ให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 83 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภตั ตาคาร บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพัก
และลูกค้าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบด้ วย:
สัมมนาประกอบด้ วย:
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 ดิห์กู รีซอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับชาวมัลดีฟส์ โดยบริ ษัทลงทุนในสัดส่วน
ร้ อยละ 50) มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเทีย่ ว มีลกั ษณะการให้ บริ การ ดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 110 ห้ อง
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การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภตั ตาคารและบาร์ เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้าที่มาพักดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพประกอบด้ วย:
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
Fushi café
150
Aqua Bar
90
Terrazzo
40
Fuddan Grill
80
การให้บริ การด้านอื่นๆ ได้ แก่
- ตกปลา นัง่ เรื องชมปลาโลมา Scuba Diving, Snorkeling
- ห้ องออกกําลังกาย (มีผ้ ดู แู ลให้ คําแนะนํา)
- บริ การอุปกรณ์กีฬาทางนํ ้า
- ศูนย์บริ การเพื่อสุขภาพและสามารถให้ บริ การสปาในห้ องพักได้
- ร้ านค้ าย่อย ขายสินค้ าและของที่ระลึกต่างๆ เช่น เครื่ องประดับ ร้ านขายเสื ้อผ้ า
- จัดทัวร์ นอกสถานที่ บริ การรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการซักอบรี ด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์
เป็ นต้ น
- ท่องเที่ยวและชอปปิ ง้ ในเมืองหลวงทีเ่ กาะ Male
- มีเรื อไว้ คอยบริ การลูกค้าที่มีความประสงค์จะไปทานอาหารที่ห้องอาหารไทย หรื อห้ องอาหารระหว่างเกาะ เช่น
แขกที่พกั อยู่ที่โรงแรมอนันตรา ดิกู มัลดีฟส์ ต้ องการไปทานอาหารที่ห้องอาหารที่โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส์
1.9
อนันตรา เวลิ รีซอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (เดิมชื่อ โรงแรมโบดู ฮูรา มัลดีฟส์ ) (เป็ นบริ ษัทร่วมทุนกับ
ชาวมัลดีฟส์ โดยบริ ษัทลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50) มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มีลกั ษณะการ
ให้ บริ การ ดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 50 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภตั ตาคารและบาร์ เพื่อให้ บริการแก่ลกู ค้ าทีม่ าพักดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพประกอบด้ วย:
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
Baan Huraa
60
73 Degree
110
Dhoni Bar
64
Gecko
50
การให้บริ การด้านอื่นๆ ได้ แก่
- ตกปลา นัง่ เรื อชมปลาโลมา Scuba Diving, Snorkeling
- สนามเทนนิส สควอช แบดมินตัน และวอลเล่ย์บอล
- บริ การอุปกรณ์กีฬาทางนํ ้า
- ศูนย์บริ การเพื่อสุขภาพและสามารถให้ บริ การสปาในห้ องพักได้
- ร้ านค้ าย่อย ขายสินค้ าและของที่ระลึกต่างๆ เช่น เครื่ องประดับ ร้ านขายเสื ้อผ้ า
- จัดทัวร์ นอกสถานที่ บริ การรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการซักอบรี ด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์
เป็ นต้ น
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-

ท่องเที่ยวและชอปปิ ง้ ในเมืองหลวงทีเ่ กาะ Male
มีเรื อไว้ คอยบริ การลูกค้าที่มีความประสงค์จะไปทานอาหารที่ห้องอาหารไทยหรื อห้ องอาหารระหว่างเกาะ เช่น
แขกที่พกั อยู่ที่โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส์ ต้ องการไปทานอาหารที่ห้องอาหารที่โรงแรม อนันตรา ดิกู มัลดีฟส์

1.10 อนันตรา คีฮาวา รีซอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ มุ่งเน้ นให้ บริการแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มี
ลักษณะการให้ บริการ ดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 78 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภตั ตาคารและบาร์ เพื่อให้ บริการแก่ลกู ค้ าทีม่ าพักดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพประกอบด้ วย:
ขนาดความจุ (ที่นงั่ ) ขนาดความจุ (ที่นงั่ ) รวมจํานวน (ทีน่ งั่ )
Indoor
Outdoor
Manzaru Restaurant
24
10
34
Manzaaru Pool Bar
22
18
40
Plates Restaurant
48
68
116
Sea Restaurant
18
18
Salt Restaurant
24
22
46
Fire Restaurant
12
12
Sky Bar
36
20
56
Function room
Sendaa
16
16
Mariyadou
12
12
Salla'
12
12
Bodhu Ashi
12
12
การให้บริ การด้านอื่นๆ ได้ แก่
- บริ การอุปกรณ์กีฬาทางนํ ้า
- ศูนย์บริ การเพื่อสุขภาพและสามารถให้ บริ การสปาในห้ องพักได้
- ร้ านค้ าย่อย ขายสินค้ าและของที่ระลึกต่างๆ เช่น เครื่ องประดับ ร้ านขายเสื ้อผ้ า
- ชั ้นเรี ยนทําอาหาร
1.11 ฮาเบอร์ ววิ โฮเท็ล เวียดนาม (เป็ นบริ ษัทร่ วมทุน โดยบริ ษัทลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 30.39) มุ่งเน้ นให้ บริการ
แก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเทีย่ ว กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริษัท มีลกั ษณะการให้ บริ การ ดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 122 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้ อง
จัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบด้ วย:
สัมมนาประกอบด้ วย:
Lobby Lounge
34
Hanoi
96
The La Terrasse
30
Saigon
96
The Harbour Café
72
Haiphong
72
The Nam Phuong
90
Danang
36
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การให้บริ การด้านอื่นๆ ได้ แก่
- ศูนย์บริ หารร่ างกาย
- ร้ านค้ าย่อยขายสินค้ าและของที่ระลึกต่างๆ
- บริ การอื่นๆ เช่น บริการสํารองที่นงั่ Business Center แพทย์ทางโทรศัพท์ บริ การLimousine บริ การจัดทัวร์นอก
สถานที่ บริ การรับแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ บริ การซักอบรี ด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ เป็ นต้ น
1.12 นาลาดู มัลดีฟส์ (เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับชาวมัลดีฟส์ โดยบริ ษัทลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50) มุ่งเน้นให้ บริ การแก่
ลูกค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเทีย่ ว มีลกั ษณะการให้ บริ การ ดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 19 ห้ อง มีสระว่ายนํ ้าส่วนตัวทุกห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภตั ตาคารและบาร์ เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้าที่มาพักดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพประกอบด้ วย:
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
Living Room
42
การให้บริ การด้านอื่นๆ ได้ แก่
- ตกปลา นัง่ เรื อชมปลาโลมา Scuba Diving Snorkeling
- สนามเทนนิส สควอช แบดมินตัน และวอลเล่ย์บอล
- บริ การอุปกรณ์กีฬาทางนํ ้า
- ศูนย์บริ การเพื่อสุขภาพ และสามารถให้ บริ การสปาในห้ องพักได้
- ร้ านค้ าย่อย ขายสินค้ าและของที่ระลึกต่างๆ เช่น เครื่ องประดับ ร้ านขายเสื ้อผ้ า
- จัดทัวร์นอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริ การซักอบรี ด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ เป็ นต้ น
- ท่องเที่ยวและชอปปิ ง้ ในเมืองหลวงทีเ่ กาะ Male
- มีเรื อไว้ คอยบริ การลูกค้าที่มีความประสงค์จะไปทานอาหารที่ห้องอาหารไทยหรื อห้ องอาหารระหว่างเกาะ เช่น
แขกที่พกั อยู่ที่โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส์ ต้ องการไปทานอาหารทีห่ ้ องอาหารที่โรงแรมอนันตรา เวลิ หรื อโรงแรม
อนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์
1.13 อาวานี คาลูตารา รีซอร์ ท แอนด์ สปา ศรีลังกา (เดิมชื่อ คานิ ลังกา รีซอร์ ท แอนด์ สปา)
คานิ ลังกา บริหารงานโดย บริษัท เซเรนดิบโฮเท็ล มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศศรี ลงั กา ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เข้ า
ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 80 ตั ้งแต่ปี 2553
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 105 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริการแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบด้ วย:
สัมมนาประกอบด้ วย:
Karadiya
24
Conference room
80
Miridiya
60
Saffron
38
Palm
150
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1.14 เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีซอร์ ท แอนด์ สปา มุ่งเน้ นให้ บริการแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว และ
กลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 265 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยง เพื่อให้ บริ การแก่
ลูกค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบด้ วย:
สัมมนา ประกอบด้ วย:
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
1.15 โฟร์ ซีซ่ นั ส์ รีซอร์ ท เชียงใหม่ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าระดับบนประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่
เป็ นบริ ษัท มีลกั ษณะการให้ บริการดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพัก 64 ห้ อง และพูลวิลล่า 12 หลัง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัด
เลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทีม่ าพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบด้ วย:
สัมมนา ประกอบด้ วย:
Sala Mae Rim
70
Kasalong Pavillion
18-40
Elephant Bar
22
Rachawadee
81-150
Residence
Terraces
58
Ratree Bar
28
1.16 โฟร์ ซีซ่ นั ส์ โฮเท็ล กรุงเทพฯ มุ่งเน้ นให้ บริการแก่ลกู ค้าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ า
ที่เป็ นบริ ษัท มีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้
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การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 354 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้ อง
จัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบด้ วย:
สัมมนา ประกอบด้ วย:
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
1.17 โฟร์ ซีซ่ นั ส์ เต็นท์ แคมป์ เชียงราย มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าระดับบนประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มีลกั ษณะ
การให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 15 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ, บาร์ เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
ที่มาพักดังนี ้
ภัตตาคารและบาร์ ประกอบด้ วย:
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
Nong Yao
36
Burma Bar
20
Wine Cellar
6
1.18 โฟร์ ซีซ่ นั ส์ รีซอร์ ท เกาะสมุย สุราษฎร์ ธานี มุ่งเน้ นให้ บริการแก่ลกู ค้าระดับบนประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มี
ลักษณะการให้ บริการดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 60 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
ที่มาพักดังนี ้
ภัตตาคารและบาร์ ประกอบด้ วย:
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
Lan Tania
102
Pla Pla
102
Wine Cellar
8
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1.19 เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มนักธุรกิจ และกลุม่ ลูกค้ าทีเ่ ป็ น
บริ ษัท มีลกั ษณะการให้ บริการดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 224 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
ที่มาพักดังนี ้
ภัตตาคารและบาร์ ประกอบด้ วย:
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
วูร์
86
เดอะ เซนต์ รี จิส บาร์
100
ดีแคนเตอร์
64
โจโจ
119
พูล บาร์
25
1.20

กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ศรีลังกา
กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ในประเทศศรี ลงั กา บริ หารงานโดย บริ ษัทเซเรนดิบโฮเท็ล ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ Hemas
Holdings Limited (Hemas) เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศศรี ลงั กา ซึ่ง บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนใน
สัดส่วนร้ อยละ 20 ในบริ ษัทเซเรนดิบโฮเท็ล ตั ้งแต่ในปี 2550 โดยโรงแรมในเครื อของเซเรนดิบ โฮเทล ประกอบด้ วย
1. อาวานี เบนโตตา รี ซอร์ ทแอนด์สปา (เดิมชื่อ โฮเท็ล เซเรบดิบ) มีห้องพักจํานวน 90 ห้ อง
2. คลับ โฮเท็ล ดอลฟิ น มีห้องพักจํานวน 146 ห้ อง
3. โฮเท็ล สิกิริยา มีห้องพักจํานวน 79 ห้ อง
1.21

กลุ่มโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา
กลุ่มโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา บริ หารงานโดยบริ ษัทเอเลวาน่า แอฟริกา มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศ
แทนซาเนีย ซึ่งบริ ษัทฯ เข้าถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 50 ตั ้งแต่ปี 2551 บริ ษัทเอเลวาน่า แอฟริ กา มีชื่อเสียงในด้ านแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงซาฟารี ในทวีปแอฟริกา โดยมีให้ บริการที่พกั หลายแห่งที่มีความหรูหราและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้ อมที่งดงาม
อย่างเป็ นธรรมชาติของทวีปแอฟริ กา ที่พกั ในเครื อของเอเลวาน่า ประกอบด้ วย
1. เซเรเกติ ไมเกรชัน่ แคมป์ แทนซาเนีย มีห้องพักจํานวน 20 ห้ อง
2. ทารางกิรี ทรี ท็อป แทนซาเนีย มีห้องพักจํานวน 20 ห้ อง
3. อรุชา คอฟฟี่ ลอด์จ แทนซาเนีย ห้ องพักจํานวน 30 ห้ อง
4. เดอะ แมนเนอร์ แอท โกรองโกโร แทนซาเนีย มีห้องพักจํานวน 20 ห้ อง
5. แอฟโร ชิค รี ทรี ท เคนย่า มีห้องพักจํานวน 10 ห้ อง
6. คิลินดิ แทนซาเนีย มีห้องพักจํานวน 15 ห้ อง
ธุรกิจรับบริหารจัดการโรงแรม
1.22 อนันตรา เซมินยัค รีซอร์ ท แอนด์ สปา บาหลี มุ่งเน้ นให้ บริการแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มี
ลักษณะการให้ บริการดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 60 ห้ อง
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1.23 เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รีซอร์ ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา อาบูดาบี มุ่งเน้นให้ บริการแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่ม
นักท่องเทีย่ ว มีลกั ษณะการให้ บริการดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 64 ห้ อง
1.24 อนันตรา สิเกา รีซอร์ ท แอนด์ สปา ตรัง มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มีลกั ษณะการ
ให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 138 ห้ อง
1.25 อนันตรา บ้ านราชประสงค์ เซอร์ วิส สวีท กรุงเทพ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเทีย่ ว มี
ลักษณะการให้ บริการดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 97 ห้ อง
1.26 อนันตรา ลาวาณา รีซอร์ ท แอนด์ สปา เกาะสมุย มุ่งเน้ นให้ บริการแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเทีย่ ว มี
ลักษณะการให้ บริการดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 122 ห้ อง
1.27 คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท รีซอร์ ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา อาบูดาบี มุ่งเน้ นให้บริ การแก่ลกู ค้ าประเภท
กลุ่มนักท่องเที่ยว มีลกั ษณะการให้ บริการดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 206 ห้ อง
1.28 อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มีลกั ษณะการให้ บริการดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 425 ห้ อง
1.29 อนันตรา รัสนันดา รีซอร์ ท แอนด์ สปา เกาะพงันมุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเทีย่ ว มี
ลักษณะการให้ บริการดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 44 ห้ อง
1.30 อนันตรา มุยเน รีซอร์ ท แอนด์ สปา เวียดนาม มุ่งเน้ นให้ บริการแก่ลกู ค้ าประเภทกลุม่ นักท่องเทีย่ ว มีลกั ษณะ
การให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทั ้งสิ ้น 89 ห้ อง
ธุรกิจบริหารเซอร์ วิส อพาร์ ทเมนต์
1.31 กลุ่มโรงแรม โอ๊ คส์ โฮเต็ล แอนด์ รีซอร์ ท ตั ้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และดูไบ รวมจํานวน
โรงแรมทั ้งหมด 38 โรงแรม โดยในประเทศออสเตรเลียมีจาํ นวน 33 โรงแรม ซึ่งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจที่
สําคัญ โดยตั ้งอยู่ในนิวเซ้าเวล 9 โรง, วิคตอเรี ย 3 โรง, ควีนส์แลนด์ 15 โรง, เซ้ าออสเตรเลีย 5 โรง และเวสเทินออสเตรเลีย
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1 โรง ในประเทศนิวซีแลนด์รวม 4 โรงแรม ตั ้งอยู่ที่ นอร์ ทไอร์ แลนด์ 1 โรง และ เซ้ าไอร์ แลนด์ 3 โรง ในดูไบประเทศสหรัฐอา
รับอิมิเรท 1 โรงแรม ซึ่งโดยรวมทั ้งกลุ่มมีบริการห้ องพักทั ้งสิ ้น 5,200 ห้ อง
เนื่องจากทําเลที่ตั ้งของโอ๊ คส์ส่วนใหญ่อยูใ่ นย่านธุรกิจ และเมืองใหญ่ โอ๊ คส์จึงมุ่งเน้ นการบริ การไปที่กลุ่มนัก
ธุรกิจ และกลุ่มบริ ษัทภายในประเทศ กลุ่มนักท่องเทีย่ วต่างประเทศจึงเป็ นลําดับรองลงมา ซึ่งส่งผลให้ ลกั ษณะของห้ องพัก
และอุปกรณ์เครื่ องใช้ ภายในห้ องพักที่เอื ้ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้พกั อาศัยที่เป็ นนักธุรกิจ อีกด้ วย
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การในการประกอบธุรกิจโรงแรมนั ้น นอกจากห้ องพัก อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้
และคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ ในการปรุงอาหารและเครื่ องดื่มแล้ ว พนักงานที่ให้ บริ การถือเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง บริ ษัทมีนโยบายหลักที่จะรับคนท้ องถิ่น เพื่อให้เกิดการจ้างแรงงานในระดับท้ องถิ่นนั ้นๆ โดยจัดให้มีการ
ฝึ กสอนและอบรมแก่พนักงานเหล่านั ้นให้ มีความรู้และความสามารถในการทํางาน นอกจากนี ้ การส่งพนักงานคนไทยไป
เรี ยนรู้งานในต่างประเทศและการรับผู้เชีย่ วชาญมาฝึ กสอน การจ้ างชาวต่างชาติมาทํางาน ก็เป็ นวิธีที่จะสามารถถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ให้ แก่พนักงานคนไทยเพื่อจะปฏิบตั ิได้ เองในอนาคต
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจโรงแรมมีปริ มาณการใช้ นํ ้าต่อวันเป็ นจํานวนมาก ซึ่งนํ ้าเสียของโรงแรมได้ ผ่านกรรมวิธีทางชีวะเคมี โดย
ผ่านถังแซต แล้ วจึงปล่อยนํ ้าทิ ้งลงสูร่ ะบบกําจัดนํ ้าเสีย ที่ผา่ นมาบริ ษัทและบริษัทในเครื อ ไม่เคยก่อปั ญหาทางด้ าน
มลภาวะหรื อปั ญหาใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม อีกทั ้งยังมีมาตรการทีเ่ ข้ มงวดเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการควบคุมของเสีย
สําหรับหน่วยงานที่ควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเทศบาลเมืองแต่ละแห่งซึ่งเป็ นที่ตั ้งของ
โรงแรม เช่น กรุงเทพมหานคร พัทยา และหัวหิน โดยเทศบาลเมืองแต่ละแห่งจะนํานํ ้าดังกล่าวไปบําบัดอีกครัง้ หนึ่งก่อน
ปล่อยลงทะเลหรื อแม่นํ ้า
ธุรกิจศูนย์ การค้ า
ศูนย์ การค้ ารอยัล การ์ เด้ น พลาซ่ า พัทยา
ศูนย์การค้ ารอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท รอยัล การ์ เด้น พลาซ่า จํากัด ซึ่ง
บริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ดําเนินธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่เพื่อการพาณิชย์เป็ นอาคารขนาด 4 ชั ้น ตั ้งอยู่เลขที่ 218 หมู่ 10 ถนน
เลียบชายหาด อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บนเนื ้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสญ
ั ญาเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี
หมดอายุปี 2561 มีพื ้นที่ให้ เช่ารวมทั ้งสิ ้น 19,773.65 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้ วย พื ้นที่ให้ เช่าสําหรับค้ าปลีก (Retail
area) 12,975.16 ตารางเมตร Entertainment (Bulk area) 1,710 ตารางเมตร มินิ แองเคอร์ (Mini Anchor) 3,655.49
ตารางเมตร และศูนย์อาหาร (Food Wave) 1,433 ตารางเมตร
ภายในศูนย์การค้ าประกอบด้ วยร้ านค้ า ร้ านอาหารชั ้นนํา อาทิ Charles & Keith , Gap , Levi’s , Guess ,
F Fashion , VNC , Jaspal , LYN , Esprit , Bossini , CPS , CC-OO, AIIZ , Play boy , Camel , Swarovski , City
Chain , Adidas , Thann , Crocs , Triumph , Bookazine , Jim Thompson , Mist1000 , Boots , Hass , Zein , Pena
House , Ten & Co, Ferera , The Pizza Company, Burger King , Sizzlers , Mc Donald’s , KFC , , Benihana,
Sukishi , Au bon pain , Starbucks , Haagen-Dazs , Swensen’s, The coffee club , Coffee World เป็ นต้ น และ
แหล่งเอนเตอร์ เทนเม้ นท์ พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ เชื่อหรื อไม่ (Ripley’s Believe It or Not! Museum), โกดังผีสิง (Haunted
2.
2.1
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Adventure), มหัศจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze) และโรงภาพยนต์ทะลุมิติ (4D Moving Theater) พิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้ง
หลุยส์ทสุ โซด์ส แว็กซ์เวิร์ค (Louis Tussaud’s Waxworks) และสวนสนุกสยองขวัญ Ripley’s Scream in the Dark!
•

สัญญาการให้ เช่าพื ้นที่มี 2 ประเภท คือ
1. สัญญาระยะสั ้น มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 3 ปี คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 98.69 ของรายได้ จากค่าเช่า
พื ้นที่ท ั ้งหมดของงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
2. สัญญาเช่าระยะยาวอายุ 3-20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 1.31 ของรายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่ของงวดปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

•

ลักษณะรายได้ จากค่าเช่า ประเภทของค่าเช่าพื ้นที่มี 3 ประเภทหลัก คือ
1. Fixed Rent คือการคิดค่าเช่าพื ้นที่รายเดือน คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 67.46 ของรายได้
จากค่าเช่าพื ้นที่รวมของงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
2. Revenue Sharing เป็ นลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้ จากผู้เช่า โดยขึ ้นอยูก่ ับ
ลักษณะของการประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 31.23 ของค่าเช่าพื ้นที่รวมของ
งวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
3. Lease คือพื ้นที่เซ้ งระยะยาวโดยจัดเก็บค่าเช่ารายเดือนจํานวนน้ อย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.31
ของค่าเช่าพื ้นที่รวมของงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

• นโยบายราคา
บริ ษัทมีการปรับราคาขึ ้นทุกครัง้ ที่มีการต่อสัญญาใหม่กับผู้เช่าโดยจะปรับราคาขึ ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 510 ต่อการต่อสัญญาแต่ละครัง้ ซึ่งในปี ที่ผา่ นมาการปรับราคาไม่เป็ นไปตามที่ได้ กําหนดไว้ เนื่องจากมีค่แู ข่งขันรายใหญ่
เปิ ดในพื ้นที่ใกล้ เคียงและจากสถานการณ์การเมืองที่มีความไม่แน่นอนสูง ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าโดยรวม ทําให้ ผ้ ู
เช่ามีการขอส่วนลด (Discount) เป็ นจํานวนมาก โดยมีอตั ราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 89 ของพื ้นที่ท ั ้งหมด รายได้
ของศูนย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 89 ของรายได้ ท ั ้งหมดจากธุรกิจศูนย์การค้ า
รายได้ ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถจําแนกได้ เป็ น
−
−
−
−
−

ค่าเช่าพื ้นที่ร้อยละ 74
ค่าบริ การร้ อยละ 10
ค่านํ ้าและค่าไฟร้ อยละ 7
ค่าที่จอดรถร้ อยละ 1
อื่นๆ ร้ อยละ 8

2.2

ศูนย์ การค้ า Turtle Village Shopping Plaza
ศูนย์การค้ า Turtle Village Shopping Plaza ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท รอยัล การ์ เด้น พลาซ่า จํากัด
ดําเนินธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่เพื่อการพาณิชย์เป็ นอาคาร 2 ชั ้น ตั ้งอยู่เลขที่ 889 หมู่ 3 อาคารเทอร์ เทิลวิลเลจ ตําบลไม้ขาว
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บนพื ้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา มีพื ้นที่ให้ เช่า 2,867.30 ตารางเมตร
ภายในศูนย์การค้ าประกอบด้ วยร้ านค้ า ร้ านอาหารชั ้นนํา อาทิ Jim Thomson, Swensen’s, The Coffee Club,
Bill Bentley Pub, Esprit (outlet), Triumph, Private Collection, Kashmir Gallery,นารายณ์ภณ
ั ฑ์ ,Piklik ,Starblu
,Sufer paradise ,Tara , MT Saphola , Red Coral ,J&P Gems
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• สัญญาการให้ เช่าพื ้นที่ เป็ นสัญญาระยะสั ้น มีอายุไม่เกิน 3 ปี
• ลักษณะรายได้ จากค่าเช่า มี 2 ประเภทหลักคือ
1. Fix rent การคิดค่าเช่าพื ้นที่รายเดือนโดยคิดเป็ นรายได้ ประมาณร้ อยละ 85 ของรายได้ จากค่าเช่า
พื ้นที่รวมในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
2. Revenue sharing ลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้ จากผู้เช่า โดยขึ ้นอยูก่ ับ
ลักษณะของการประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 15 ของค่าเช่าพื ้นที่รวมของ งวด
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
• นโยบายราคา
บริ ษัทได้ มีการปรับราคาให้ เหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพื ้นที่ให้ เช่า และในปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 อัตราการเช่าพื ้นทีเ่ ฉลีย่ เท่ากับร้ อยละ 98 ของพื ้นที่ท ั ้งหมด
รายได้ ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถจําแนกได้ เป็ น
−
−
−
−
−

ค่าเช่าพื ้นที่ร้อยละ 52
ค่าเช่าจากสัดส่วนรายได้ ร้อยละ 32
ค่าบริ การร้ อยละ 8
ค่านํ ้าและค่าไฟร้ อยละ 8
อื่นๆ ร้ อยละ 1

2.3

ศูนย์ การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่ า กรุงเทพ
ศูนย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า กรุงเทพ ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท เจ้ าพระยา รี ซอร์ ท จํากัด ซึ่งบริ ษัท
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ดําเนินธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่เพื่อการพาณิชย์เป็ นอาคาร 2 ชั ้น ตั ้งอยู่บนพื ้นที่ของ โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์
ไซด์ กรุงเทพฯ (เดิมชื่อ กรุงเทพฯ แมริ ออท รี ซอร์ ท แอนด์ สปา) เลขที่ 257/1-3 ถนนเจริ ญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ มีพื ้นที่
ให้ เช่ารวมทั ้งสิ ้น 7,646.64 ตารางเมตร ซึ่งเป็ นพื ้นที่ให้เช่าสําหรับค้ าปลีก (Retail area) ทั ้งหมดภายในศูนย์การค้า
ประกอบด้ วยร้ านค้ า ร้ านอาหาร โรงเรียนเสริ มทักษะและร้ านค้ าแฟชัน่ โดยเน้นที่ร้านอาหาร ร้ านหนังสือ และโรงเรี ยนเสริ ม
ทักษะ เพื่อเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นกลุ่มครอบครัว เช่น
- ร้ านอาหาร The Pizza Company, Swensen’s, Sizzler, S&P, Starbuck’s, Little Home, Mc Donald’s, Loving
Hut, Osaka, Shabu-Hotpot, เท็กซัส สุกี ้, 94 coffee ,เขียวเสวย, ตํานานไทย, และ CP Fresh mart เป็ นต้ น
- โรงเรี ยนเสริ มทักษะ เช่น Kolor Me, Royal Music Academy, King Math, Smart English, Quality Kids, Smart
Kids, Smart Dance ,Yoga Mantra และ ICT Training school
ร้ านหนังสือและแฟชัน่ เช่น ร้ านซีเอ็ดบุ๊ค, Export Outlet, Better vision ,Blue coner ,Classify และ Reich
Brand
- ร้ านค้ าบริการต่างๆ อาทิ The Skin, Dentist, My Ozone, Nails up Hear plus และ Smith&John
• สัญญาการให้ เช่าพื ้นที่ มี 2 ประเภท คือ
1. สัญญาระยะสั ้น มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 3 ปี คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 92 ของรายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่
ทั ้งหมดของปี 2554
2. สัญญาเช่าระยะยาว มีอายุสญ
ั ญา 3-20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 8 ของรายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่ของปี 2554
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• ลักษณะรายได้ จากค่าเช่า: ประเภทของค่าเช่าพื ้นที่หลักๆ มี 3 ประเภทคือ
1. Fixed Rent คือ การคิดค่าเช่าพื ้นที่รายเดือนโดยคิดเป็ นรายได้ ประมาณร้ อยละ 86 ของรายได้ จากค่า
เช่าพื ้นทีร่ วมใน งวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
2. Lease คือ พื ้นที่เซ้ งระยะยาวโดยจัดเก็บค่าเช่ารายเดือนจํานวนน้ อย คิดเป็ นร้ อยละ 8 ของค่าเช่าพื ้นที่
รวมใน งวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
3. Revenue Sharing เป็ นลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้ จากผู้เช่า โดยขึ ้นอยูก่ ับ
ลักษณะของการประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง โดยคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของค่าเช่าพื ้นที่รวมใน งวดปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554
• นโยบายราคา
บริ ษัทได้ มีการปรับราคาให้ เหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพื ้นที่ให้ เช่า และใน งวดปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 อัตราการเช่าพื ้นที่เฉลีย่ เท่ากับร้ อยละ 98 ของพื ้นที่ท ั ้งหมด
รายได้ ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถจําแนกได้ เป็ น
− ค่าเช่าพื ้นที่ ร้ อยละ 55
− ค่าบริ การ ร้ อยละ 20
− ค่านํ ้าและค่าไฟ ร้ อยละ 21
− ค่าที่จอดรถ ร้ อยละ 1
− อื่นๆ ร้ อยละ 3
ธุรกิจสปา
ธุรกิจสปา อยู่ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท เอ็ม สปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด บริ ษัท เอ็ม สปา เวนเจอร์
จํากัด บริ ษัท เอ็มสปา เอ็นเตอร์ ไพร้ ซ์ แมเนจเม้นท์ (เซีย่ งไฮ้ ) จํากัด และบริษัท อาราเบียน สปา (ดูไบ) จํากัด โดยดําเนิน
กิจการให้ บริการด้ านสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอย่างครบวงจร ปั จจุบนั กลุ่มบริษัท
เอ็ม สปา เปิ ดดําเนินการในประเทศจํานวน 15 แห่งและในต่างประเทศจํานวน 23 แห่งดังนี ้

3.

ธุรกิจสปาในประเทศผ่านบริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด จํานวน 12 แห่ง
พัทยา แมริ ออท รี ซอร์ ท แอนด์ สปา รี ซอร์ ท
เจดับบลิว แมริ ออท ภูเก็ต รี ซอร์ ท แอนด์ สปา
หัวหิน แมริ ออท รี ซอร์ท แอนด์ สปา รี ซอร์ท
โฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุงเทพฯ
อนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุงเทพ รี ซอร์ ท แอนด์ สปา
รอยัล ออร์ คิด เชอราตัน
อนันตรา หัวหิน รี ซอร์ ท แอนด์ สปา
เชอราตัน กระบี่ บีช รี ซอร์ ท
อนันตรา สามเหลีย่ มทองคํา รี ซอร์ท แอนด์ สปา
อนันตรา ภูเก็ต รี ซอร์ท แอนด์ สปา
อนันตรา บ่อผุด รี ซอร์ ท แอนด์ สปา เกาะสมุย
เซนต์ รี จิส กรุงเทพฯ
ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่านบริษัทเอ็ม สปา เวนเจอร์ จํากัด จํานวน 8 แห่ง
อนันตรา เวลิ รี ซอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์
ฮาร์ เบอร์ วิว โฮเท็ล เวียดนาม
อนันตรา ดิห์กู รี ซอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์
Radisson Resort & Spa – Alibaug อินเดีย
นาลาดู มัลดีฟส์
Kempinski Ishtar Dead Sea จอร์ แดน
JW Marriott Hotel Cairo อียิปต์
เชอราตัน โซล เกาหลี
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ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่านบริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอร์ ไพร้ ซ์ แมนเนจเม้นท์ (เซียงไฮ้ ) จํากัด จํานวน 7 แห่ง
เจดับบลิว แมริ ออท รี ซอร์ ท แอนด์ สปา เซี่ยงไฮ้
Commune by the Great Wall Kempinski ปั กกิ่ง
เชอราตัน ซันย่า ไหหนาน
มาโค โปโล เสิ่นเจิ ้น
เดอะภูริ โฮเต็ล แอนด์ สปา เซี่ยงไฮ้
Renaissance Hotel – Shanghai
พูลแมน ลิเจียง รี ซอร์ ท แอนด์ สปา
ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่าน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) LLC จํานวน 6 แห่ง
ไฮแอท รี เจนท์ซี ดาเรสซาแลม
Emirates Palace
มีเลีย แซนซิบา
เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รี ซอร์ ท แอนด์ สปา อาบูดาบี
บิลิลา ลอดจ์ คิมพินสกี เซเรนเกติ แซนซิบา
Qasr Al Sarab Desert Resort อาบูดาบี
บริ หารงานบริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากัด (“MHG”) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในสัญญาจ้ างบริ หารจัดการโรงแรม ใน
ประเทศไทย จํานวน 3 แห่ง
อนันตรา สิเกา รีซอร์ ท แอนด์ สปา ตรัง
อนันตรา ลาวาณา รี ซอร์ ท แอนด์ สปา เกาะสมุย
อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่า รี ซอร์ ท แอนด์ สปา
บริ หารงานบริ ษัท ลอร์ ดจิ ้ง แมนเนจเม้ น ลาบวน จํากัด (“LMLL”) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในสัญญาจ้ างบริ หารจัดการ
โรงแรม ต่างประเทศ จํานวน 2 แห่ง
อนันตรา คีฮาวา วิลล่า มัลดีฟส์
อนันตรา มุยเน รี สอร์ท แอนด์ สปา เวียดนาม
ธุรกิจบันเทิง
กลุ่มธุรกิจบันเทิงของบริ ษัท ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
สามารถแบ่งออกเป็ น 6 กลุ่มได้ แก่

4.

4.1

พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not!
พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เป็ นเครื อข่ายธุรกิจพิพิธภัณฑ์เพื่อความรู้และบันเทิงที่ใหญ่ที่สดุ มีอตั รา
การเติบโตที่รวดเร็ ว และประสบความสําเร็ จสูงสุด โดยพิพิธภัณฑ์แห่งแรกเปิ ดบริ การในเมืองเซนต์ออกัสติน รัฐฟลอริ ดา
สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2498 โดยสิ่งที่จดั แสดงภายในพิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! จะเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อนั ลี ้ลับ
และน่าพิศวงที่รวบรวมจากทัว่ ทุกมุมโลก ตามแนวคิด “เชื่อหรื อไม่” ปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เปิ ด
ดําเนินการอยู่ 30 แห่งทัว่ โลก โดย Ripley’s Entertainment Inc. ซึ่งเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ และเป็ นผู้ดําเนินการเอง 10 แห่ง
ที่เหลือเป็ นการขายใบอนุญาตประกอบการ (license) ให้ กับบริ ษัทอื่น
ในประเทศไทย บริ ษัทได้ ซื ้อใบอนุญาตในการดําเนินการโดยลงนามในข้ อตกลง (Franchise Agreement) และ
เริ่ มจัดสร้ างพิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ที่พทั ยาเมื่อปลายปี 2537 โดยเช่าพื ้นที่ขนาด 824 ตารางเมตร บนชั ้น
2 ของศูนย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเมื่อบอกเลิกข้ อตกลงกับเจ้ าของ
ลิขสิทธิ์
ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีอตั ราการเข้ าชมของนักท่องเที่ยวประมาณ 209,979 คน ซึ่งมีปริ มาณที่
เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมา
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4.2

โรงภาพยนตร์ 4 มิติ (4D Moving Theater)
Ripley's 4D Moving Theater เป็ นโรงฉายภาพยนตร์ 4 มิติ ด้ วยระบบเก้ าอี ้ Simulator ที่เคลื่อนไหวได้ 8 ทิศทาง
พร้ อมระบบเสียงรอบทิศทางและสเปเชียลเอฟเฟคที่ลํ ้าสมัยจนทําให้ ผ้ชู มรู้สึกเหมือนได้ ผจญภัยไปกับเหตุการณ์จริ ง
4.3

โกดังผีสิง (Haunted Adventure)
เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2547 บริ ษัท รอยัลการ์ เด้ น เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด ได้ เปิ ดตัว Ripley’s Haunted
Adventure โกดังผีสิงที่ใหญ่ที่สดุ ในจํานวน 5 แห่งของโลก ซึ่งได้ รับความนิยมและประสบความสําเร็ จในสหรัฐอเมริ กามาแล้ ว
ภายในโกดังประกอบไปด้ วยสเปเชียลเอฟเฟคอันทันสมัยที่นําเข้ าจากสหรัฐอเมริ กาและนักแสดงจริ งที่จะทําให้ อกสัน่ ขวัญหาย
ตลอดระยะเวลาที่ผจญภัย ซึ่งได้ รับความสนใจในหมู่วยั รุ่นไทยและนักท่องเที่ยวทั ้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็ นอย่างมาก
4.4

มหัศจรรย์ เขาวงกต (Infinity Maze)
เครื่ องเล่นที่เปิ ดให้ บริ การเป็ นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในตกแต่งด้ วยกระจกเงาและจัดแบ่งออกเป็ น
โซนต่างๆ เช่น โซนแห่งจิน ตนาการ ที่ถ ูก เนรมิตด้ ว ยแสง สี เสีย ง และ “สเปเชีย ลเอฟเฟค” อัน ทัน สมัย ทํา ให้ ผ้ เู ล่น ได้
สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย อีกทั ้งผู้เล่นจะต้ องผ่านด่านที่ตื่นเต้ นระทึกใจไปตลอดเส้ นทางจนกว่าจะค้ นพบทางออกสู่
โลกแห่งความเป็ นจริ ง
4.5

พิพิธภัณฑ์ ห่ นุ ขีผ้ งึ ้ หลุยส์ ทุสโซด์ ส แว็กซ์เวิร์ค (Louis Tussaud’s Waxworks)
พิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้ง หลุยส์ ทุสโซด์ แว็กซ์เวิร์ค พัทยา ได้ เปิ ดดําเนินการกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็ นสาขาที่
5 ของโลก และเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงหุ่นขี ้ผึ ้งเสมือนจริ งของบุคคลสําคัญและคนดังระดับโลก ทั ้งไทยและเทศกว่า 70
ตัว หุ่นขี ้ผึ ้งของหลุยส์ ทุสโซด์ ไม่ได้ เป็ นเพียงแค่ “หุ่น” ที่ใช้ จดั แสดงตามพิพิธภัณฑ์เท่านั ้น หากแต่เป็ นงานประติมากรรมที่
มีชีวิตเสมือนคน ทุกครัง้ ที่เข้ าชมเสมือนกับว่าได้ เดินคล้ องแขนอยู่กับซุปเปอร์ สตาร์ ตวั จริ ง และเพิ่มความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ ้น ด้ วยการใส่ “กลิ่น” เข้ าไปในแต่ละห้ อง ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปตามหมวดหมู่ของห้ อง เพื่อเพิ่มอรรถรสในการ
เข้ าชมมากยิ่งขึ ้น นอกเหนือจากการตกแต่งด้ วยแสงไฟ และการใช้ เสียงเพื่อสร้ างบรรยากาศที่สมจริ ง ยิ่งไปกว่านั ้นผู้ชม
สามารถเข้ าชมหุ่นทุกตัวได้ อย่างใกล้ ชิดโดยไม่มีการกั ้นระหว่างผู้ชมและหุ่น ทําให้ผ้ ชู มได้ ความรู้ความเพลิดเพลินนับตั ้งแต่
ก้ าวแรกกระทัง่ ก้ าวสุดท้ายที่ออกจากพิพิธภัณฑ์ไปพร้ อมกับรอยยิ ้มและความประทับใจที่ไม่ร้ ูลืม
4.6

สวนสนุกสยองขวัญ สครีม อิน เดอะ ดาร์ ค (Scream in the Dark)
Scream in the Dark เครื่ องเล่นใหม่ลา่ สุด ของ Ripley World Pattaya เพื่อต้ อนรับเหล่าบรรดาคนรักความท้า
ทายแบบสยองขวัญ โดย Scream in the Dark เป็ นสวนสนุกที่โด่งดังมากในอดีต แต่จๆู่ ก็ปิดตัวลงไม่ทราบสาเหตุ บ้ างก็วา่
พบวิญญาณตัวตลก ล่องลอย ตอนกลางคืน หรื อไม่ก็ได้ ยนิ เสียงกรี ดร้ องในความมืด โดยผู้เล่นจะรอดพ้ นออกไปจากสวน
สนุกสุดสยองแห่งนี ้ได้ ด้วยความแม่นยําในการยิงปื นและเสียงกรี ดร้ องของผู้เล่นเท่านั ้น
ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีอตั ราการเข้าชมประมาณ 1,036,647 คน ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา
รายได้ รวมของรอยัลการ์ เด้ น เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ มาจากพิพิธภัณฑ์
•
•
•
•
•

Ripley’s Believe It or Not! ร้ อยละ 20
โรงภาพยนตร์ 4 มิติร้อยละ 17
โกดังผีสิง ร้ อยละ 19
มหัศจรรย์เขาวงกต ร้ อยละ 17
พิพิธภัณฑ์หลุยส์ทสุ โซด์สแว๊ คซ์เวิร์ค ร้ อยละ 19

ส่วนที่ 1 หน้ า 41

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

• สวนสนุกสยองขวัญ สครี ม อิน เดอะ ดาร์ ค ร้ อยละ 2
• เครื่ องเล่นอื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 6
5.

โครงการพักผ่ อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา วาเคชั่น คลับ
ความสําเร็ จจากการเข้าร่ วมทุนกับกลุ่มแมริ ออท ในการพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา ภูเก็ต
วาเคชัน่ คลับนั ้น ช่วยให้ บริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลาภายใต้แบรนด์ของบริ ษัทฯ
เองเป็ นครัง้ แรก คือ อนันตรา วาเคชัน่ คลับ โดยบริษัทฯ ได้ เริ่ มพัฒนาโครงการอนันตรา วาเคชัน่ คลับแห่งแรก
ที่บ่อผุด สมุย เป็ นผลให้ บริษัทฯ มีห้องพักของโครงการเพื่อรองรับการขายสิทธิในการเข้ าพักอาศัยตั ้งแต่ปลายปี
2553 โดย ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีห้องพักและวิลล่าของโครงการอนันตรา วาเคชัน่ คลับ อยู่ที่เกาะ
สมุย ภูเก็ต และควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์

6.

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ เป็ นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายควบคู่ไปกับการดําเนิน
กิจการโรงแรมในพื ้นทีเ่ ดียวกัน โดยบริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาโครงการแห่งแรกที่เกาะสมุย ชื่อโครงการดิเอสเตท สมุย
ตั ้งอยู่ติดกับโรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ สมุย โดยโครงการดังกล่าวมีบ้านพักตากอากาศจํานวน 14 หลัง และพัฒนา
โครงการที่สอง คือ โครงการ เซ็นต์ รี จิส เรสซิเดนส์ ในกรุงเทพ ซึ่งเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมจํานวน 53 ยูนิตใน
อาคารเดียวกับโรงแรมภายใต้การบริหารงานโดยแบรนด์ เซ็นต์ รี จิส

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.72 ในบริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ซึ่งเป็ นผู้นําด้ านการ
ให้ บริ การด้ านอาหารหลากหลายรูปแบบ โดยแบรนด์ที่เป็ นผู้นาํ ในตลาดและเป็ นที่นิยมอย่างกว้างขวางในปั จจุบนั และมี
ผลิตภัณฑ์ที่มจี ดุ เด่นที่หลากหลายครอบคลุมทุกประเภท ดังนี ้

7.

7.1

พิซซ่ า
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้าของตนเอง “The Pizza Company” เป็ นแบรนด์ที่มีพิซซ่าหลากชนิดให้ เลือกมากที่สดุ
ในธุรกิจประเภทนี ้ โดยเน้ นถึงคุณภาพของพิซซ่าที่ดีเยีย่ มถึงรสถึงเครื่ องจากการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีในทุกขั ้นตอน ไม่วา่
จะเป็ นชีสที่ผลิตจากโรงงานของบริ ษัทเอง เครื่ องปรุง หน้ าพิซซ่าที่มีความสดใหม่ แป้งพิซซ่าทีม่ ีสตู รเฉพาะตัว และพิซซ่า
ซอสที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศสดๆ มีรสชาติเข้ มข้น
บริ ษัทเป็ นผู้ถือสิทธิในเครื่ องหมายการค้ า “The Pizza Company” แต่เพียงผู้เดียว โดยสิทธิดงั กล่าวถือโดย
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แฟรนไชส์ โฮลดิ ้ง (ลาบวน) จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
ในปี 2547 บริ ษัทได้ เริ่ มเปิ ดขายสิทธิแ ฟรนไชส์ให้ แ ก่ ผ้ ลู งทุน ในประเทศไทยที่ส นใจลงทุน ในร้ าน “The Pizza
Company”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีร้านค้าที่บริษัทลงทุนเอง (Own equity) ในประเทศ จํานวนทั ้งสิ ้น 174 สาขา และ
เป็ นสาขาในต่างประเทศ 15 สาขา และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 61 สาขา และต่างประเทศ
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จํานวน 27 สาขา ทั ้งนี ้ทําเลที่ตั ้งของร้ านค้ าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตศูนย์การค้ า ย่านธุรกิจและย่านที่พกั อาศัย เป็ นต้ น โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็ นลูกค้าระดับกลางขึ ้นไป
ในส่วนของการให้ บริ การในรูปแบบแฟรนไชส์กับลูกค้ าในต่างประเทศนั ้น
ปั จจุบนั บริ ษัท ได้ ให้ แฟรนไชส์ธุรกิจพิซซ่า “The Pizza Company” ในประเทศซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
จอร์ แดน บาร์ หเรน กัมพูชา ลาว และเวียดนาม เป็ นต้ น
ลักษณะการให้ บริการ
การให้ บริ การภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “The Pizza Company” มีท ั ้งการให้ บริการแบบการรับประทานที่ร้าน
(Dine in) การจัดส่งที่บ้านหรื อสํานักงาน (Delivery) และการรับกลับบ้ าน (Take Away) โดยอาหารหลักที่ให้ บริ การ คือ
พิซซ่า พาสต้า ไก่ สลัด และอื่นๆ
7.2

แฮมเบอร์ เกอร์
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้า “Burger King” เป็ นแบรนด์เบอร์ เกอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น “Whopper” และเป็ น
ที่ร้ ูจักกันดีในการใช้ กรรมวิธีการผลิตแบบย่างด้ วยไฟ ทําให้ แฮมเบอร์ เกอร์ ของ Burger King มีรสชาติที่ยอดเยี่ยม
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริ ษัท เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 95
เป็ นผู้ดําเนินธุรกิจ Burger โดยการซื ้อแฟรนไชส์มาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั ้งนี ้ บริ ษัทมีสิทธิในการเปิ ดร้ าน Burger
King ในประเทศไทยเพียงผู้เดียวเท่านั ้น
ณ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทได้ เปิ ดดําเนินการร้ าน Burger King ทั ้งสิ ้นจํานวน 27 สาขาทัว่ ประเทศ
ไทย โดยร้ านค้ าส่วนใหญ่จะตั ้งอยู่ในเขตศูนย์การค้ าและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจาก Burger King มีกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายเป็ นลูกค้ าระดับกลางขึ ้นไปรวมถึงชาวต่างชาติที่มกี ําลังซื ้อ
ลักษณะการให้ บริการ
ปั จจุบนั Burger King ให้ บริการสําหรับการรับประทานที่ร้าน (Dine in) รับกลับบ้ าน (Take Away) และการ
บริ การจัดส่งให้ ที่บ้าน (Delivery) โดยอาหารหลักได้ แก่ แฮมเบอร์ เกอร์ (Whopper) และมันฝรั่งทอด (French Fries)
7.3

ไอศกรีมพรีเมี่ยม
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้า “Swensen’s” ซึ่งเป็ นไอศกรี มคุณภาพระดับพรี เมีย่ ม แบรนด์แรกของประเทศไทย
และปั จจุบนั ยังคงความเป็ นอันดับหนึ่ง ด้ วยความหลากหลายของไอศกรี มซันเดย์ และบรรยากาศการตกแต่งร้ าน รวมถึง
การให้ บริ การที่เป็ นมิตร ไม่เหมือนใคร
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริ ษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด ซึ่งบริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100 เป็ นผู้
ดําเนินธุรกิจไอศกรี ม “Swensen’s” โดยบริ ษัทได้ รับแฟรนไชส์ในการดําเนินงานจาก บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แฟรนไชส์
โฮลดิ ้ง (ลาบวน) จํากัด ซึ่งบริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เช่นกัน โดย บริ ษัท สเวน
เซ่นส์ (ไทย) จํากัด ได้ รับสิทธิในการเปิ ดร้ านไอศกรี มโดยการลงทุนเอง (Own Equity) และการเปิ ดขายในระบบแฟรนไชส์
ในประเทศไทย กัมพูชา และตะวันออกกลาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทได้ เปิ ดสาขาโดยการลงทุนเองทั ้งสิ ้นจํานวน 118 สาขา และมีสาขาที่อยู่ใน
ระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 128 สาขา และต่างประเทศจํานวน 21 สาขา ร้ านค้าส่วนใหญ่ตั ้งอยู่ตามย่าน
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ศูนย์การค้ า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน เป็ นต้ น นอกจากนี ้บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แฟรนไชส์ โฮลดิ ้ง (ลาบวน) จํากัด ยัง
สามารถให้ แฟรนไชส์กับลูกค้ าในต่างประเทศได้ โดยปั จจุบนั บริ ษัทได้ ให้ แฟรนไชส์ธุรกิจไอศกรี ม “Swensen’s” แก่ผ้ ู
ให้ บริ การในซาอุดิอาระเบีย กัมพูชา เวียดนาม อินเดีย ลาว และฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้ น
ลักษณะการให้ บริการ
Swensen’s เปิ ดให้ บริ การทั ้งการรับประทานที่ร้าน (Dine in) การซื ้อกลับบ้ าน (Take away) และการบริ การ
จัดส่งให้ ที่บ้าน (Delivery) โดยลูกค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ าระดับกลางขึ ้นไป ทั ้งกลุม่ วัยรุ่นและครอบครัว ทั ้งนี ้สินค้าหลัก
ได้ แก่ ไอศกรี มซันเดย์ ไอศกรี มเค้ ก และช็อคโกแลตฟองดู เป็ นต้ น
7.4

ซอฟท์ ไอศกรีม
ภายใต้ แบรนด์ “Dairy Queen” เป็ นไอศกรี มซอฟท์เสิร์ฟ มีการจัดจําหน่ายในรูปแบบของ Kiosk มีสินค้ าที่เป็ นที่
นิยมคือ “Blizzard” ที่มีรสชาติเข้ มข้ น จนเป็ นที่ชื่นชอบ และได้ รับความนิยมจนถือได้ ว่าเป็ น signature product

ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริ ษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากัด ซึ่งบริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 100 เป็ นผู้ดําเนิน
ธุรกิจไอศกรี ม “Dairy Queen” โดยบริ ษัทได้ รับสิทธิแฟรนไชส์ในการดําเนินงานจากผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริ กา ทั ้งนี ้
บริ ษัทได้ รับสิทธิในการเปิ ดร้ านทั ้งโดยการลงทุนเอง (Own Equity) และการเปิ ดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย
เพียงผู้เดียวเท่านั ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทได้ เปิ ดสาขาโดยการลงทุนเองทั ้งสิ ้นในประเทศจํานวน 237 สาขา และมีที่อยู่
ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 26 สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่จะตั ้งอยู่ในศูนย์การค้ า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน
ลักษณะการให้ บริการ
บริ ษัทจําหน่ายไอศกรี มในรูปแบบของการ Take away เท่านั ้น โดยสินค้าหลักได้ แก่ Blizzard ไอศกรี มปั่ น
(Moolatte) และนํ ้าผลไม้ ปั่น เป็ นต้ น โดยลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้ าตั ้งแต่ระดับล่างขึ ้นไป
7.5

สเต็ก ซีฟ้ ดู และสลัด
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้า “Sizzler” เป็ นร้ านอาหารที่ประกอบด้ วยสเต็กหลากหลายชนิด และสลัดบาร์ ที่ใหญ่
และมีความหลากหลายมากที่สดุ ในร้ านอาหารประเภทนี ้
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริ ษัท เอสแอลอาร์ ที จํากัด และ Sizzler China Pte. Limited ซึ่งบริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 100 และ 50 ตามลําดับ เป็ นผู้ดําเนินการธุรกิจร้ านอาหาร “Sizzler” โดยบริ ษัทได้ รับสิทธิแฟรน
ไชส์ในการดําเนินธุรกิจจากผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกา
โดยได้ รับสิทธิในการเปิ ดร้ านโดยการลงทุนด้ วยตนเองใน
ประเทศไทยและจีน และสามารถให้แฟรนไชส์กับลูกค้าในประเทศจีน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทได้ เปิ ดดําเนินธุรกิจทั ้งสิ ้นจํานวน 45 สาขา โดยมี 6 สาขาในต่างประเทศ และ
39 สาขาทัว่ ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้ วย 26 สาขาในกรุงเทพ และอีก 13 สาขาในต่างจังหวัดตามหัวเมืองใหญ่ เช่น
เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ นครราชสีมา อุดรธานี พัทยา หัวหิน ชลบุรีและขอนแก่น โดยส่วนใหญ่ร้านค้ าจะตั ้งอยู่ในย่าน
ศูนย์การค้ า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน
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ลักษณะการให้ บริการ
Sizzler ให้ บริ การสําหรับการรับประทานในร้ าน (Dine in) เท่านั ้น โดยสินค้ าหลักได้ แก่ สเต็ก ซีฟ้ ดู และสลัด
เนื่องจาก Sizzler เน้ นการให้ บริการด้ วยสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูง โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มลูกค้าระดับกลางขึ ้นไป
นอกจากการดําเนินธุรกิจร้ านอาหาร Sizzler แล้ ว บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนซื ้อหุ้น
ในร้ านอาหาร Ribs and Rumps ผ่านบริษัทร่วม Coffee Club Holding (Australia) Pty Ltd. โดย Ribs and Rumps เป็ น
ร้ านอาหารสเต็กเฮ้าส์ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งปั จจุบนั มีอยู่ 7 สาขาในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และ
ทวีปแอฟริ กา
7.6

กาแฟ
บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนซื ้อหุ้นร้ อยละ 50 ใน Coffee Club Holding (Australia)
Pty Ltd. (“TCC”) ในเดือนมกราคม 2551 โดย TCC เป็ นผู้ประกอบการร้ านอาหารและกาแฟ ในประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ภายใต้ แบรนด์ The Coffee Club ซึ่งเป็ นธุรกิจกาแฟที่ทาํ รายได้ สงู สุดเป็ นอันดับหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปิ ดบริ การทั ้งสิ ้น 287 สาขาโดยการลงทุนเองทั ้งสิ ้นจํานวน 19 สาขา เป็ นสาขาทีล่ งทุน
ในประเทศไทย 6 สาขา สาขาที่ลงทุนเองในประเทศออสเตรเลีย 13 สาขา และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์จํานวน 268 สาขา
7.7

อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนซื ้อหุ้นทั ้งหมดใน Thai Express Concepts Pte Ltd โดย
Thai Express เป็ นผู้นําในด้ านการให้ บริการด้ านอาหารที่หลากหลายรูปแบบภายใต้ การให้ บริ การทั ้งสิ ้น 8 แบรนด์ได้ แก่
Thai Express, New York New York, Xin Wang Hong Kong Café, Pinle, Shokudo Coffee House, Kiseki
Japanese Buffet Restaurant, Buffet Town และ Heng Heng Curry Cafe
ปั จจุบนั Thai Express เปิ ดให้ บริ การใน 9 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศสิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินเดีย
ออสเตรเลีย มองโกเลีย จีน เกาหลี และฟิ ลิปปิ นส์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 Thai Express เปิ ดบริ การทั ้งสิ ้น 69 สาขาโดยการลงทุนเองทั ้งสิ ้นจํานวน 54 สาขา
และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์จาํ นวน 15 สาขา
เครื อข่ายร้ านสาขาของกลุ่มบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี ้
บริษัทลงทุนเอง
แฟรนไชส์
ร้ าน
จํานวนสาขา
ในประเทศ ต่ างประเทศ ในประเทศ ต่ างประเทศ
The Pizza Company
277
174
15
61
27
Burger King
27
27
Swensen’s
267
118
128
21
Dairy Queen
263
237
26
Sizzler
45
39
6
The Coffee Club*
294
6
20
268
Thai Express
69
54
15
อื่นๆ **
15
15
รวมทั ้งสิ ้น
1,257
616
95
215
331
* รวมร้ านอาหาร Ribs and Rumps
** อื่นๆ ได้ แก่ ร้ านอาหารในสนามบิน
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8.

ธุรกิจจัดจําหน่ ายและรับจ้ างผลิตสินค้ า

บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.92 ในบริ ษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) ซึ่งเป็ นผู้นําในธุรกิจจัด
จําหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
8.1 จัดจําหน่ ายสินค้าประเภทเสือ้ ผ้ าเครื่องนุ่งห่ ม
8.1.1 Esprit ประกอบด้ วยเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูป รวมถึงเครื่ องประดับแต่งกายของสําหรับ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
วัยรุ่นและเด็ก จากประเทศฮ่องกง
8.1.2 Bossini ประกอบด้ วยเสื ้อผ้าสําเร็ จรูปสําหรับ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วัยรุ่นและเด็ก จากประเทศ
ฮ่องกง
8.1.3 GAP แบรนด์เสื ้อผ้ าร่วมสมัยสําหรับ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วัยรุ่นและเด็ก จากประเทศสหรัฐอเมริ กา
8.1.4 Chales & Keith ประกอบด้ วยรองเท้าสตรี และกระเป๋ าสตรี จากประเทศสิงคโปร์
8.1.5 TUMI กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อ TUMI ของประเทศสหรัฐอเมริกามีดีไซน์เป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง และมี
ความคงทนต่อการใช้ งาน TUMI เป็ นกระเป๋ าทีไ่ ด้ ชื่อว่ามีความคงทนที่สดุ ในโลก
8.2 จัดจําหน่ ายสินค้าประเภทเครื่องสําอาง
8.2.1 Red Earth เครื่ องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศ เน้ นความมีสีสนั ทันสมัย
8.2.2 Bloom ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นผสมของ Aromatherapy จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งประกอบด้ วย
เครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ตลอดจนนํ ้ามันหอมระเหย (Essential Oil) ซึ่งเป็ นกลิ่นที่โดด
เด่นจากพันธุ์ไม้ หายากที่มใี นประเทศออสเตรเลีย
8.2.3 Smashbox เป็ นผลิตภัณฑ์กลุม่ Premium Professional Color Cosmetic ชั ้นนําซึ่งมีชื่อเสียงและ
ได้ รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ดารา นางแบบ และคนดังใน Hollywood จากประเทศสหรัฐอเมริ กา
8.3 จัดจําหน่ ายสินค้าประเภทอื่นๆ
8.3.1 ETL อุปกรณ์และหนังสือเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และความรู้รอบตัวของเด็กที่มีความ
ทันสมัย โดยเป็ นอุปกรณ์ที่สามารถโต้ ตอบ (Interact) กับเด็ก เพื่อให้ เกิดความน่าสนใจ
8.3.2 Zwilling J.A. Henckels เครื่ องใช้ แสตนเลส สตีลคุณภาพสูงประกอบไปด้ วย มีด ช้ อน หม้ อ กระทะ
อุปกรณ์ประกอบอาหาร ภาชนะเครื่ องครัวต่างๆ และอุปกรณ์ตกแต่งเล็บจากประเทศเยอรมัน
8.4 รับจ้ างผลิตสินค้ าอุปโภค
บริ ษัทดําเนินธุรกิจรับจ้ างผลิตสินค้ าอุปโภคและสินค้าในครัวเรื อน ได้ แก่ นํ ้าหอมปรับอากาศในรถยนต์ ยาขัด
รถยนต์ นํ ้ายาทําความสะอาดสุขภัณฑ์ นํ ้ายาทําความสะอาดพื ้น นํ ้ายาปรับผ้านุ่ม นํ ้ายาล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาด ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าที่มีชื่อเสียง เช่น PLAX, WET ONES, GLADE ALFA, GLADE SPORT, CARGLO,
SUNLIGHT, COMFORT, HICLASS, PED เป็ นต้ น โดยรับจ้ างจากบริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้ าซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
บริ ษัทต่างประเทศที่ผลิตสินค้าอุปโภคและจัดจําหน่ายทั ้งในและต่างประเทศ เช่น บริ ษัท ยูนลิ ีเวอร์ ไทย เทรดดิ ้ง จํากัด
บริ ษัท เอส.ซี.จอห์นสัน แอนด์ซนั (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท คอลเกต ปาล์ม-โอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท ไลอ้ อน
(ประเทศไทย) จํากัด
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4.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ข้ อมูลด้ านการตลาดและภาวะการแข่งขัน ส่วนหนึ่งเป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นการรวบรวมข้ อมูล
เผยแพร่ จากส่วนราชการและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งซึ่งจากเป็ นข้ อมูลที่บริ ษัทมีการ
ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเป็ นผู้จดั ทําเป็ นรายปี
1.

อุตสาหกรรมท่ องเที่ยวและโรงแรม
แม้ ในปี
2554 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ตลอดจน
ผลกระทบจากปั ญหาอุทกภัยในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี แต่จํานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยยังคงมีจํานวนถึง 19 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ร้ อย
ละ 20 ส่วนอัตราการเข้ าพักเฉลี่ยทั ้งประเทศเท่ากับร้ อยละ 58 เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีร่ ้ อยละ 50
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่ ในปี 2555 จะมีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ ามาในประเทศไทย
เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ในอัตราร้ อยละ 2 เนื่องจากการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ ้น ประกอบกับ เศรษฐกิจโลก
ทยอยปรับตัวดีขึ ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชีย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้ ประเมินอัตราการขยายตัวของ GDP ภายในประเทศไว้ ร้อยละ 5.5-6.5 ในปี 2555 นอกจากปั จจัยทาง
เศรษฐกิจที่เอื ้ออํานวยแล้ว การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยได้ ออกมาตราการกระตุ้นการท่องเทีย่ วภายในประเทศอีกด้วย
2553
2554
จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านคน)
15.94
19.09
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
12.4
19.8
อัตราการเข้าพักโรงแรม (ร้ อยละ)
50.2
57.5
ที่มา: การท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย

2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

นักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ล้ านคน
10.00
11.65
11.52
13.82
14.46
14.58
14.15
15.94
19.09

เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
-7.4%
+16.5%
-1.1%
+20.0%
+4.6%
+0.8%
-3.0%
+12.4%
+19.8%

ที่มา: การท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย

คู่แข่ งและสถานภาพในการแข่ งขัน
•
ในเขตกรุงเทพฯ: โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุงเทพ รี ซอร์ ท แอนด์ สปา เป็ นโรงแรมจับกลุ่มลูกค้ าที่เน้ นการ
พักผ่อน โดยมีผ้ ปู ระกอบการที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับบริ ษัท ได้ แก่ Banyan Tree, Shangri-La, Royal
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Orchid Sheraton และ Millenium Hilton ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องในปี 2554 เทียบกับคู่แข่งใน
กลุ่มแล้วอยู่อนั ดับ 2 สําหรับโรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุงเทพฯ มีค่แู ข่งทีเ่ ป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาวเปิ ดใหม่หรื อมีการ
ปรับมาตรฐานโรงแรมเดิมให้ มมี าตรฐานสูงขึ ้นหลายแห่ง การแข่งขันจึงมีสงู ขึ ้น ลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย ได้ แก่
ลูกค้ ากลุ่มบริ ษัทและนักธุรกิจ ซึ่งโรงแรม โฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุงเทพฯ มีความได้ เปรี ยบคู่แข่งในด้านการให้บริ การที่เป็ น
เลิศ การบํารุงรักษาสถานที่และเครื่ องใช้ ต่างๆ ให้ มีความหรูหรา นอกจากนี ้ ยังได้ เปรี ยบในด้านที่ตั ้งของโรงแรม
ว่าจ้างผู้บริ หารโรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลเข้ามาบริหารโรงแรม ส่วนโรงแรมเซนต์ รี จิส
กรุงเทพฯ เป็ นโรงแรมที่เปิ ดใหม่ในปี 2554 เป็ นโรงแรมที่มีกลุม่ ลูกค้าเป็ นนักธุรกิจ และกลุ่มบริ ษัท เช่นเดียวกับ
โรงแรม โฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุงเทพฯ แต่ท ั ้ง โรงแรม โฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุงเทพฯ และ โรงแรมเซนต์ รี จสิ กรุงเทพฯ ก็มีฐานลูกค้ า
ของตัวเองเป็ นหลัก
•

ในเขตพัทยา: โรงแรมพัทยา แมริ ออท รี ซอร์ ท แอนด์ สปา เป็ นโรงแรมจับกลุ่มลูกค้าที่เน้นการพักผ่อนและ
จัดเป็ นหนึ่งในผู้นําตลาดโรงแรมระดับชั ้นนําในกลุ่มโรงแรมระดับที่มีเครื อข่ายสากลในพัทยา ผู้ประกอบการที่
อยู่ในระดับใกล้ เคียงกันกับบริ ษัทได้ แก่ Dusit Resort, Amari Orchid, Holiday Inn และ Sheraton โดยโรงแรม
พัทยา แมริ ออท รี ซอร์ ท แอนด์ สปา มีรายได้ เฉลีย่ ต่อห้ องสูดสุดเป็ นอันดับ 1 ของกลุ่มในปี 2554

•

ในเขตหัวหิน: โรงแรมหัวหิน แมริ ออท รี ซอร์ ท แอนด์ สปา เป็ นโรงแรมจับกลุ่มลูกค้าที่เน้นการพักผ่อนและจัด
อยู่ในกลุ่มโรงแรมระดับที่มีเครื อข่ายสากลในหัวหิน ซึ่งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ขณะที่โรงแรมอนันตรา หัว
หิน รี ซอร์ ท แอนด์ สปา จัดอยูใ่ นโรงแรมชั ้นนําประเภทที่มเี อกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวและเป็ นโรงแรมที่เน้ น
กลุ่มลูกค้ าระดับบนเท่านั ้น ผู้ประกอบการที่อยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกันกับบริ ษัท ได้ แก่ Hilton, Sofitel, Sheraton
และ Hyatt ซึ่งในปี 2554 โรงแรมทั ้งสองแห่งของบริ ษัทมีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องจัดอยู่ในอันดับกลางของกลุ่มคู่แข่ง

•

ในเขตภูเก็ต: โรงแรม เจดับบลิว แมริ ออท ภูเก็ต รี ซอร์ ท แอนด์ สปา เป็ นโรงแรมจับกลุ่มลูกค้ าที่เน้ นการพักผ่อน
และจัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมที่มีเครื อข่ายสากล โดยมีผ้ ปู ระกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ Laguna
Beach, Le Meridian, Westin Siray Bay และ Dusit Laguna ขณะที่โรงแรม อนันตรา ภูเก็ต วิลล่าส์ ถือเป็ น
Flagship ของเครื ออนันตรา มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ให้ บริ การห้ องพักพร้ อมสระว่ายนํ ้าส่วนตัว และเน้ น
กลุ่มลูกค้ าระดับบน โดยมีผ้ ปู ระกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ Banyan Tree, Tri Sara, Sala
Phuket, Phuket Pavillions และ Aleenta

•

ในเขตสมุย: อนันตรา บ่อผุด รี ซอร์ ท แอนด์ สปา จัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมชั ้นนําซึ่งมีเอกลักษณ์ของตนเอง ขณะที่
โฟร์ ซีซนั่ ส์ รี ซอร์ ท สมุย ที่จดั อยู่ในกลุ่มโรงแรมที่มีเครื อข่ายสากล โดยผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน
ได้ แก่ Banyan Tree, W Retreat, Napasai , Six Senses, Renaissance, Chaweng Regent, Central
Grand, Amari Plam Reef, โดยโรงแรมในเครื อของบริ ษัททั ้งสองแห่งมีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องในปี 2553 จัดอยู่
อันดับผู้นําตลาด ประกอบกับในปลายปี 2553 มีการเปิ ดให้ ดําเนินการ อนันตรา ลาวาณา รี ซอร์ท แอนด์ สปา
ที่เกาะสมุย ซึ่งบริ ษัทรับจ้ างบริ หารจัดการ เท่ากับเป็ นการตอกยํ ้าความเป็ นผู้นําผู้ประกอบการโรงแรมในเกาะสมุย
ที่ให้ บริ การโรงแรมถึง 3 แห่ง

•

ในเขตเชียงใหม่: โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ รี ซอร์ ท เชียงใหม่ เป็ นโรงแรมชั ้นนําที่จดั อยู่ในกลุ่มโรงแรมระดับ High-end
โดยผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ Mandarin Oriental Dhara Dhevi, Dusit D2 และ Chedi
โดยในปี 2553 โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ รี ซอร์ ท เชียงใหม่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องอยู่ในอันดับ 2 ของกลุ่ม
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•

ในเขตเชียงราย: โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา รี ซอร์ ท แอนด์ สปา มีผ้ ปู ระกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียง
กัน ได้ แก่ Dusit Island, Imperial , Katilya และ Le Meridien โดยในปี 2553 โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยม
ทองคํา รี ซอร์ ท แอนด์ สปา มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องสูงสุดเป็ นอันดับ 1 ของกลุ่ม นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีโรงแรมโฟร์ ซี
ซัน่ ส์ เต้ นท์แคมป์ ที่จดั อยู่ในกลุ่มโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง เนื่องจากเป็ นเอกซ์คลูซีฟ รี ซอร์ ทที่โดดเด่น
เรื่ องความเป็ นพื ้นบ้ านแห่งป่ าเมืองเหนือที่ให้ บริ การที่พกั เพียง 15 เต้ นท์ จึงทําให้ ไม่มีคแู่ ข่งโดยตรง

•

ประเทศออสเตรเลีย: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย จัดว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ โดยปั จจุบนั มีรายได้ เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10 ของ GDP ปี ที่ผ่านมาวิกฤษเศรษฐกิจโลกและ ภัยภิบตั ิ
ธรรมชาติส่งผลให้ อตั ราการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและในประเทศเฉลีย่ ร้ อยละ 0.8 ต่อปี
แต่คาดว่าปี นี ้จะมีอตั ราการเจริ ญเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้ อยละ 3.4 ต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้ อตั ราความต้ องการห้ องพัก (โรง
แรม,เกสเฮ้ า,โมเต็ล และ เซอร์ วสิ อพาร์ทเม้ น) เพิ่มขึ ้นเฉลีย่ ร้ อยละ 1.59 ต่อปี ปั จจุบนั ออสเตรเลียมีจาํ นวน
ห้ องพักทั ้งหมด 227,000 ห้ อง เป็ นโรงแรม 86,000 ห้ อง, เกสเฮ้ า และโมเต็ล 87,000 ห้ อง และ เซอร์ วิสอพาร์
ทเม้ น 54,000 ห้ อง รัฐที่มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวได้ แก่ ควีนส์แลนด์ (บริ สเบน), นิวเซาเวลล์ (ซิดนีย)์ และ
วิคตอเรี ย (เมลล์เบริ น) (ที่มา : Tourism Research Australia)

•

ควีนส์แลนด์: เมืองที่สําคัญคือบริ สเบน ควีนส์แลนด์มีสดั ส่วนนักท่องเทีย่ วที่คิดเป็ นร้ อยละ 38 ของจํานวน
นักท่องเทีย่ วทั ้งหมดในออสเตรเลีย และคาดว่าจะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยร้ อยละ 3.2 ต่อปี
ในปี 2554 มีจํานวนโรงแรม 1,124 โรง (ที่มา : Tourism Queensland)

•

นิวเซาเวลล์: เมืองที่สาํ คัญคือ ซิดนีย์ นิวเซาเวลล์มสี ดั ส่วนนักท่องเที่ยวคิดเป็ นร้ อยละ 33 ของนักท่องเทีย่ ว
ทั ้งหมดในออสเตรเลีย นักท่องเที่ยวหลักจากต่างชาติคือ จีน, นิวซีแลนด์ และ อังกฤษ ในปี 2554 จํานวนโรงแรม
ในนิวเซาเวลล์มที ั ้งหมด 1,398 โรง (ที่มา : NSW Tourism)

•

วิคตอเรี ย: เมืองที่สําคัญคือ เมลล์เบริ น ภายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา จํานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติใน
วิคตอเรี ยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยร้ อยละ 5 ต่อปี ในปี 2554 จํานวนโรงแรมในวิตอเรียมีท ั ้งหมด 809 โรง (ที่มา :
Tourism Victoria)

•

คู่แข่งที่สําคัญในประเทศออสเตรเลียคือ กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ ไอเฮทจี และ มันตรา
กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ บริ หารภายใต้ แบรนด์ โซฟิ เทล, พูลแมน, เอ็มแกลเลอลี,่ โนโวเทล, เมอเคียว, ไอบิส , ออลซี
ซัน่ และอีแทป ภายหลังแอคคอร์ ได้ รวมกิจการกับกลุม่ โรงแรมมาร์ แวค โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ทในปี 2554 ทําให้แอคคอร์ มี
จํานวนโรงแรมในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพิ่มขึ ้น ปั จจุบนั จัดว่ามีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็ นอันดับหนึ่ง
กลุ่มโรงแรมไอเฮทจี บริ หารภายใต้ แบรนด์ อินเตอร์ คอนดิเนนตัล, คราวน์พลาซ่า, ฮอลลิเดย์ อินน์, ฮอลลิเดย์
อินน์ เอ็กเพรส และสเตย์บริ ด สวีท
กลุ่มโรงแรมมันตรา บริหารภายใต้แบรนด์ เปปเปอร์ , มันตรา และเบรคฟรี

กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริ ษัทมีระบบการขายในลักษณะการรวมศูนย์ด้านการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมข้ อมูลของลูกค้ าและ
โรงแรมในเครื อไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อจะนําไปใช้ในการขยายตลาดและส่งเสริ มการขาย (Decentralization) ซึ่งเป็ นการ
กระจายข้ อมูลที่มีให้ เกิดประโยชน์ในการเสริ มสร้ างเครื อข่ายในการขายให้กว้างขวางและรวดเร็ วขึ ้น โดยบริ ษัทมีกลยุทธ์
การตลาดและการขาย ดังนี ้
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1. เน้ นการให้ บริ การที่ค้ มุ ค่าเหมาะสมกับราคาขาย และสร้ างความประทับใจในการให้ บริ การการขายร่ วมกับ
บริ ษัทนําเทีย่ ว สายการบิน และองค์กรอื่นๆ เช่น ห้างสรรพสินค้ า บริ ษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร
เป็ นต้ น เพื่อเพิ่มจํานวนลูกค้ า
2. เน้ นการขยายฐานลูกค้ าไปยังแหล่งตลาดทีย่ งั ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการขายมากนัก สร้ างความสัมพันธ์ที่ดี
ทั ้งตลาดในภูมิภาค เช่น เกาหลี จีน และ อินเดีย และตลาดสําคัญอื่นๆ ในเอเชียและยุโรป ตลอดจน
พัฒนาการขายตรงเพื่อให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ เพิ่มขึ ้น
3. สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกับลูกค้ าเดิมเพื่อให้ เกิดความประทับใจและกลับมาใช้ บริการอีก โดยปรับปรุงและ
แจ้ งข้ อมูลล่าสุดให้ ลกู ค้ าทราบเกี่ยวกับบริ การหรื อโปรแกรมต่างๆของโรงแรมตลอดเสมอ
เพือ่ ให้ ลกู ค้ า
สามารถเลือกบริ การที่เหมาะกับความต้ องการของตนเองได้
4. ประชาสัมพันธ์การให้ ความสะดวกในการให้ บริการสํารองห้ องพักผ่านศูนย์กลางสํารองห้ องพักในกรุงเทพฯ
และสํานักงานตัวแทนขายและสํารองห้ องพักในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ อังกฤษ มัลดีฟส์ และอาบูดาบี
เป็ นต้ น ซึ่งสามารถสํารองห้ องพักโรงแรมในเครื อได้ ทกุ แห่ง
5. พัฒนาระบบสํารองห้ องพักทางอินเตอร์ เน็ทซึ่งเป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพการเติบโตสูง
โดยสามารถสํารอง
ห้ องพักผ่านเว็บไซต์ www.anantara.com หรื อสํารองห้ องพักโดยช่องทางการตลาดร่ วมกับพันธมิตรใน
ธุรกิจท่องเทีย่ วในระดับสากล ได้ แก่ Global Hotel Alliance, Small Luxury Hotel of the World, Virtuoso,
Kiwi Collection และ The Leading Small Hotels of the World
6. ประชาสัมพันธ์แบรนด์ของบริ ษัทฯ ผ่านการเปิ ดให้ บริ การโรงแรมที่บริษัทฯ รับจ้ างบริหารในประเทศใหม่ๆ ที่
มีอตั ราการเติบโตของนักท่องเที่ยวสูง เช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย เป็ นต้ น
บริ ษัทใช้ รูปแบบในการบริ หารธุรกิจในกลุ่มโรงแรมหลายรูปแบบ คือ การบริ หารงานด้ วยตนเอง การบริ หารงานภายใต้
เครื่ องหมายทางการค้ า และการบริ หารงานแบบร่ วมลงทุน โดยมีปัจจัยที่ใช้ ในการพิจารณาเลือกวิธีการบริ หารโรงแรมดังนี ้
1.
การบริหารงานด้ วยตนเองและใช้ เครื่ องหมายการค้ าของตนเอง
เนื่องจากบริษัทมีแบรนด์ อนันตรา ซึ่งเป็ นแบรนด์ของตนเอง ในกรณีที่บริ ษัทพิจารณา ถึงขนาดของโรงแรม แหล่ง
ที่ตั ้ง ภาวะการแข่งขัน ประสบการณ์การดําเนินธุรกิจในตลาดนั ้นแล้วเห็นว่าบริษัทสามารถบริ หารงานเองได้ ก็จะบริหารงาน
โดยใช้แบรนด์ของตนเอง ซึ่งช่วยลดต้ นทุนในการดําเนินงาน ในส่วนของค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ เพราะใช้ แบรนด์
ของตนเอง นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังรับจ้างบริ หารงานให้ กับเจ้าของโรงแรมอืน่ ภายใต้แบรนด์อนันตรา ซึ่ง ณ สิ ้นปี 2554 มี
โรงแรมที่บริ ษัทบริหารงานเปิ ดให้ บริ การแล้ วทั ้งสิ ้น 9 แห่ง จากทั ้งหมด 26 แห่งที่บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในสัญญาจ้างบริหารงาน
แล้ว โดยโรงแรมที่เหลือ 17 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง ซึ่งคาดว่าจะทยอยเปิ ดให้ บริการได้ในปี 2555-2559
2.
การบริหารงานด้ วยตนเองโดยใช้ เครื่ องหมายการค้ าอื่น
บริ ษัทจะพิจารณาบริ หารงานด้วยตนเอง ภายใต้ เครื่ องหมายการค้าอื่น เนื่องจากเหตุผลทางการตลาดและโอกาส
ที่จะได้ รับผลตอบแทนเพิ่มขึ ้นมีมากกว่าต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น ดังจะเห็นได้ จาก บริ หารงานด้วยตนเองภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
“แมริ ออท” (Franchise) จํานวน 2 แห่ง ที่พทั ยา และหัวหิน ซึ่งเป็ นโรงแรมขนาดใหญ่ กล่าวคือ มีจํานวนห้ องพัก ระหว่าง
200-300 ห้ อง ซึ่งจําเป็ นต้ องมีศนู ย์การรับจองห้ องพักทีม่ ีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐานสากล โดยที่การบริ หารงานภายใต้
เครื่ องหมายการค้ าอื่นแม้ ว่าจะมีค่าใช้ จ่ายแฟรนไชส์ แต่ผลตอบแทนที่ได้ รั บนั ้นคุ้มค่าทั ้งในด้ านของอัตราการเข้ าพักและอัตรา
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ค่าห้ องพัก ดังจะเห็นได้ จากผลการดําเนินงานในระยะเวลากว่าสิบปี ที่ผ่านมา เนื่องจากแบรนด์แมริออทเป็ นที่ร้ ูจักในระดับ
สากลและมีศนู ย์การรับจองห้ องพักของกลุ่มแมริ ออทซึ่งมีเครื อข่ายครอบคลุมทัว่ โลก
3.
การหาผู้ร่วมทุนและการว่าจ้างให้ ผ้ อู ื่นบริ หารงาน
ในกรณีที่บริ ษัทขาดประสบการณ์ในการบริ หารงานโรงแรมในบางพื ้นที่ แต่บริ ษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพการ
เติบโตของตลาด และโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ อาจหาผู้ร่วมทุนซึ่งมีประสบการณ์ เช่น การร่ วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50
ในกลุ่มโรงแรมที่มลั ดีฟส์และแอฟริ กา หรื อการว่าจ้างกลุ่มโรงแรมที่มชี ื่อเสียงและความสามารถในการบริหารงานในระดับ
สากล มาเป็ นผู้บริ หารงานสําหรับโครงการนั ้นๆ ดังเช่น บริ หารงานโดยโฟร์ ซีซนั่ ส์ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้า “โฟร์ ซีซนั่ ส์”
บริ หารงานโดยกลุ่มแมริ ออทโฮเทล ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “เจดับบลิวแมริ ออท” บริ หารงานโดยสตาร์ วดู ภายใต้
เครื่ องหมายการค้า “เซ็นต์ รี จิส” ภายใต้ สญ
ั ญาบริ หารงาน โดยจะค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการเป็ นร้ อยละคงที่ของ
รายได้ รวม และร้ อยละคงที่ของรายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานของโรงแรม
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1.
นักท่องเทีย่ วเพื่อการพักผ่อน
2.
นักธุรกิจ
3.
กลุ่มการประชุม การจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน
4.
กลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเทีย่ วที่เดินทางผ่าน
ทั ้งนี ้สัดส่วนของกลุ่มลูกค้ าจะแตกต่างกันไปตามที่ตั ้งและนโยบายของแต่ละโรงแรม
นโยบายด้ านราคา
ธุรกิจโรงแรมในภูมิภาคนี ้ได้ รั บผลกระทบจากฤดูกาลค่อนข้ างสูง จํานวนลูกค้ าจะเข้ าพักน้ อยในช่วงฤดูฝน ตั ้งแต่
เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนตุลาคม ลูกค้ าในประเทศจะเข้ าพักในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนลูกค้ าจากต่างประเทศ
จะมาใช้ บริ การระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมในเครื อ Oaks ทีป่ ระเทศออสเตรเลียนั ้น
ได้ รับผลกระทบจากฤดูกาลที่ตํ่ากว่า เนื่องจากฐานลูกค้ าส่วนใหญ่ คือ นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งปั จจัยของ
ช่วงฤดูกาลมีผลต่อการกําหนดราคา นอกจากปั จจัยต้ นทุนการดําเนินงานของโรงแรมที่เป็ นพื ้นฐานการปรับราคา ตลอดจน
ราคาตลาดของคู่แข่งขันในระหว่างโรงแรมระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตามในช่วงที่มิใช่ฤดูการท่องเที่ยวหรื อมีนกั ท่องเที่ยวไม่มาก
โรงแรมใช้ กลยุทธ์ในการส่งเสริ มการขาย เช่น การลดราคาในช่วงพิเศษ เสนอโปรแกรมขายร่ วมกับโรงแรมในเครื อในราคาพิเศษ
การให้ บริ การพิเศษโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่ม ร่ วมส่งเสริ มการขายกับบริ ษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันทีส่ ําคัญคือ
1.
มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน
2.
มีแบรนด์ของตัวเองที่เป็ นที่ร้ จู กั ในระดับสากล
3.
มีการให้ บริ การที่ดแี ละมีคณ
ุ ภาพในราคาทีเ่ หมาะสม
4.
มีโรงแรมในเครื อ ซึ่งตั ้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญของประเทศ และมีระบบสํารองห้ องพักที่ทนั สมัย
และรวดเร็ ว
5.
มีห้ นุ ส่วนทางธุรกิจระดับนานาชาติ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุ่มแมริ ออท โฟร์
ซีซนั ส์ และสตาร์วดู
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6.

การสร้ างมาตรฐานและความมีเอกลักษณ์ (Uniqueness) ที่สําคัญ โดยเฉพาะโรงแรมในเครื ออนันตรา
ซึ่งทําให้ บริษัท สามารถใช้ แบรนด์ในธุรกิจบริ หารจัดการโรงแรมซึ่งสามารถขยายฐานลูกค้ าและอัตรา
การทํากําไรให้ กับบริ ษัทฯ

การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย ช่องทางการจัดจําหน่ายแบ่งได้ 3 ทางคือ
1.
การขายโดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายของบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ 55 ของรายได้ ที่มาจากช่องทางจําหน่าย
ทั ้งหมด เจ้ าหน้าที่ฝ่ายขายของบริ ษัทจะเสนอสินค้าให้ ลกู ค้ าโดยตรงหรื อตัวแทนขายและกลุ่มลูกค้ าจัด
ประชุมและสัมมนาทั ้งภายในและต่างประเทศ
2.
ขายผ่านตัวแทนจําหน่ายหรื อบริ ษัทท่องเทีย่ ว (Tour/Travel Agent) ในต่างประเทศ คิดเป็ นร้ อยละ 37
ของรายได้ ที่มาจากช่องทางจําหน่ายทั ้งหมด Tour/Travel Agent จะทําหน้ าทีล่ กั ษณะเดียวกับคน
กลางในการจัดจําหน่ายห้ องพักให้ กับบริ ษัท โดย Tour/Travel Agent ของบริ ษัท จะมีอยู่ท ั ้งในเอเชีย
ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และทําธุรกิจประเภทรับจองห้ องพักและขายตัว๋ เครื่ องบินและ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางให้ กับผู้ใช้ บริการโดยอาจเสนอขายตัว๋ เครื่ องบินพร้ อมห้ องพักใน
ลักษณะ Package ด้ วย โดยคุณสมบัติของตัวแทนจําหน่ายหรื อบริ ษัทท่องเทีย่ ว ที่โรงแรมเสนอราคา
ห้ องพักพิเศษเพื่อจําหน่าย ได้ แก่ มีเครื อข่ายทีก่ ว้างขวาง มีประวัติและชื่อเสียงที่ดี และมีประสบการณ์
ในการดําเนินงานมานาน และ สามารถทํายอดขายได้ สงู
3.
อื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 8 ของรายได้ ทมี่ าจากช่องทางจําหน่ายทั ้งหมด ได้ แก่ (1) การ Walk In ของกลุม่
นักท่องเทีย่ วทัว่ ไป และ (2) พนักงานรับจองห้ องพักจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทัว่ ไปซึ่งรู้จักโรงแรมผ่านสื่อ
ต่างๆ เพื่อนฝูงหรื อกลุ่มลูกค้าเดิม ทั ้งนี ้ (1) และ (2) เป็ นลูกค้ าคนละกลุ่ม โดยลูกค้า Walk in คือลูกค้ า
ที่ไม่ได้ จองห้ องพักมาก่อน ทั ้งนี ้หากลูกค้ าจองห้ องพักผ่าน Internet บริ ษัทจะไม่นบั ลูกค้านั ้นเป็ นลูกค้ า
ประเภท Walk in
ลักษณะของลูกค้ า ลูกค้ าของธุรกิจโรงแรม มีท ั ้งลูกค้าที่เป็ นคนไทยและต่างชาติ ซึ่งแบ่งได้ เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ
1.

กลุ่มลูกค้ าที่จองผ่านบริ ษัทท่องเที่ยวทั ้งในประเทศและต่างประเทศ เป็ นทีร่ ับจองห้ องพักจากลูกค้ า
แล้ วบริษัทท่องเทีย่ วจะส่งลูกค้ าให้ โรงแรม โดยจํานวนห้ องพักที่ขายผ่านบริษัทท่องเทีย่ วจะมีปริมาณ
สูงและถือเป็ นลูกค้ ากลุ่มใหญ่ของบริ ษัท

2.

กลุ่มนักท่องเที่ยวทัว่ ไป เป็ นลูกค้ าที่ติดต่อเข้ าพักที่โรงแรมด้ วยตนเอง

3.

กลุ่ม ลูก ค้ าที่ม าจัด ประชุม และสัมมนาเป็ นกลุ่ม ลูก ค้ าที่เ ข้ า พัก โรงแรมเพื่อวัตถุประสงค์ ข องการ
ประชุมสัมมนา ลูกค้ าประเภทนี ้จะก่อให้ เกิดรายได้ อื่นๆ นอกเหนือจากห้ องพัก

ลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัท เป็ นลูกค้ าที่ติดต่อผ่านมาทางบริ ษัทท่องเที่ยวทั ้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมี
ความหลากหลาย และไม่มีลกู ค้ารายใหญ่ทมี่ ีสดั ส่วนมากกว่าร้ อยละ 30 สําหรับลูกค้ าภายในประเทศที่เป็ นบริ ษัทเอกชน
องค์กรภาครัฐต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อนั ดีกับบริ ษัท มีการมาใช้ บริการอย่างสมํา่ เสมอ และจากโครงการไทยเทีย่ วไทยของ
รัฐบาลส่งผลให้ กลุ่มลูกค้าภายในประเทศเพิ่มสูงขึ ้น
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สัดส่วนของลูกค้ าที่เข้ าพักแบ่งตามทวีป มีรายละเอียด ดังนี ้
ประเทศ/ทวีป
ประเทศไทย
เอเชียตะวันออก
เอเชียใต้
ตะวันออกกลาง
ยุโรป
อเมริ กา
หมู่เกาะทางแปซิฟิก
อื่น ๆ
รวม

2553
13%
23%
3%
7%
36%
11%
5%
2%
100%

2554
14%
27%
3%
8%
31%
11%
5%
1%
100%

สัดส่วนของลูกค้ าแยกตามรายประเทศ 5 อันดับแรก ในปี 2554 ดังนี ้
ลําดับที่
ประเทศ
2553
1
ไทย
13%
2
อเมริ กา
9%
3
เยอรมัน
10%
4
อังกฤษ
7%
5
จีน
4%

2554
14%
9%
7%
6%
6%

2.

ธุรกิจให้ เช่ าศูนย์ การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา
จากภาวะการขยายตัวของตลาดค้ าปลีกในปี ที่ผา่ นมา มีการพัฒนาและสร้ างศูนย์การค้ าใหม่ ทําให้พื ้นที่ค้าปลีก
ในกรุงเทพฯ
มีเพิ่มขึ ้น
การขยายตัวของตลาดค้ าปลีกสู่ตลาดนักท่องเที่ยวจึงยังคงเป็ นช่องทางในการขยายตัวที่
ผู้ประกอบการนํามาใช้ ตลอด 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งแหล่งท่องเทีย่ วที่ใกล้กรุงเทพฯและมีศกั ยภาพมากทีส่ ดุ รองเป็ นอันดับ
สองของประเทศคือพัทยา จกสถิติกรมการท่องเที่ยวปี 2554 ในเมืองพัทยาจะมีผ้ ปู ระกอบการทีจ่ ดั อยู่ในระดับเดียวกัน
ประมาณ 4-5 รายแต่จะมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่แตกต่างกันไป เช่นธุรกิจ ห้างสรรพสินค้ าCentral Festival Pattaya
Beach, Factory Outlet และ Hyper Mart เช่น บิ๊กซี โลตัส และ คาร์ ฟรู ์ และศูนย์การค้ าประเภท IT เช่น ตึกคอม จะมี
เป้าหมายกลุม่ ลูกค้าท้ องถิ่นและนักท่องเที่ยวในอัตราส่วนที่ใกล้ เคียงกัน ในขณะที่ศนู ย์การค้ารอยัลการ์ เด้น พลาซ่า พัทยา
จะมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายหลัก คือนักท่องเทีย่ วและลูกค้ าที่เข้ าพักโรงแรม
ภาวะการแข่งขันของศูนย์การค้าในพัทยามีการแข่งขันกันรุนแรงตลอดปี ที่ผ่านมาและในปี นี ้มีการพัฒนาพื ้นที่
เพื่อสร้ างศูนย์การค้ าใหม่ รวมถึงแข่งขันทางด้ านการจัดการส่งเสริ มการขายมากขึ ้น ทั ้งนี ้การแข่งขันดังกล่าวมีผลกระทบ
ต่อศูนย์การค้ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า พัทยาน้ อย เนื่องจากศูนย์การค้ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา ตั ้งอยู่ในทําเลที่ดี โดย
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเช่าพื ้นทีข่ องศูนย์การค้ ารอยัลการ์เด้ น พลาซ่า พัทยาแล้ วยังคงเป็ นที่น่าสนใจสําหรับผู้เช่ามาก สังเกต
ได้ จากอัตราการเช่าพื ้นที่ที่มีอยูส่ งู ถึงอัตราร้ อยละ 93
ตลอดปี ที่ผ่านมา ศูนย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา ได้ มีการปรับตัวเพื่อให้มีความแตกต่าง
(Differentiate) จากคู่แข่ง โดยปรับเปลี่ยนร้ านค้ าเพิ่มธุรกิจบันเทิง คือ สครี ม อิน เดอะ ดาร์ ค เพิ่มร้ านค้ าแฟชัน่ แบรนด์ชั ้น
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นําต่างๆ พร้ อมทั ้งรูปแบบของการนําเสนอสินค้ าและบริ การในส่วนของการให้ บริการด้ านอาหารและเครื่ องดื่ม (Food and
Beverage) สินค้ าประเภทไลฟ์สไตล์ (Life Style) เพื่อให้ ทางศูนย์รองรับความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้ อย่างแท้ จริ ง
3.

ธุรกิจให้ เช่ าศูนย์ การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า กรุงเทพฯ
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้ น พลาซ่า กรุงเทพฯ คือ กลุ่มชุมชนบริ เวณใกล้ เคียงโดยเน้ นที่
กลุ่มครอบครัว คนทํางานรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่โคนโดริ มแม่นํ ้า และนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรม ภายในศูนย์การค้ารอยัล
การ์ เด้น พลาซ่า กรุงเทพฯ มีร้านค้าที่เป็ นที่ร้ ูจักหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็ นร้ านอาหาร อาทิ เดอะ พิซซ่า, สเวนเซ่น, ซิซเล่อร์,
S&P, Starbucks, Mc Donald ร้ านเสริ มความงาม ร้ านหนังสือ โรงเรี ยนเสริ มทักษะ ร้ านค้ าแฟชัน่ ร้ านขายของตกแต่ง
บ้ านและร้ านค้าอื่น ๆ อีกหลากหลาย ทั ้งนี ้เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
เนื่องจากปี 2554 มีการแข่งขันของศูนย์การค้าในบริ เวณศูนย์กลางทางธุรกิจ อย่างรุนแรง ทําให้ ธรุ กิจค้ าปลีกต้ อง
ปรับตัวกันอย่างมาก โดยเฉพาะรูปแบบของศูนย์การค้ าประเภท Community Mall ถึงแม้ รอยัลการ์เด้ น พลาซ่า กรุงเทพ จะ
ไม่ได้ อยู่ในเขตที่ต้องแข่งขันอย่างรุนแรงนั ้น แต่เนื่องจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให้ ความต้ องการของผู้บริ โภค
เปลี่ยนไป อีกทั ้งในเขตรอบนอกกําลังเริ่มมีแนวโน้มการเติบโตของศูนย์การค้าประเภท Community Mallมากขึ ้น จึงหนีไม่
พ้ นที่จะต้ องแข่งขันกันมากขึ ้น ดังนั ้น รอยัลการ์ เด้น พลาซ่า กรุงเทพ ซึ่งเป็ น Community Mall นั ้น จะต้ องตอกยํ ้าความเป็ น
ศูนย์การค้าใกล้ บ้านให้ ชดั เจนและทําการตลาดให้สอดคล้ องและเข้ าถึงความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างแท้ จริ ง
นอกจากนี ้ในปี 2554 ข้ อได้ เปรี ยบทางด้ านที่ตั ้งของศูนย์การค้ า รอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า กรุงเทพ ซึ่งถือเป็ น
Community Mall แห่งเดียวในย่านฝั่ งธน เจริ ญนคร และอยู่แถบริ มแม่นํ ้า ซึ่งมีการเติบโตทางด้ านธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์
ประเภทคอนโดเกิดขึ ้นมากมาย แถบริ มแม่นํ ้า ทําให้ มีกลุ่มลูกค้ าใหม่เพิ่มมากขึ ้น ประกอบกับศูนย์มีการปรับเปลี่ยนร้ านค้ าให้
มีความหลากหลายทั ้งสินค้ าและบริ การที่สามารถตอบสนองความต้ องการให้ ลกู ค้ าเข้ ามาซื ้อสินค้ าและใช้ บริ การเพิ่มขึ ้นมาก
4.

ธุรกิจให้ เช่ าศูนย์ การค้ าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต
เนื่องจากศูนย์การค้ าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต ซึ่งตั ้งอยู่บนหาดไม้ ขาว ท่ามกลางโรงแรมระดับห้ าดาว กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายหลักคือ นักท่องเที่ยวที่เข้ าพักโรงแรมในเขตไม้ ขาว
และลูกค้ าที่อาศัยอยู่บริ เวณใกล้ เคียง โดยภายใน
ศูนย์การค้ าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต มีร้านค้ าหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็ นร้ านอาหาร อาทิ The Coffee Club ,Swensen’s
และ Bill Bentley Pub ร้ านค้าแฟชัน่ อาทิเช่น ร้ าน Esprit, Surfer Paradise, Triumph, Jim Thompson , Starblu
,Private Collection, และร้ านค้าอื่น ๆ อีกหลากหลาย ทั ้งนี ้เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ศูนย์การค้ าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต เป็ นศูนย์การค้าแห่งเดียวบนหาดไม้ ขาว ซึ่งในบริ เวณใกล้ เคียงกันไม่มีค่แู ข่งขัน
ทางตรง ประกอบกับอยู่ท่ามกลางโรงแรมระดับห้ าดาว อาทิเช่น JW Marriott , Anantara , Marriott Vacation Club
,Sala Phuket และ Renaissance และโรงแรมอื่นในเขตใกล้ เคียงอีกมากมาย ด้ วยทําเลที่ตั ้ง และการคัดสรรร้ านค้ าที่ดี
และมีคณ
ุ ภาพ ตรงกับความต้ องการของกลุ่มนักท่องเทีย่ ว เพื่อเปิ ดบริ การภายในศูนย์ ประกอบกับการทําการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง และเพิ่มการบริ การต่างๆเพื่อให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรโรงแรม รวมถึง
กลุ่มสมาคมแท็กซี่ในเขตไม้ ขาว จึงทําให้ จาํ นวนลูกค้ าค่อยๆ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นอีกอย่างมี
นัยสําคัญในระยะเวลาอันใกล้ หลังจากการเพิ่มขึ ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ าพักในโรงแรมในละแวกนั ้น
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5.

ธุรกิจสปา
บริ ษัท เอ็ม สปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด บริ ษัท เอ็ม สปา เวนเจอร์ จํากัด บริ ษัท เอ็มสปา เอ็นเตอร์ ไพร้ ซ์ แมเนจ
เม้ นท์ (เซี่ยงไฮ้ ) จํากัด และบริ ษัท อาราเบียน สปา (ดูไบ) จํากัด ดําเนินกิจการและรับบริ หารศูนย์บริ การเพื่อสุขภาพ ให้ บริ การ
ด้ านสถานเสริ มความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครี ยดอย่างครบวงจร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้ าที่เข้ าพัก
ในโรงแรมและกลุ่มลูกค้ าที่เห็นความสําคัญในเรื่ องสุขภาพ ธุรกิจการให้ บริ การเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปา ได้ รั บความ
นิยมเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั จํานวนผู้ประกอบการได้ เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว แต่อย่างไรก็ ตามบริ ษัท ได้ เปิ ดดําเนินการเป็ นราย
แรกๆ และปั จจุบนั มีสาขาทั ้งหมด 14 แห่งทัว่ ประเทศ และอีก 22 แห่งในต่างประเทศ คู่แข่งที่อาจจัดระดับเพื่อการเปรี ยบเทียบ
คือ (1) บันยันทรี สปา และ อังสนา สปา ซึ่งดําเนินการภายใต้ กลุ่มเจ้ าของเดียวกัน มีสาขาทั ้งหมด 60 แห่ง เป็ นสาขาใน
ประเทศ 7 แห่ง (2) ดุสิต เทวารันย์ สปา ซึ่งมีท ั ้งหมด 5 แห่ง เป็ นสาขาในประเทศ 4 แห่ง (3) Centara Spa ซึ่งมีท ั ้งหมด 16
แห่ง เป็ นสาขาในประเทศ 14 แห่ง โดยจะตั ้งอยู่ตามโรงแรมของกลุม่ ธุรกิจ Central Hotels and Resort และ (4) Six Senses
ซึ่งมีสาขาทั ้งหมด 28 แห่ง เป็ นสาขาในประเทศไทย 6 แห่ง โดยจะตั ้งอยู่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Evason และ Soneva
6

ธุรกิจโครงการอนันตรา วาเคชั่น คลับ

สภาพการแข่ งขันและคู่แข่ ง
ปั จจุบนั จํานวนคู่แข่งที่ดําเนินธุรกิจโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลายังมีจาํ นวนไม่มากนัก เนื่องจาก ต้ อง
อาศัยแบรนด์ที่เป็ นที่ร้ ูจักและได้ รับการยอมรับ อีกทั ้ง ยังต้ องอาศัยเครื อข่ายและจํานวนห้ องพัก สิ่งอํานวยความสะดวกที่
พร้ อมรองรับนักท่องเที่ยวทั ้งในและต่างประเทศ โดยคู่แข่งสําคัญของโครงการอนันตรา วาเคชัน่ คลับ ได้ แก่ กลุ่มโรงแรม
ชั ้นนําระดับโลก อย่างกลุม่ แมริ ออท เป็ นต้ น
นโยบายราคา
โครงการอนันตรา วาเคชัน่ คลับ เน้ นจับกลุ่มลูกค้าตลาดบน ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดในปั จจุบนั จึงไม่มี
ความเสีย่ งทางการแข่งทางด้ านราคา
การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
บริ ษัทฯ ได้ จดั ตั ้งสํานักงานขายของโครงการอนันตรา วาเคชัน่ คลับจํานวนสามแห่ง ในกรุงเทพ ภูเก็ตและสมุย
อีกทั ้งบริ ษัทฯ ยังได้ จดั ตั ้ง Call Center เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของโครงการที่ประเทศฮ่องกงอีกด้ วย
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของโครงการอนันตรา วาเคชัน่ คลับ อยู่ในภูมิภาคเอเชียเป็ นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้ จาก
ข้ อมูลลูกค้ าจําแนกรายประเทศดังต่อไปนี ้
ประเทศ
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ฮ่องกง
ประเทศไทย
ออสเตรเลีย
จีน
สหรั ฐราชอาณาจักร
สหรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์
อื่น ๆ
รวม

2554
24%
13%
10%
9%
7%
5%
4%
3%
25%
100%
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโรงแรมและอสังหาริ มทรัพย์ บริษัทฯ จึงเป็ น
ผู้พฒ
ั นาห้ องพักและวิลล่าเพื่อรองรับความต้ องการของลูกค้า โดยห้ องพักในโครงการอนันตรา วาเคชัน่ คลับ ส่วนใหญ่
จะอยู่ติดกับโรงแรมที่บริ ษัทฯ เป็ นเจ้าของเหรื อเป็ นผู้รับจ้ างบริ หาร ส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการห้ องพักได้ มี
ประสิทธิภาพ และช่วยลดต้ นทุนในการดําเนินงาน
7 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สภาพการแข่ งขันและคู่แข่ ง
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยมีสญ
ั ญาณการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริ มทรั พย์
ระดับบน รวมถึงการพัฒนาแบรนด์และที่พกั อาศัย โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ที่ก่ อสร้ างแล้ ว เสร็ จสามารถสร้ าง
ยอดขายได้ อย่างต่อเนื่องและผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ต่างจัดกิจกรรมการขายในช่วงโครงการเริ่ มก่อสร้ างในเฟสแรก ซึ่ง
โครงการอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ พักอาศัยของเราจัดเป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระดับบนในลําดับต้ น ๆ เซนต์ รี จิส จัดเป็ น
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แบบ Mix Use ที่มีท ั ้งโรงแรมและห้ องชุดเพื่อพักอาศัย พร้ อมบริ ก ารแบบโรงแรมให้ แ ก่ ผ้ ู
พักอาศัย โดยสามารถใช้ งานในส่วนพื ้นที่อํานวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรมได้ ซึ่งต่า งจากโครงการอสังหาริ มทรั พย์
อื่นๆ หากมองในแง่ศกั ยภาพการแข่งขัน เซนต์ รี จิส นับว่ามีความโดดเด่นในด้ านการให้ บริ การแบบครบวงจร และการเป็ น
ตึก เดีย วที่ มีท ั ้งส่ว นของโรงแรมและที่พัก อาศัย แบรนด์ที่จัด เป็ นคู่แ ข่ง หลัก ของเซนต์ รี จิส ได้ แ ก่ The Ritz-Carlton
Residence ซึ่งเป็ นตึกที่รวมโรงแรม Edition เข้ าไว้ กับส่วนพักอาศัย โครงการมีจํานวน 80 ชั ้น ซึ่งคาดว่าจะมีแผนพัฒนา
โครงการในอีก 4-7 ปี โครงการสุโขทัย เรสสิเดนส์ ก็ เป็ นอีก หนึ่งแบรนด์คู่แ ข่งสํา คัญ ในตลาด ซึ่งปั จจุบัน กํ า ลังพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพักอาศัยอยู่ในทําเลที่ห่างจากโรงแรมไปเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั ้น โครงการดังกล่าวจัดเป็ นคูแ่ ข่ง
ของเซนต์ รี จิสที่มีความใกล้ เคียงกันที่สดุ ด้ วยจํานวนห้ องที่มีมากกว่าแต่มีขนาดห้ องที่เล็กกว่า นอกจากนี ้ยังมีโครงการ
โอเรี ยนเต็ล เรสสิเดนส์ บนถนนวิทยุที่ขณะนี ้เปิ ดให้ บริ ก ารแล้ ว ภายใต้ ส ัญ ญาเช่า ระยะเวลา 30 ปี เช่น กัน อย่า งไรก็ ดี
โครงการนี ้ไม่มีส่วนพื ้นที่โรงแรม มีเพีย งแต่ส่ว นของที่พัก อาศัย และเซอร์ วิส อพาร์ ท เมนท์ และโครงการสุดท้ า ย ได้ แ ก่
โครงการ 185 ราชดําริ โดย ไรมอน แลนด์ ซึ่งกําลังดําเนินการก่อสร้ างบนถนนเดียวกัน แต่เป็ นลักษณะคอนโดมิเนีย มซึ่ง
ไม่ได้ ให้ บริ การในส่วนของโรงแรม
กลยุทธ์ ทางการตลาด
กลุ่มลูกค้าของเซนต์ รี จสิ ให้ ความสนใจในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เนื่องจากมีความเชื่อมัน่ ในแบรนด์
ซึ่งมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ควบคู่ไปกับแผนการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยตรงทั ้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การมีเครื อข่ายที่แข็งแกร่ งของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย การมีเครื อข่ายทีแ่ ข็งแกร่ งของกลุม่ บริ ษัท
อสังหาริ มทรัพย์ท ั ้งในประเทศและต่างประเทศ และจากการบอกต่อ
นโยบายราคา
เนื่องจากเซนต์ รี จิส ได้ ขายห้ องชุดภายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะเวลา 30 ปี ดังนั ้นกลยุทธ์ในการตั ้งราคาจึงได้ รวมการ
คิดส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาอสังหาริ มทรัพย์แบบครอบครองกรรมสิทธิ์ในบริ เวณที่ใกล้ เคียงกัน ทั ้งนี ้ คุณ ค่า ของแบรนด์
ทําเลที่ยอดเยี่ยม ดีไซน์ที่สวยงาม การอออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยที่ลงตัว การก่อสร้ างที่มีคณ
ุ ภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกใน
ส่วนของโรงแรม จํานวนอสังหาริ มทรัพย์ที่พอเหมาะ มีส่วนสนับสนุนยอดขายของเซนต์ รี จิส เมื่อเปรี ยบเทียบกับคอนโดมีเนียม
ระดับเอ ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง ที่ไม่มีในส่วนของแบรนด์และส่วนอํานวยความสะดวกของโรงแรม มีร าคาขายอยู่ที่
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ตารางเมตรละ 220,000-280,000 บาท โดยระยะของการก่ อสร้ าง นับเป็ นปั จจัย สํา คัญ ที่ส่งผลต่อการตั ้งราคาเช่น กัน
โดยทัว่ ไป ในระยะแรกของการก่อสร้ าง ผู้พฒ
ั นาโครงการมักจะตั ้งราคาขายต่อตารางเมตรในอัตราที่ตํ่ากว่าราคาขายเมือ่
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ เนื่องจากลูกค้ าที่ซื ้อในโครงการในระยะเริ่ มแรกจะมีอตั ราความเสี่ยงมากกว่า
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของเซนต์ รี จสิ คือ กลุ่มผู้มรี ายได้ สงู และครอบครัวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การอยู่
อาศัยที่ดีที่สดุ ในทําเลใจกลางกรุงเทพฯ บริ ษัทไม่ม่งุ เน้ นกลุ่มนักลงทุนหรื อกลุ่มผู้ซื ้อเพื่อเก็งกําไรเนื่องจากโครงการนี ้ถูก
พัฒนามาเพื่อสุนทรี ยภาพการอยู่อาศัยและการมีความสุขในการใช้ ชวี ิตอย่างแท้ จริ ง
ปั จจุบนั กลุ่มลูกค้ าชาวไทยและ
ฮ่องกงมีจํานวนมากกว่าครึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับฐานกลุ่มลูกค้ าทั ้งหมด กลุ่มลูกค้ าอื่นๆ ได้ แก่ กลุ่มลูกค้ าจากภูมิภาค
เอเซียแปซิฟิค อาทิ ไต้ หวัน สิงคโปร์ อินเดีย และ จากทวีปยุโรป และออสเตรเลีย
8

ธุรกิจร้ านอาหารที่มีสาขาในประเทศไทย
ในปี 2555 บริ ษัท คาดว่าตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริการด่วนจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริ ษัท
คาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตที่ดีกว่าปี ทีผ่ ่านมา เนื่องจากสภาวะความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ การเงิน การเมืองและความ
เชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคของประเทศไทยในปั จจุบนั โดยคาดว่าอัตราการเติบโตของยอดขายร้ านสาขาเดิม (Same Store
Sales) จะอยู่ระดับเดียวกับการเติบโตของ GDP ซึ่งจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้ อยละ 3-5 โดยบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความเสีย่ งใน
ด้ านอัตราเงินเฟ้อในปี 2555 และได้ วางแผนในเรื่ องการเตรี ยมความพร้ อมในทําสัญญาซื ้อวัตถุดิบกับ คู่ค้า(Suppliers)
เพื่อกําหนดราคาหรื อจํานวนและคุณภาพของวัตถุดิบในระยะยาว
ตารางเปรียบเทียบส่ วนแบ่ งตลาดของธุ รกิจร้ านอาหารบริ การด่ วนสไตล์ ตะวันตกในประเทศไทย
2552
2553
รายได้ (ล้ านบาท)
ไก่

รายได้
9,188

ร้ อยละ
32.0%

รายได้
10,781

แฮมเบอร์ เกอร์
4,673
16.3%
5,103
พิซซ่า
5,277
18.4%
5,771
ไอศกรี ม
3,674
12.8%
3,813
อื่นๆ (รวมซิซซ์เล่อร์ )
5,859
20.4%
6,013
ตลาดรวม
28,670
100.0%
31,481
บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
9,171
32.0%
9,932
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ: รายได้ ของบริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํ ากัด (มหาชน) รวมรายได้ ของแฟรนไชส์ในประเทศไทย

2554 (ประมาณการ)
ร้ อยละ
34.2%

รายได้
11,669

ร้ อยละ
34.5%

16.2%
18.3%
12.1%
19.1%
100.0%
31.5%

5,472
6,093
4,034
6,521
33,790
11,502

16.2%
18.0%
11.9%
19.3%
100.0%
33.3%

สภาพการแข่ งขันและคู่แข่ ง
สภาพการแข่งขันและคู่แข่งในอุตสาหกรรมอาหารบริ การด่วนแยกตามประเภทอาหาร มีดงั นี ้
1.
พิซซ่า
•

ตลาดรวมของพิซซ่า มีมลู ค่ากว่า 6,000 ล้ านบาท โดย เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ
69 และมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 18 (Thailand Equity and Franchise) ในปี 2554

•

ปั จจุบนั ผู้บริ โภครับประทานพิซซ่าโดยเฉลี่ย 1.9 ครัง้ ต่อเดือน ซึ่งเป็ นกลุ่มครอบครัว และกลุ่มวัยรุ่น
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2.

•

แนวโน้ มตลาดในอนาคตจะเน้ นเรื่ องนวัตกรรมใหม่ และการค้ นคว้ าวิจยั เมนูใหม่ๆ ควบคู่กับการทํา
โปรโมชัน่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความถี่ในการรับประทานพิซซ่าของผู้บริ โภค และทําให้ ผ้ ทู ี่ไม่ทานพิซ
ซ่าหันมารับประทานพิซซ่ามากขึ ้น โดยค่าใช้ จา่ ยส่วนใหญ่ จะใช้ในเรื่ องของโฆษณาทางโทรทัศน์

•

ในส่วนของแฟรนไชส์ อัตราการเติบโตของจํานวนสาขาแฟรนไชส์อาหารในประเทศ จาก 4 สาขาในปี
2544 เป็ น 61 สาขา ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2554

•

ปั จจุบนั เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีจาํ นวนสาขาในประเทศไทยทั ้งสิ ้น 235 สาขา (เป็ นเจ้ าของเองจํานวน
174 สาขา (รวมสาขาที่อยู่ในสนามบิน 2 สาขา) และขายแฟรนไชส์จาํ นวน 61 สาขา) และพิซซ่า ฮัท มี
จํานวน 74 สาขา

แฮมเบอร์ เกอร์
•

•

3.

ปั จจุบนั ธุรกิจอาหารจานด่วนมีมลู ค่ารวมมากกว่า 34,000 ล้ านบาท อาหารจานด่วนประเภทเบอร์
เกอร์ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ 5,500 ล้ านบาท โดยแมคโดนัลด์มีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 50
รองลงมาคือเคเอฟซี โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 35 เบอร์ เกอร์ คิงมีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 9 ในปี
2554 ยอดขายเติบโตร้ อยละ 17
ปั จจุบนั เบอร์ เกอร์ คิง มีสาขาทั ้งสิ ้นจํานวน 27 สาขา (รวมสาขาที่อยู่ในสนามบิน 7 สาขา) และ
วางแผนขยายสาขาปี ละ 1-2 สาขา เพื่อครอบคลุมลูกค้ าเป้าหมายหลักที่เคยอาศัยอยู่ในต่างประเทศ
ส่วน เค เอฟ ซี มีสาขาทั ้งสิ ้นจํานวน 393 สาขา และแมคโดนัลด์ มีสาขาจํานวน 135 สาขา

ไอศกรี มพรี เมี่ยม
• ปั จจุบนั ตลาดไอศกรี มพรี เมี่ยมมีมลู ค่ากว่า 5,000 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 35 ของตลาดไอศกรี ม
โดยรวมซึ่งมีมลู ค่าประมาณ 15,000 ล้ านบาท สเวนเซ่นส์ยงั คงรักษาตําแหน่งผู้นาํ ตลาดไอศกรีมพ
รี เมี่ยมไว้ ได้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งตลาดเชิงมูลค่าประมาณร้ อยละ 70 โดยในปี 2554 สเวนเซ่น
มีอตั ราการเติบโตถึงร้ อยละ 11 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2553
• ปั จจุบนั สเวนเซ่นส์ มีสาขาในประเทศไทยทั ้งสิ ้นจํานวน 246 สาขา (เป็ นเจ้าของเอง 118 สาขา (รวม
สาขาที่อยู่ในสนามบิน 1 สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 128 สาขา) บาสกิ ้น รอบบิ ้น มีสาขา
ทั ้งสิ ้นจํานวน 12 สาขา ฮาเก้ น ดาส มีสาขาทั ้งสิ ้นจํานวน 22 สาขา ไอ เบอรี่ มีสาขาทั ้งสิ ้นจํานวน 17
สาขา และเรด แมงโก้ มีสาขาทั ้งสิ ้นจํานวน 25 สาขา

4.

ซอฟท์ไอศกรี ม
•

ภาพรวมสินค้ าประเภทไลท์ฟาสฟู้ดส์ อาทิ เบเกอรี่ ขนมปั ง ไอศกรี ม โดนัท ยังคงเติบโตเพิ่มขึ ้น จาก
กิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริ มการขาย แนะนําเมนูใหม่ และการเปิ ดสาขาใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
ของทุกกลุ่มสินค้ า โดยเฉพาะตลาดโดนัท ที่มีอตั ราการเติบโตกว่าร้ อยละ 25 จากมูลค่าตลาดรวม
กว่า 2 หมื่นล้านบาท ด้วยการเข้ าสู่ตลาดของโดนัทชื่อดังจากอเมริ กา
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•

5.

ปั จจุบนั แดรี่ ควีนมีสาขาทั ้งสิ ้นจํานวน 263 สาขา (เป็ นเจ้ าของเอง 237 สาขา (รวมสาขาที่อยูใ่ น
สนามบิน 10 สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 26 สาขา) เค เอฟ ซี ซอฟท์ไอศกรี ม มีสาขาทั ้งสิ ้น
จํานวน 360 สาขา และแมคโดนัลด์ ซอฟท์ไอศกรี มมีสาขาทัว่ ประเทศทั ้งสิ ้น จํานวน 147 สาขา

สเต็ก
•

ใช้ กลยุทธ์ให้ ความสําคัญกับกระแสสุขภาพตามพฤติกรรมของผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ ตามฤดูกาลวัตถุดิบ ผัก-ผลไม้

•

ในแง่การแข่งขัน ซิซซ์เลอร์ ไม่มีค่แู ข่งตรงในร้ านอาหารประเภทเดียวกัน แต่จะเป็ นในรูปแบบของส่วน
แบ่งการทานอาหารของผู้บริ โภคจากพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้ าน
ทั ้งจากร้ านอาหารสุกี ้
ร้ านอาหารสากล อิตาลี ญี่ปนุ่ จีน หรื อร้ านอาหารไทยทัว่ ไป

และคิดค้ น

กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริ ษัทมีกลยุทธ์ทางตลาดและการขาย ดังนี ้
1. เน้ นการบริ การลูกค้ าให้ ลกู ค้าได้ รับความพึงพอใจอย่างเต็มที่ (100% customer satisfaction) ใช้ กลยุทธ์เพื่อยก
มาตรฐานการบริ การ หาทําเลที่ตั ้งร้ าน คุณภาพผลิตภัณฑ์
2. เน้ นในการให้ บริ การด้วยสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ พร้ อมทั ้งการพัฒนาสินค้ าใหม่และเมนูอาหารใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
3. เน้ นการเปิ ดสาขาในศูนย์การค้ า แหล่งธุรกิจ และย่านชุมชน
4. ในส่วนของการบริ การจัดส่งถึงบ้ าน ได้ กําหนดให้ จดั ส่งภายในเวลา 30 นาที
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรและบัตรเครดิตต่าง ๆ
6. เน้ นการขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์สาํ หรับ The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, The Coffee
Club และ Thai Express ทั ้งนี ้รวมถึงการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในตลาดประเทศไทย และต่างประเทศ
7. มีการจัดเซ็ตเมนูหรื อการปรับราคาเพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าแก่ลกู ค้ า (Price Value)
นโยบายราคา
เนื่องจากธุรกิจอาหารบริการด่วนเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การตั ้งราคาสินค้าของบริ ษัท ได้ คํานึงถึงต้ นทุนของ
สินค้ าและการบริ การรวมถึงราคาของคู่แข่งในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั
การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย ช่องทางการจําหน่ายแบ่งได้ 3 ช่องทาง คือ
1. การรับประทานในร้ าน
2. การบริการจัดส่งถึงบ้ าน (Delivery) ได้ แก่ The Pizza Company, Swensen’s และ Burger King ทั ้งนี ้ในส่วนของ
“The Pizza Company” บริ ษัทได้ จดั ตั ้งสาขาเพื่อให้ บริ การจัดส่งถึงบ้ านเพื่อให้ ครอบคลุมพื ้นทีท่ วั่ กรุงเทพ และ
ปริ มณฑล รวมทั ้งตามต่างจังหวัดที่บริษัทมีสาขาตั ้งอยู่ โดยกําหนดให้ มีเวลาตั ้งแต่การสัง่ สินค้ าจนถึงการรับสินค้า
ภายใน 30 นาที
3. การซื ้อกลับบ้ าน (Take away) ได้ แก่ The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, Burger King, Sizzler
(เฉพาะสลัด)
ทั ้งนี ้ ช่องทางการจําหน่ายส่วนใหญ่จะเป็ นการรับประทานในร้ านและการจัดส่งถึงบ้ าน โดยสาขาส่วนใหญ่จะตั ้งอยู่
ในย่านศูนย์การค้ า แหล่งธุรกิจ และย่านชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าระดับกลางขึ ้นไป ยกเว้ นสําหรับไอศกรี ม Dairy Queen ซึ่งเจาะกลุ่ม
ลูกค้ าตั ้งแต่ระดับล่างขึ ้นไป โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็ นทั ้ง เด็ก วัยรุ่น และวัยกลางคน และกลุม่ ครอบครัวและกลุ่ม
คนทํางาน
การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็ นการผลิต และจําหน่ายอาหารบริ การด่วน ผ่านรูปแบบของสาขาจํานวนมากกว่า
1,257 แห่ง ทําให้ ไม่สามารถวัดกําลังการผลิตได้ โดยตรง ดังนั ้น กําลังการผลิตรวม จึงขึ ้นอยูก่ ับยอดขาย หรื อปริ มาณของ
ลูกค้ าที่เข้ ามาซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารในแต่ละปี ยกเว้นบริ ษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด และบริ ษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด ซึ่งเป็ น
โรงงานผลิตชีส และไอศกรี ม ตามลําดับ จึงมีกําลังการผลิตที่วดั ได้ เป็ นตันต่อปี โดยปริ มาณการผลิตจริ งและอัตราการใช้
กําลังการผลิตในแต่ละปี เป็ นดังนี ้
บริ ษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด
ปี
2554
2553
2552
2551
2550

กําลังการผลิต
(ตันต่อปี )
1,924
1,924
1,901
1,842
1,847

ปริ มาณการผลิตจริ ง
(ตันต่อปี )
712
1,201
1,119
1,706
1,494

* บริ ษัทใช้ กําลังการผลิตชีสลดลงในปี 2554 เนื่องจากสภาวะตลาด โดยผลิตภัณฑ์ ชีสนําเข้ าราคาตํ่ ากว่าที่ ผลิตเอง

บริ ษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด
ปี
2554
2553
2552
2551
2550

กําลังการผลิต
(ตันต่อปี )
19,688
18,857
18,857
18,857
18,857

ปริ มาณการผลิตจริ ง
(ตันต่อปี )
15,983
11,333
9,343
9,157
8,976

อัตราการใช้
กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
37.01*
62.42
58.86
92.62
80.89

อัตราการใช้
กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
81.18
60.10
49.55
48.56
47.60

วัตถุดิบและแหล่ งที่มา
วัตถุดิบในการผลิตของบริ ษัท แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. วัตถุดิบที่เป็ นอาหารแช่แข็ง ได้ แก่ มันฝรั่งแช่แข็ง เนื ้อไก่ เนื ้อหมู เนื ้อวัวแปรรูป ชีส ไส้ กรอก ผักแช่แข็ง
อาหารทะเลต่างๆ เป็ นต้ น
2. วัตถุดิบที่เป็ นอาหารสด ได้ แก่ นมสด ไข่ไก่ ผักและผลไม้ สด เป็ นต้ น
3. วัตถุดิบอื่นๆ ได้ แก่ นมผง แป้ง ขนมปั ง เครื่ องเทศ อาหารกระป๋ อง ผลไม้ แปรรูป นํ ้ามันพืช กาแฟ นํ ้าตาล
บรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น
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ที่มาของวัตถุดิบแต่ละประเภท มาจาก 2 แหล่งด้ วยกัน คือ
1. แหล่งที่มาภายในประเทศ ได้ แก่ นมสด ไข่ไก่ ไส้ กรอก เนื ้อสัตว์แปรรูปประเภทต่าง ๆ ผัก ผลไม้ แป้ง นํ ้าตาล
สินค้ าประเภทเครื่ องดื่ม และบรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 60-65 ของวัตถุดิบทั ้งหมด
โดยประมาณ
2. แหล่งที่มาจากต่างประเทศ แบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การซื ้อผ่านตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย ได้ แก่ มันฝรั่งและผักแช่แข็ง เครื่ องเทศ อัลมอนด์
ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ ในการผลิตและแต่งหน้ าไอศกรี ม เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 10-15 ของวัตถุดิบ
ทั ้งหมดโดยประมาณ
2. การนําเข้ าจากต่างประเทศโดยตรง ได้ แก่ ชีส ชีสเหลว นมผงพร่ องมันเนย ส่วนประกอบหลักทีใ่ ช้ ในการ
ผลิตไอศกรี ม อาหารกระป๋ อง เนื ้อวัวแปรรูปบางประเภท เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 10-20 ของวัตถุดิบ
ทั ้งหมดโดยประมาณ
วัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้ าของแต่ละแบรนด์ มีดงั นี ้
1. The Pizza Company วัตถุดิบหลักคือแป้งพิซซ่า ชีส เนื ้อหมู,ไก่แปรรูป และอาหารทะเล ซึ่งบริ ษัทจัดซื ้อจาก
บริ ษัทในกลุ่มเดียวกันและผู้จําหน่ายภายในประเทศ
2. Burger King มีวตั ถุดิบหลักคือ ขนมปั ง มันฝรั่งแช่แข็ง และเนื ้อวัว หมู ไก่แช่แข็ง ซึ่งบริ ษัทสัง่ ซื ้อจาก
ต่างประเทศและผู้จาํ หน่ายในประเทศ
3. Swensen’s, Dairy Queen และบริ ษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด มีวตั ถุดิบหลักในการผลิตไอศกรี มคือ นมผง
พร่ องมันเนย และส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ ในการแต่งหน้าไอศกรี ม (Topping) ซึ่งสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศ
โดยตรง และผ่านตัวแทนจําหน่ายในประเทศ
4. Sizzler มีวตั ถุดิบหลักคือ เนื ้อวัว หมู ไก่ อาหารทะเลแช่แข็ง ข้ าว โดยเนื ้อสัตว์บางประเภทนั ้น บริ ษัททําการ
สัง่ ซื ้อจากต่างประเทศ
5. The Coffee Club มีวตั ถุดิบหลักคือ เม็ดกาแฟ เนื ้อวัว หมู ไก่ อาหารทะเลแช่แข็ง ขนมเค้ ก และเครื่ องปรุง
อาหารต่าง ๆ ซึ่งบริ ษัทสัง่ ซื ้อผ่านตัวแทนในประเทศ และผู้จาํ หน่ายในประเทศ
6. Thai Express มีวตั ถุดิบหลักคือ เนื ้อวัว หมู ไก่ อาหารทะเลแช่แข็ง และเครื่ องปรุงอาหารต่าง ๆ โดยส่วน
ใหญ่น ั ้น บริ ษัททําการสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศผ่านผู้จาํ หน่ายในประเทศ
9
ธุรกิจจัดจําหน่ ายและรับจ้ างผลิต
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ธุรกิจจัดจําหน่ าย
เอสปรี (ESPRIT)
ถึงแม้ ธุรกิจแฟชัน่ มีค่แู ข่งขันอยู่ในตลาดเป็ นจํานวนมาก แต่โดยลักษณะของสินค้ านําเข้าแบรนด์เนม จะมุ่งเน้ น
ในเรื่ องของคุณภาพ รูปแบบ และภาพลักษณ์ ซึ่งสินค้ าแต่ละยีห่ ้ อจะมีภาพลักษณ์เฉพาะตัวและต้องมีร้านจําหน่ายเป็ น
ของตัวเอง เพื่อจัดแต่งให้ มีรูปแบบของผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งต้ องใช้ เงินลงทุนสูง ดังนั ้นการเข้ ามาของคู่แข่งรายใหม่ จึง
ค่อนข้ างมีข้อจํากัด ณ สิ ้นปี 2554 เอสปรี มีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยทั ้งสิ ้น 86 แห่ง
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บอสสินี (bossini)
กลุ่มสินค้าที่อยู่ในระดับเดียวกันกับ bossini นั ้นมีท ั ้งทีน่ ําเข้ าจากต่างประเทศ และผลิตในประเทศ ซึง่ ล้ วนแต่อยู่
ในตลาดมาเป็ นเวลานาน และแม้ว่าจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั ้งในด้านราคา และการส่งเสริ มการขายในรูปแบบใหม่ๆ
บริ ษัทคาดการณ์วา่ แบรนด์บอสสินี จะยังสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดจากการมีจดุ จําหน่ายกระจายทัว่ ประเทศ ณ
สิ ้นปี 2554 บอสสินีมีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยทั ้งสิ ้น 66 แห่ง
ชาลร์ ส แอนด์ คีธ (Charles & Keith)
ตลาดรองเท้ าและกระเป๋ าสตรี มีท ั ้งยีห่ ้ อที่นําเข้า และยี่ห้อทีผ่ ลิตในประเทศ รองเท้าทีน่ ําเข้ ามักจะได้ รับความ
นิยมโดยเฉพาะรองเท้ าที่นาํ เข้าจากแถบเอเชีย เนื่องจากรูปแบบแฟชัน่ ทันสมัย มีวสั ดุที่แตกต่างซึ่งหาไม่ได้ ในประเทศ แต่
ขายในราคาใกล้ เคียงกับรองเท้ าทีผ่ ลิตในประเทศ ลูกค้ าส่วนใหญ่เลือกซื ้อทีร่ ูปแบบสินค้ า ใส่สบาย เน้ นประโยชน์ใช้ สอย
และยี่ห้อ ณ สิ ้นปี 2554 ชาลร์ ส แอนด์ คีธมีจาํ นวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยทั ้งสิ ้น 18 แห่ง
ทูม่ ี (TUMI)
ปั จจุบนั ตลาดสินค้ าประเภทกระเป๋ าเดินทางและกระเป๋ าเอกสารที่มีอยู่ในเมืองไทยยังมีก ารแข่งขัน ที่ไม่ส ูงนัก
สําหรับ TUMI คู่แข่งที่มีการแข่งขันตรงในด้ านของราคาและคุณภาพของสินค้ าในปั จจุบนั ยังมีจํานวนไม่มากนัก เนือ่ งจาก
TUMI มีจดุ เด่นในเรื่ องของการเป็ นผู้นําในเรื่ องของกระเป๋ าเดินทาง กระเป๋ าใส่เอกสารและกระเป๋ าคอมพิวเตอร์ สําหรับนัก
ธุรกิจ ที่มีแบบให้ เลือกมากและมีคณ
ุ ภาพดี ณ สิ ้นปี 2554 ทูมี่มีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยทั ้งสิ ้น 7 แห่ง
เรดเอิร์ธ (red earth)
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง มีท ั ้งทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจําหน่ายในประเทศ และนําเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเน้ น
ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าในลักษณะต่าง ๆ กัน สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เน้ นความเป็ นแฟชัน่ ทันสมัย ใน
ลักษณะเดียวกับเครื่ องสําอาง red earth ที่มีการผลิตและจัดจําหน่ายโดยผู้ประกอบการจํานวนมากเช่นกัน อย่างไรก็
ตาม ลูกค้ าที่เป็ นเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี ้ ซึ่งเป็ นวัยรุ่น และคนทํางานรุ่นใหม่ที่เน้ นแฟชัน่ มีความกล้าในการ
แสดงออก ก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ ้นด้ วย ประกอบกับธุรกิจนี ้เป็ นธุรกิจที่ทํากําไร จึงคาดว่าจะมีการแข่งขันกันเพิ่มมาก
ขึ ้น โอกาสที่จะมีค่แู ข่งขันรายใหม่ หรื อการแนะนําสินค้ ายี่ห้อใหม่เข้าสู่ตลาดจึงมีความเป็ นไปได้ ณ สิ ้นปี 2554 เรดเอิร์ธมี
จํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยทั ้งสิ ้น 17 แห่ง
บลูม (Bloom)
ตลาดเครื่ องสําอางมีภาวการณ์แข่งขันกันสูงมากในปั จจุบนั โดยมีแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 50 ยี่ห้อ ซึ่งทุกยีห่ ้ อมี
การทํากิจกรรมส่งเสริ มการตลาดอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของ Bloom ทุกตัวมีสว่ นผสมที่มา
จากธรรมชาติเป็ นส่วนผสมหลัก
การซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคขึ ้นอยู่กับความพึงพอใจในคุณภาพและการบริการของ
ผลิตภัณฑ์เป็ นสําคัญ ณ สิ ้นปี 2554 บลูมมีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยทั ้งสิ ้น 14 แห่ง
สแมชบ็อกซ์ (Smashbox)
ปั จจุบนั ตลาดเครื่ องสําอางหมวด “Premium Professional Color” ในประเทศไทยมีภาวะการแข่งขันสูงและมี
แนวโน้ มการเจริ ญเติบโตที่ดีมาก และได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมุ่งเน้ นภาพลักษณ์ที่
หรูหรา ทันสมัยและคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก โดยจําหน่ายผ่านช่องทางการจําหน่ายหลักๆ ตามห้ างสรรพสินค้า
ระดับ A และ B ณ สิ ้นปี 2554 สแมชบ็อกซ์มีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยทั ้งสิ ้น 6 แห่ง
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อีทีแอล (ETL)
ตลาดของอุปกรณ์และหนังสือเพื่อการศึกษาด้ านภาษาอังกฤษ และความรู้รอบตัวมีอยู่มากมาย แต่ อีทีแอลเป็ น
สินค้ าที่มีความโดดเด่นในเรื่ องการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและมีความน่าสนใจให้
เด็กต้ องการเรี ยนรู้ อยู่เสมอ อีทีแอลจึงเป็ นผู้นําตลาดในผลิตภัณฑ์นี ้ โดยผ่านระบบการขายตรง และมีการชําระราคาสินค้ าทั ้ง
ระบบเงินสดและระบบเงินผ่อน ปั จจุบนั มีช่องทางการจําหน่ายหลัก 3 ช่องทาง คือการขายตามบ้ าน หรื อที่พกั อาศัย การขาย
โดยผ่านการจัดสัมมนา และการเปิ ดจุดขายชัว่ คราวที่มีลกู ค้ าผลุกผล่าน ทั ้งร้ านไฮเปอร์ มาร์ ทและสถานที่อื่นๆ
เฮงเคลส์ (Zwilling J.A. Henckels)
ตลาดของเครื่ องครัวที่มีระดับราคาสูงจะมีการแข่งขันค่อนข้างน้ อย แต่ตลาดยังคงจํากัดอยู่ในกรุงเทพฯ และ
จังหวัดใหญ่ ๆ เท่านั ้น เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และสงขลา ซึ่งมูลค่าของตลาดที่เพิ่มขึ ้น เกิดจากการให้ ความรู้แก่ผ้ บู ริ โภค
และเพิ่มจุดขายของ Zwilling J.A. Henckels ให้ กว้างขึ ้นและครอบคลุมจังหวัดใหญ่ๆ มากขึ ้น ณ สิ ้นปี 2554 เฮงเคลส์มี
จํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยทั ้งสิ ้น 15 แห่ง
ธุรกิจรับจ้ างผลิตสินค้ า ภายใต้ บริษัทย่อย นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริ ษัทผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้ าอุปโภคและสินค้ าในครัวเรื อนใหญ่ๆ หลายแห่งในประเทศไทย จะมีการ
ว่าจ้างบริ ษัทอื่นให้ เป็ นผู้ผลิตสินค้ าให้ เนื่องจากบริษัทนั ้นๆ ไม่มีนโยบายดําเนินการผลิตเอง หรือมีกําลังการผลิตที่ไม่
เพียงพอ ซึ่งคาดว่าแนวโน้ มการเติบโตของอุตสาหกรรมนี ้จะเพิ่มขึ ้น เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริ โภคมีการใช้ สนิ ค้ าใน
ครัวเรื อน เช่น นํ ้าหอมปรับอากาศในรถยนต์ ยาขัดรถยนต์ นํ ้ายาทําความสะอาดสุขภัณฑ์ นํ ้ายาทําความสะอาดพื ้น
นํ ้ายาปรับผ้ านุม่ ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด เป็ นต้ น เพิ่มมากขึ ้น เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการทํา
ความสะอาด บริ ษัทที่ดําเนินธุรกิจรับจ้ างผลิตสินค้ าอุปโภค เช่นเดียวกับบริ ษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด มีอยู่
ประมาณ 6-7 ราย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในสินค้ าแต่ละชนิดไม่เท่ากัน การแข่งขันในธุรกิจจะเน้นเรื่ องราคาค่าผลิตเป็ น
ส่วนใหญ่ ซึ่งอํานาจต่อรองราคาจะเป็ นของเจ้ าของสินค้า เนื่องจากปั จจุบนั กําลังการผลิตของแต่ละผู้รับจ้ างผลิตสินค้ ายัง
มีเหลืออยู่มาก ทําให้การแข่งขันด้ านราคาเพิ่มสูงขึ ้น แต่ในขณะเดียวกัน การส่งออกไปยังต่างประเทศก็เป็ นโอกาสที่
สามารถทําให้ บริษัทเพิม่ ยอดขายได้ เนื่องจากต้ นทุนการผลิตยังอยู่ในระดับตํ่า ประกอบกับคุณภาพของสินค้ าที่ผลิตนั ้น
ดีกว่าผู้ผลิตในภูมิภาคนี ้ จึงเป็ นข้ อได้ เปรี ยบให้ บริษัทสามารถผลิตสินค้ าให้ แก่ลกู ค้าเพื่อการส่งออกได้
กลยุทธ์ ทางการตลาด
นโยบายราคา
นโยบายราคาของสินค้ าส่วนมากจะพิจารณาจากต้ นทุนและราคาที่ใกล้ เคียงกับคู่แข่ง
หรูหราเป็ นพิเศษและไม่มีค่แู ข่งโดยตรง อาทิเช่นทูมี่ จะใช้ นโยบายราคาระดับบน

ยกเว้ นสินค้ าที่มีความ

การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ลักษณะช่องทางการจําหน่ายของผลิตภัณฑ์กลุ่มเสื ้อผ้ าและเครื่ องสําอางจะมี 2 ลักษณะคือ จําหน่ายปลีก
ให้ กับกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายโดยวางจําหน่ายในร้ านค้ าของบริ ษัทเอง และวางจําหน่ายโดยผ่านช่องทางการจําหน่ายใน
ห้ างสรรพสินค้ าต่างๆ ที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย
อย่างไรก็ดี
ในปี
2554
บริ ษัทฯ
ได้ เปิ ดให้ เริ่ มดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ าผ่านทางเว็บไซต์
www.thaisale.co.th ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าทั ้งที่อยู่ในกลุม่ ของบริ ษัทฯ เอง และสินค้ าแบรนด์
สากลอื่นๆ อีกด้ วย
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กลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากสินค้ าเสื ้อผ้าและเครื่ องสําอางมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ฐานลูกค้าของธุรกิจจัด
จําหน่ายสินค้ าจึงครอบคลุมทั ้งหญิงและชาย ในทุกช่วงอายุ โดยกลุ่มลูกค้ าหลักคือ นักศึกษา กลุ่มคนทํางานรุ่นใหม่
แม่บ้าน ตลอดจนนักธุรกิจ ผู้ที่สนใจในเรื่ องแฟชัน่ และการแต่งตัว มีรายได้ อยู่ในระดับ B ขึ ้นไป
สําหรับธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า ลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ เป็ นบริษัทต่างชาติ ที่มยี อดการสัง่ สินค้ าอุปโภคเป็ นจํานวนมาก ทั ้ง
เพื่อใช้ ในประเทศและส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง
การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
สําหรับธุรกิจจัดจําหน่าย บริษัทฯ นําเข้าผลิตภัณฑ์มาจากต่างประเทศ ทั ้งจากภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย
ตลอดจนสหรัฐอเมริกา ตามมาตรฐานของบริ ษัทเจ้าของแบรนด์ (Principal)
วัตถุดิบและแหล่ งที่มา
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตสินค้าอุปโภคต่างๆ ที่บริ ษัทรับจ้ างผลิตนั ้น เป็ นวัตถุดิบที่บริษัทสัง่ ซื ้อจากผู้แทนจําหน่าย
ในประเทศ ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวมีแหล่งที่มาทั ้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้วา่ จ้ างผลิตจะเป็ นผู้จดั หาแหล่ง
วัตถุดิบ ตลอดจนทําการต่อรองราคาวัตถุดิบกับผู้จาํ หน่ายวัตถุดิบโดยตรง
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพย์ สินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทย่ อย
กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินหลักทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้ วย ทีด่ ิน และอาคาร อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิทธิการเช่าทีด่ ิน โดยแยกเป็ นธุรกิจ ได้ ดงั นี ้

ธุรกิจโรงแรม
บริษัท
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่
แนล

ขนาดทีด่ ิน
(ไร่)
ทีต่ งั ้
11
218/2-3 หมู่ 10 เมือง
พัทยา

บริษัทย่อย
บจก. หัวหิน วิลเลจ

36

บจก. บ้ านโบราณ เชียงราย

800

บจก. สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปา

14

บจก. หัวหิน รีซอร์ท

21

43/1 ถนนเพชรเกษม หัว
หิน
229 หมู่ 1 ต.เวียง
อ.เชียงแสน เชียงราย

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2561)

ทรัพย์สินถาวรหลัก
อาคารโรงแรม 2 หลัง 4 ชันและ
้
10 ชัน้
สิทธิการเช่าทีด่ ิน

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2553
ณ 31 ธ.ค. 2554
254.60
238.34
4.98

4.36

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2573) *
สิทธิการเข้ าทําประโยชน์ 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2561)

อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 12 หลัง *
สิทธิการเช่าทีด่ ิน
อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลัง มี
ห้องพัก 90 ห้อง

170.36
0.51
226.80

157.41
0.14
207.95

499 หมู่ 1 ต.เวียง
อ.เชียงแสน เชียงราย
99/9 หาดบ่อผุด สมุย

เป็ นเจ้ าของ

107.31
11.38
393.50

94.63
7.86
389.05

-ไม่มี-

107/1 ถนนเพชรเกษม
หัวหิน

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2555)

เต้ นท์แคมป์ 15 หลัง
สิทธิการเช่าทีด่ ิน
ทีด่ ินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้
ห้องพัก 106 ห้อง
อาคารโรงแรม 1 หลัง 7 ชัน้

29.56

10.90

-ไม่มี-

ส่วนที่ 1 หน้ า 65

-ไม่มี-ไม่มี-

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท
บจก. เจ้ าพระยา รีซอร์ท
(เฉพาะส่วนของโรงแรม)
บมจ. โรงแรมราชดําริ

บจก. แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท

บจก. รอยัล การ์เด้ น
ดีเวลลอปเม้ นท์
บจก. เอ็ม ไอ สแควร์

บจก. สมุย วิลเลจ

ขนาดทีด่ ิน
(ไร่)
ทีต่ งั ้
ลักษณะกรรมสิทธิ์
27
ถนนเจริญนคร กรุ งเทพฯ สิทธิการเช่า 38 ปี
(สิ ้นสุดปี 2592)
10

37

อําเภอแม่ริม เชียงใหม่

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2556) และมีสิทธิต่อ
อายุได้ อีก 2 ครัง้ ครัง้ ละ 15 ปี
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2567)

37

หาดไม้ ขาว ถลาง ภูเก็ต

เป็ นเจ้ าของ

46

หาดไม้ ขาว ถลาง ภูเก็ต

เป็ นเจ้ าของ

37

หาดไม้ ขาว ถลาง ภูเก็ต

เป็ นเจ้ าของ

1

219 หมู่ 5 ต.อ่างทอง อ. สิทธิการเช่า 5 ปี
เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี (สิ ้นสุดปี 2558)
เกาะ Kihavah Huravlhu สิทธิการเช่า 23 ปี
(สิ ้นสุดปี 2573)
ประเทศศรีลงั กา
สิทธิการเช่า (สิ ้นสุดปี 2561)

Minor International (Labuan) Ltd.
Cyprea Lanka (Private) Ltd.

ถนนราชดําริ กรุ งเทพฯ

21

26

ประเทศศรีลงั กา

เป็ นเจ้ าของ

ทรัพย์สินถาวรหลัก
อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 2 หลัง และ
อาคารทีจ่ อดรถ 7 ชัน้ 1 หลัง
สิทธิการเช่าทีด่ ิน
อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 1 หลัง 8 ชัน้
1 หลัง และ 9 ชัน้ 1 หลัง
สิทธิการเช่าทีด่ ิน
อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลัง และ
อาคาร 2 ชัน้ 17 หลัง
สิทธิการเช่าทีด่ ิน
ทีด่ ินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้ 8
หลัง และอาคาร 1 ชัน้ 3 หลัง
ทีด่ ินและอาคารวิลล่า 1 ชัน้ 83
หลัง
ทีด่ ินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้ 8
หลัง และอาคาร 1 ชัน้ 3 หลัง**
อาคารวิลล่า 1 ชัน้ 61 หลัง
สิทธิการเช่าเกาะ
อาคารวิลล่า 1 ชัน้ 84 หลัง
อาคารโรงแรม2 ชันและ
้
3 ชัน้
จํานวน 6 หลัง
สิทธิการเช่าทีด่ ิน
ทีด่ ิน (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

ส่วนที่ 1 หน้ า 66

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2553
ณ 31 ธ.ค. 2554
572.24
500.62

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

236.69
566.98

270.41
537.59

-ไม่มี-

891.48
566.59

864.05
525.97

-ไม่มี-

22.52
1,214.71

20.85
-

-ไม่มี-

1,521.50

1,476.63

-ไม่มี-

-

1,151.21

-ไม่มี-

610.70

594.67

-ไม่มี-

289.97
103.58

322.69
1,518.94
83.10

-ไม่มี-

8.33
21.84

7.68
144.02

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท
บจก. ราชดําริลอดจ์จิ ้ง
Oaks Hotels & Resort Limited

บจก. สมุย บีช คลับ โอนเนอร์

ขนาดทีด่ ิน
(ไร่)
ทีต่ งั ้
3
159 ถ.ราชดําริ
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ
ประเทศดูไบ
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศออสเตรเลีย

2
30

หาดบ่อผุด สมุย

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2584)
สิทธิการเช่า
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ/ สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า 29 ปี 5 เดือน
(สิ ้นสุดปี 2582)
74 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง เป็ นเจ้ าของ
ภูเก็ต ภูเก็ต

ทรัพย์สินถาวรหลัก
อาคารโรงแรม 22 ชัน้
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
หัองพักอาศัย สํานักงาน
ห้องพักอาศัย สํานักงาน
ส่วนปรับปรุ งอาคาร และ
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
อาคารวิลล่า 1 ชัน้ 14 หลัง
ทีด่ ินเปล่า (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2553
ณ 31 ธ.ค. 2554
2,527.40

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-ไม่มี-

-

13.33
109.47

-

745.61
169.87

687
-ไม่มี-

-

240.49

-ไม่มี-

หมายเหตุ * ขายฝากอาคารให้ กับกองทุนรวมบริหารสินทรั พย์ ไทย เพือ่ นํ าเงินไปชําระคืนเงินกู้และเช่ากลับเพือ่ ประกอบธุรกิจพร้ อมกับให้ กองทุ นรวมบริ หารสินทรั พย์ ไทยเช่าช่วงสิทธิ การเช่าที่เหลืออยู่ของบริ ษัท หั วหิน วิล
เลจ จํากัด ระยะเวลา 30 ปี 9 เดือน ซึ่งทําให้ โครงสร้ างทางการเงินของบริ ษัทดี ขึ ้น
** บริ ษัท รอยัลการ์ เด้ นท์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ได้ โอนกิจการทั ้งหมด(สินทรั พย์ และหนี ้สินทั ้งหมด) ให้ แก่บริ ษั ท เอ็ม ไอ แสควร์ จํากัด เมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน 2554

ส่วนที่ 1 หน้ า 67

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท

ขนาดทีด่ ิน
ทีต่ งั ้
(ไร่)
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป 3,188 ตร.ม. ชัน้ 15 – 17 อาคาร
เบอร์ลี่ยุคเกอร์
คลองเตย กรุ งเทพฯ
สิทธิการเช่าร้ านอาหาร
หลายแห่ง จํานวน 42
สาขา
45 ตรว.

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2567)
สิทธิการเช่า 3-30 ปี

66/71-73 หมู่ที่ 2 ต.บ่อ เจ้ าของ
ผุด อ.เกาะสมุย จ.
สุราษฏร์ธานี
สิทธิการเช่าร้ านอาหาร สิทธิการเช่า 3-28 ปี
หลายแห่ง จํานวน 15
สาขา

บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)

-

บจก. เอส.แอล.อาร์ .ที

-

สิทธิการเช่าร้ านอาหาร
หลายแห่ง จํานวน 5
สาขา

สิทธิการเช่า 3-22 ปี

บจก. เบอร์เกอร์ ประเทศไทย

-

สิทธิการเช่าร้ านอาหาร
จํานวน 5 สาขา

สิทธิการเช่า 12-15 ปี

ทรัพย์สินถาวรหลัก

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554
สิทธิการเช่าพื ้นทีแ่ ละส่วนปรับปรุ ง
102.44
92.35
สิทธิการเช่า

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

สิทธิการเช่าพื ้นที่
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหารหลายแห่ง จํานวน 173
สาขา
ทีด่ ินและอาคาร 4 ชัน้

132.76
370.51

124.00
415.13

-ไม่มี-

65.35

70.09

-ไม่มี-

สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหารหลายแห่ง จํานวน 118
สาขา
สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหารหลายแห่ง จํานวน 39
สาขา
สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหารหลายแห่ง จํานวน 20
สาขา

50.20
109.72

43.51
118.98

-ไม่มี-

35.17
224.99

29.76
226.97

-ไม่มี-

32.88
75.82

27.12
69.26

-ไม่มี-

ส่วนที่ 1 หน้ า 68

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท
บจก. ไมเนอร์ ชีส

ขนาดทีด่ ิน
(ไร่)
29

บจก. ไมเนอร์ แดรี่

-

บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศ
ไทย)

-

บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
ThaiExpress Concepts Pte,Ltd.
The Minor Food Group (China)
Limited

ทีต่ งั ้
อําเภอปากช่อง
นครราชสีมา
อําเภอปากช่อง
นครราชสีมา
สิทธิการเช่าร้ านอาหาร
จํานวน 1 สาขา

-

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เจ้ าของ

อาคารโรงงาน*

เจ้ าของ

อาคารโรงงาน*

สิทธิการเช่า 2 ปี 11 เดือน

สิทธการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า จํานวน
6 สาขา
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า จํานวน
225 สาขา
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหาร
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหาร

เจ้ าของ
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ทรัพย์สินถาวรหลัก

เจ้ าของ
เจ้ าของ

หมายเหตุ * ขายฝากอาคารและให้ เช่าช่วงสิทธิ การเช่าให้ กับกองทุ นรวมอสังหาริ มทรั พย์ ทรั พย์ ทวีเพือ่ นําเงินไปชําระคืนเงินกู้และเช่ากลับเพือ่ ประกอบธุรกิจ
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มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554
46.75
45.09

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

113.34

123.16

-ไม่มี-

-

2.88

-ไม่มี-

23.83

29.78

-ไม่มี-

76.30

64.76

-ไม่มี-

114.98

114.78

-ไม่มี-

86.97

77.75

-ไม่มี-

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ธุรกิจการจัดจําหน่ ายและผลิตสินค้ า
บริ ษัท
ขนาดที่ดิน
(ไร่ )
บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง

บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่

บจก. เอสมิโด แฟชัน่

บจก. อาร์มิน ซิสเท็มส์

บจก.ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์
แอนด์ เซอร์วสิ

ทีด่ ิน +
อาคาร

ที่ตั ้ง
60/185 หมู่ 19 ซอย 17
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
ศูนย์การค้ า รอยัล การ์เด้ น
พลาซ่า พัทยา ห้องเลขที่
A50 และ A53a
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า
ปิ่ นเกล้ า ห้องเลขที่ 113
ศูนย์การค้ า เซ็นทรัล ซิตี ้
บางนา ห้องเลขที่ 117
ศูนย์การค้ า เอ็มโพเรี่ยม
ห้องเลขที่ 2S23 และ 2P24

ศูนย์การค้ า สยามพารา
กอน ห้องเลขที่ 1-23-1-26

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ าของ

ทรัพย์สนิ ถาวรหลัก

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ภาระผูกพัน
ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 (ล้ านบาท)

ทีด่ ินและอาคาร

119.57

112.10

-ไม่มี-

สิทธิการเช่า 8 ปี 6 เดือน สิทธิการเช่าพื ้นที่
(สิ ้นสุดปี 2556)

15.01

9.99

-ไม่มี-

สิทธิการเช่า 9 ปี 4 เดือน สิทธิการเช่าพื ้นที่
(สิ ้นสุดปี 2558)
สิทธิการเช่า 16 ปี 1
สิทธิการเช่าพื ้นที่
เดือน (สิ ้นสุดปี 2558)
สิทธิการเช่า 24 ปี
สิทธิการเช่าพื ้นที่
(สิ ้นสุดปี 2564)
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า จํานวน 106
แห่ง
สิทธิการเช่า 3 ปี
สิทธิการเช่าพื ้นที่
(สิ ้นสุดปี 2556
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า จํานวน 106
แห่ง
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า จํานวน 24
แห่ง

12.38

9.53

-ไม่มี-

12.95

11.54

-ไม่มี-

10.73

9.75

-ไม่มี-

31.58

57.76

-ไม่มี-

3.65

2.98

-ไม่มี-

58.44

82.58

-ไม่มี-

3.48

2.04

-ไม่มี-
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บริ ษัท

ขนาดที่ดิน
(ไร่ )

ที่ตั ้ง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

บจก.เรด เอิร์ธ ไทย

ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า จํานวน 17
แห่ง
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า จํานวน 9 แห่ง

บจก.อมอร์แปซิฟิค(ไทย
แลนด์)

ธุรกิจอื่น
บริ ษัท
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์
พร็อพเพอร์ตี ้ ฟั นส์

ทรัพย์สนิ ถาวรหลัก

ขนาดที่ดิน
(ไร่ )
72

ที่ตั ้ง
หาดแหลมใหญ่ สมุย

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ าของ

ทรัพย์สนิ ถาวรหลัก
ทีด่ ินให้เช่าเพื่อสร้ างโรงแรม
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มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ภาระผูกพัน
ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 (ล้ านบาท)
2.61

3.64

-ไม่มี-

1.63

0.81

-ไม่มี-

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ภาระผูกพัน
ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 (ล้ านบาท)
62.47

62.47

-ไม่มี-

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนของบริษทั และบริษทั ย่อย
บริ ษัท
ขนาดที่ดิน
ที่ตั ้ง
(ไร่ )
บจก. รอยัลการ์เด้ น พลาซ่า

8

218 หมู่ 10 เมืองพัทยา

2

889 หมู่ 3 หาดไม้ ขาว จ.
ภูเก็ต
ถนนเจริญนคร กรุ งเทพฯ

บจก. เจ้ าพระยา รีซอร์ท
27
(เฉพาะส่วนของพลาซ่า)
(บริเวณเดียวกับโรงแรม)
Oaks Hotels & Resort Limited
บจก.โคโค ปาล์ม โฮเต็ล
60
แอนด์ รี สอร์ท
บจก ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ ทีด่ ิน และ
อาคาร
3 ไร่ 30
ตรว.
ทีด่ ิน 2 ไร่ 3
งาน 64
ตรว.

ประเทศออสเตรเลีย
ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ ป่ า
จ. พังงา
101/97 นิคมอุตสาหกรรม
นวนคร หมู่ 20 ตําบลคลอง
หนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง
กรุ งเทพฯ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สนิ ถาวรหลัก

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ภาระผูกพัน
ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 (ล้ านบาท)

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2561) *
เป็ นเจ้ าของ

อาคารศูนย์การค้ า 1 หลัง 3 ชัน้ *

385.57

327.87

-ไม่มี-

อาคารศูนย์การค้ า 1 หลัง 2 ชัน้

147.04

139.76

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2562)

อาคารศูนย์การค้ า 1 หลัง 2 ชัน้
สิทธิการเช่าทีด่ ิน

70.16
3.42

62.92
2.99

-ไม่มี-

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

ห้องพักอาศัย
ทีด่ ินเปล่า

298.41

57.17
294.41

57.17
-ไม่มี-

เป็ นเจ้ าของ

ทีด่ ินและอาคาร

8.80

8.44

-ไม่มี-

เป็ นเจ้ าของ

ทีด่ ินเปล่า

32.87

32.87

-ไม่มี-

หมายเหตุ *ขายฝากอาคารให้ กับกองทุนรวมบริ หารสินทรั พย์ ไทย เพือ่ นํ าเงินไปชําระคืนเงินกู้ และเช่ากลับ เพือ่ ประกอบธุรกิจพร้ อมกับให้ กองทุ นรวมบริ หารสินทรั พย์ ไทยเช่าช่วงสิทธิ การเช่าที่เหลืออยู่ของบริ ษัท รอยัลการ์
เด้ น พลาซ่า จํากัด ระยะเวลา 9 ปี 2 เดือนซึ่งทําให้ โครงสร้ างทางการเงินของบริ ษัทดีขึ ้น
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มูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีดงั นี ้
ราคาทุน ณ วันที่
ทรัพย์ สินของบริษัท
31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54
และบริษัทย่ อย
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

(ตามที่ปรั บใหม่ )

1,249.13

3,201.39

อาคารและอุปกรณ์ประกอบ

9,021.35

12,524.26

สิ่งปรับปรุงอาคาร

4,198.94

4,612.34

เครื่ องตกแต่งติดตั ้งและ
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
เครื่ องใช้ ในการดําเนินงาน
งานระหว่างก่อสร้ าง
รวม

4,830.48

6,658.87

2,043.93
231.15
507.48
58.31
22,140.77

2,202.73
271.05
802.56
363.48
30,636.68

อายุการใช้ งาน*
(ปี )
อายุสญ
ั ญาเช่า 5 ปี
และ 20 ปี
อายุสญ
ั ญาเช่า
5,10,20,30,40 ปี
อายุสญ
ั ญาเช่า และ
10 ปี
5-15 ปี
5,10,15 ปี
5 ปี
-

หน่ วย ล้ านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54
(ตามที่ปรั บใหม่ )

1,098.25

2,969.16

5,082.32

8,131.70

1,886.26

2,148.07

1,237.28

2,469.42

519.65
74.34
276.12
58.31
10,232.53

596.29
87.93
371.32
363.48
17,137.37

* ยกเว้ นทีด่ ินซึ่งมีอายุการให้ ประโยชน์ไม่จาํ กัด

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดงั นี ้
ราคาทุน ณ วันที่
ทรัพย์ สินของบริษัท
31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54
และบริษัทย่ อย

อายุการใช้ งาน (ปี )

(ตามที่ปรั บใหม่ )

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
รวม

356.64
1,452.98
1,809.62

356.64
1,521.24
1,877.8

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของสิทธิการเช่ามีดงั นี ้
ราคาทุน ณ วันที่
ทรัพย์ สินของบริษัท
อายุการใช้ งาน (ปี )
และบริษัทย่ อย
31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54
สิทธิการเช่า
3,646.28
3,728.55 อายุสญ
ั ญาเช่า
รวม
3,646.28
3,728.55

หน่ วย ล้ านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54
(ตามที่ปรั บใหม่ )

355.19
594.94
950.13

355.07
578.40
933.47

หน่ วย ล้ านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54
1,847.76
1,840.83
1,847.76
1,840.83

บริ ษัทใช้ นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
3 เรื่ องการรวมธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบต้ นทุนการซื ้อเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินที่กําหนดได้ ณ
วันที่เกิดรายการ อันมีผลทําให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษัทและบริษัทย่อยมีมลู ค่าสุทธิของทรัพย์สนิ ถาวร
รวมการปรับมูลค่ายุติธรรมสุทธิ 1,428.35 ล้ านบาท และ 1,419.43 ล้ านบาท ล้านบาท ตามลําดับ
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5.2 ที่ดินและโครงการระหว่ างการพัฒนาของบริษัท และบริษัทย่ อย
กลุ่มบริษัทมีทดี่ ินและโครงการระหว่างการพัฒนา เพื่อจะใช้ เป็ นทรัพย์สินหลักในการประกอบกิจ การ ดังนี ้

บริ ษัท

บริษัทย่อย
บจก. ราชดําริ
ลอดจ์จิ ้ง

ขนาด
ที่ดิน
(ไร่ )

3

Minor International
(Labuan) Ltd.
บจก. สมุย บีช คลับ
โอนเนอร์

2

ที่ตั ้ง

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สนิ ระหว่าง
พัฒนา

มูลค่าทางบัญชี
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. ณ 31 ธ.ค.
2553
2554

ภาระ
ผูกพัน
(ล้ าน
บาท)

159 ถ.ราชดําริ สิทธิการเช่า 30 ปี
เขตปทุมวัน
(สิ ้นสุดปี 2584)
กรุ งเทพฯ

อาคารโรงแรม 22 ชัน้ 2,097.51

-

-ไม่มี-

เกาะ Kihavah สิทธิการเช่า 23 ปี
Huravlhu
(สิ ้นสุดปี 2573)

อาคารวิลล่า 1 ชัน้
82 หลัง

1,674.33

-

-ไม่มี-

ต.บ่อผูด อ.
สิทธิการเช่า 30 ปี
เกาะสมุย
(สิ ้นสุดปี 2582)
จ.สุราษฎร์ธานี

อาคารพลูวลิ ล่า 14
หลัง

181.11

-

-ไม่มี-
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5.3 ทรัพย์ สินที่ไม่ มีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่ อย
ทรัพย์สนิ ที่ไม่มีตวั ตนที่สาํ คัญในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท และบริษัทย่อย มีดงั นี ้
ทรัพย์ สินที่ไม่ มีตัวตน
ราคาทุน ณ วันที่
อายุการใช้ งาน
(ปี )
31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54
ต้ นทุนการพัฒนาแฟรนไชส์
164.73
164.73
1-3 ปี
ค่าลิขสิทธิ์
140.64
144.08
3-20 ปี
ค่าความนิยม
3,640.26
4,205.78
เครื่ องหมายการค้า
560.03
560.03
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
451.92
723.98
3-5 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั ้ง
133.67
177.59
สิทธิในการบริหารสินทรัพย์
3,197.26
40 ปี
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
16.50
รวม
5,091.25
9,189.95

หน่ วย ล้ านบาท

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ
วันที่
31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54
3.20
3.01
43.20
42.14
3,248.45
3,698.16
560.03
560.03
310.22
403.01
133.67
177.59
2,665.60
16.50
4,298.77
7,566.04

5.4 นโยบายการลงทุน
จากงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริ ษัทร่วมและ
กิจการร่วมค้า ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่ องดื่ม และธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้ อง เป็ นจํานวนรวม 7,833.05 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
32.37 ของสินทรัพย์รวม ทั ้งนี ้ บริษัทมีนโยบายลงทุนผ่านบริ ษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่ วมค้ า โดยบริ ษัทจะพิจารณา
ลงทุนในธุรกิจทีส่ นับสนุนให้ บริษัทสามารถพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ ได้ รับ
สินค้ าและบริ การในระดับที่สมบูรณ์ เหนือความพึงพอใจของลูกค้ า
สําหรับการกํากับดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม บริ ษัทได้ แต่งตั ้งผู้บริ หารของบริ ษัทเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
และผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม เพื่อร่วมดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม นอกจากนี ้ บริ ษัทยัง
มอบหมายให้ ตวั แทนของบริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้น
เข้าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม
นโยบายและหลักการของบริ ษัท
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6. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัท ที่มีจํานวนสูงกว่าร้ อยละ
5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดํา เนิน ธุร กิ จของ
บริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
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7. โครงสร้ างเงินทุน
7.1 หลักทรัพย์ ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 3,666.52 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 3,666.52 ล้ านหุ้น
มูลาที่ตราไว้ห้ นุ ละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้ ว 3,275.22 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
3,275.22 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ นุ ละ 1.00 บาท
หลักทรัพย์ อ่ ืน

หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีห้ นุ กู้ที่บริ ษั ท ยังไม่ได้ ไถ่ ถ อน จํา นวน 7 รุ่ น มีย อดหนี ้คงค้ า งรวมจํา นวน
12,200 ล้ านบาท
ประเภทหุ้นกู้

มูลค่าที่ออก
(ล้ านบาท)

อายุ

ครบกําหนดไถ่ ถอน

อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละต่อปี )

หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้ อ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มผี ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้ อ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้ อ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มผี ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้ อ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้ อ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้ อ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้ อ ยสิทธิ
ไม่มปี ระกัน และมีผ้แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้ อ ยสิทธิ
ไม่มปี ระกัน และไม่มผี ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้ อ ยสิทธิ
ไม่มปี ระกัน และไม่มผี ้แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

1,840

5 ปี

19 กันยายน 2555

4.81

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 2554
(ล้ านบาท)
1,840

2,000

4 ปี

24 กรกฎาคม 2556

4.65

2,000

2,060

7 ปี

19 กันยายน 2557

5.21

2,060

2,500

5 ปี

24 พฤษภาคม 2558

3.98

2,500

500

5 ปี

17 ธันวาคม 2558

3.99

500

1,000

7 ปี

17 ธันวาคม 2560

4.30

1,000

1,500

7 ปี

18 มีนาคม 2561

4.57

1,500

500

7 ปี

3 ตุลาคม 2561

4.80

500

300

10 ปื

3 ตุลาคม 2564

5.00

300



ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อายุโครงการ (ปี )
วันสิ ้นสุดโครงการ
จํานวนหน่ วย (ล้านหน่วย)
จํานวนหน่ วยที่จัดสรร (ล้ าน
หน่วย)

MINT ESOP 3
5
17 ธันวาคม 2555
20.00
12.25

MINT ESOP 5
4
21 ตุลาคม 2556
60.00
60.00
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MINT-W
5
12 มิถุนายน 2557
2.72
2.72

MINT-W4
3
18 พฤษภาคม 2556
325.43
325.43

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่จัดสรร
- ครัง้ ที่ 1
- ครัง้ ที่ 2
จํานวนที่จัดสรร (ล้านหน่วย)
- ครัง้ ที่ 1
- ครัง้ ที่ 2
อัตราการใช้ สทิ ธิ (ล่าสุด)
ราคาใช้ สทิ ธิ (บาทต่อหุ้น)
(ล่าสุด)
จํานวนหน่ วยที่ ใช้ สทิ ธิแล้ ว
ณ 31 ธันวาคม 2554 (หน่วย)
จํานวนหน่ วยที่ ยังไม่ใช้ สทิ ธิ
ณ 31 ธันวาคม 2554 (หน่วย)

7.2

MINT ESOP 3

MINT ESOP 5

MINT-W

MINT-W4

18 ธันวาคม 2550
-

22 ตุลาคม 2552
5 มีนาคม 2553

12 มิถุนายน 2552

19 พฤษภาคม 2553

12.25
1:1.1
8.918

33.64
26.36
1:1
7.65

2.72
1:1
8.08

325.43

5,862,620

15,198,350

1,201,000

50,388

6,392,347

44,801,650

1,522,777

325,379,540

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค 1

1

1.1 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) จํากัด
1.2 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
1.3 นางแค๊ ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1:1
13.00

นาย นิติ โอสถานุเคราะห์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นาย จอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค
MERRILL LYNCH,PIERCE,FENNER & SMITH INC.
SYMPHONY CAPITAL PARTNERS LIMITED
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
นาย เดวิด วิลเลียม ไฮเน็ค
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บริษัท ทุนลดาวัล ย์ จํากัด

จํานวนหุ้นที่ถือ
909,581,433

สัดส่ วนร้ อยละ
27.8%

546,755,902

16.7%

362,821,622

11.1%

3,909
259,079,714
193,995,933
165,007,648
151,219,940
112,290,000
111,618,959
85,100,051
72,470,861
69,720,115

0.0%
7.9%
5.9%
5.0%
4.6%
3.4%
3.4%
2.6%
2.2%
2.1%

ทีม่ า : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :
¹ การจัดกลุ่มนี ้เพือ่ ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
เท่านั ้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ ง พรบ.หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ มกี ารแก้ ไข) แต่อย่ างใด
² รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) จํากัด มีดังต่อไปนี ้
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รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1. บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป โฮลดิ ้ง จํ ากัด
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ ลวู๊ด ไฮเน็ค
3. นายจอห์ น สก๊ อต ไฮเน็ค
4. นายเดวิด วิลเลีย่ ม ไฮเน็ค
5. อื่นๆ
รวม

จํานวนหุ้น
30,000

ร้ อยละเมื่อเทียบกับจํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมด
37.50

19,997
15,200
14,800

25.00
19.00
18.50

3
80,000

0.00
100.00

³ ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ (Financial Benefits) เช่นเงินปั นผลและสิทธิในการซือ้ หุ้นเพิม่ ทุน เสมือนการลงทุนในหุ้น แต่
จะไม่มสี ิทธิในการออกเสียงในทีป่ ระชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เว้ นแต่กรณีการใช้ สิทธิออกเสียงเพือ่ ลงมติเกีย่ วกับการเพิกถอน
หุ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทําให้ จาํ นวนหุ้นทีม่ สี ิทธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึง่ จะมีผลให้ สิทธิ
ในการออกเสียงของผู้ถอื หุ้นอืน่ เพิม่ ขึน้ ทังนี
้ ในการตรวจสอบจํ
้
านวนหุ้นทีถ่ กู ออกเป็ น NVDR นัน้ สามารถตรวจสอบได้ จาก http://www.set.or.th/nvdr

7.3
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
คณะกรรมการได้ กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลสําหรับงวดประจําปี 2554 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยดังนี ้
1)
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการ
ลงทุน การขยายงาน ข้ อกําหนดตามสัญญาเงินกู้หรื อหุ้นกู้ของบริ ษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจําเป็ นและความ
เหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั ้งนี ้ บริษัทไม่ได้ กําหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลที่
แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัทเป็ นหลัก
ในปี 2554 บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อ
เดือนเมษายน 2554 บริ ษัทได้ จา่ ยเงินเป็ นจํานวนรวมทั ้งสิ ้น 543 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 44 ของกําไรสุทธิของงบ
การเงินรวม
2) นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย
• สําหรับบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 มีน โยบายการจ่า ยเงิน ปั น ผลโดยพิจารณาจาก
ศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ข้ อกําหนดตามสัญญาเงินกู้หรื อหุ้นกู้ของบริษัท
และบริ ษัทย่อย รวมถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในอนาคต ทั ้งนี ้ นโยบายในการจ่า ยเงิน ปั น ผล ของบริ ษั ท ย่อย
ดังกล่าวจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัทย่อยนั ้นๆ เป็ นหลัก
• สํา หรั บบริ ษั ท ย่อยที่บริ ษั ท ถื อหุ้น ในสัดส่ว นน้ อยกว่า ร้ อยละ 100 มีน โยบายในการจ่า ยเงิน ปั น ผลโดย
พิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ข้ อกําหนดตามสัญญาเงิน กู้หรื อ
หุ้นกู้ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย รวมถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถื อหุ้น ใน
อนาคต ทั ้งนี ้ นโยบายในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยดังกล่าว จึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัทย่อยนั ้นๆ
เป็ นหลัก
สําหรับการจ่ายเงินปั นผลในปี อื่นๆ คณะกรรมการจะได้ พิจารณากําหนดนโยบายต่อไป
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8. การจัดการ
8.1 โครงสร้ างการจัดการ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกํากับดูแลกิจการ

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการกําหนด
ค่ าตอบแทน

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานเจ้าหน้าที่บริ ห าร
นางปรารถนา มงคลกุล*
ประธานเจ้าหน้าที่ก ารเงินและบริ หาร
ส่วนกลาง
นางสาวไตรทิพย์ ศิ วะกฤษณ์กุล**
Corporate Chief Financial Officer

นางปรารถนา มงคลกุล*
รั กษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการศู นย์การค้า
นายสมศักดิ์ ตันเรื องศรี
General Manager

นางสาวอีฟ แดเนี่ยล เวเทอร์ เบิร์น
VP Marketing***

นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
รั กษาการประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการ-ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
นายช ัยพัฒน์ ไพฑูรย์
VP of Strategic Planning

* ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555
** แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554
*** ลาออกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555

โครงสร้ างกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการทั ้งหมด 4 ชุด ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
8.1.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการทั ้งหมด 9 ท่านดังนี ้
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
นายวิลเลีย่ ม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้าที่บริ หาร
นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
กรรมการ
นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการ
นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรี ย
กรรมการ
นายอานิล ธาดานี่
กรรมการ
นางสาวจันทนา สุขมุ านนท์
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นายเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2555 ได้ แต่งตัง้ นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน
นางปรารถนา มงคลกุล ทีไ่ ด้ ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริษัท
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เลขานุการบริ ษัทได้ แก่ นางสาวสรัญญา สุนทรส
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริ ษัท
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ นายอานิล ธาดานี่ นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
กรรมการสองในสี่คนเป็ นผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
สําหรับบริ ษัทย่อย กําหนดให้ กรรมการ 2 ท่านจากกรรมการทั ้งหมดมีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท และในกรณีที่
กรรมการซึ่งเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทเข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย ก็เป็ นการเข้ าไปทําหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ
เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุล โดยมิได้ เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานที่เป็ นธุรกิจปกติประจําวันของบริ ษัทย่อยนั ้นๆ
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่า ง
หนึ่งแทนกรรมการภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํา นาจเพื่อให้ บุคคลดังกล่า วมี
อํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่ก รรมการเห็น สมควรและคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขอํา นาจนั ้นๆได้ คณะกรรมการอาจแต่งตั ้งกรรมการคนหนึ่งเป็ น
ประธานเจ้ า หน้ า ที่บริ ห ารเพื่อปฏิ บัติกิ จการของบริ ษั ท ภายใต้ ก ารควบคุมของคณะกรรมการก็ ได้ ให้
คณะกรรมการมอบอํา นาจแก่ ประธานเจ้ า หน้ า ที่บริ ห าร ตามที่คณะกรรมการเห็น เป็ นการจํา เป็ นและ
สมควร ต้ องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
2. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราของบริ ษัทจึงจะผูกพันบริ ษัท โดยให้ คณะกรรมการมี
อํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้
3. คณะกรรมการมีหน้าทีก่ ําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและตัดสินใจในการดําเนินงานของบริ ษัท รวมทั ้ง
การลงทุนในธุรกิจใหม่ เว้ นแต่เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ ส่วนเสียในสัญญาที่ทํากับบริ ษัทหรื อถือหุ้นหรือ
หุ้นกู้เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ
5. กรรมการต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อเข้าเป็ น
หุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน กับกิ จการ
ของบริ ษัทไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่ อนที่
จะมีมติแต่งตั ้ง
6. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการ ทั ้งหมดจํานวน 3 ท่านดังนี ้
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายเคนเนธ ลี ไวท์*
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวจันทนา สุขมุ านนท์
กรรมการตรวจสอบ
* เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มคี วามรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิน
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit system) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั ้งโยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดทีร่ ับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั ้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั ้งเข้าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั ้งนี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
• ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
• ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอืน่ ที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ในการปฏิบตั ิหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทํา
ดังต่อไปนี ้

ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
• รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
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• การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(ทั ้งนี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบจากกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงใน website ของบริ ษัท)

ดังนี ้

คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บุคคลที่จะได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทต้ องมีคณ
ุ สมบัติ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทั ้งนี ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนั ้นๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีม่ ีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตั ้งเป็ นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุม ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั ้งไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นทีม่ ีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่บริษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันทีแ่ ต่งตั ้งเป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผล
ให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั ้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของผู้ขอ
อนุญาตหรื อตั ้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั ้งนี ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตาม
วิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ทีเ่ กิดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อน
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตั ้งเป็ นกรรมการอิสระ
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6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีม่ ีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนั ้น
ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีแ่ ต่งตั ้งเป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาทีร่ ับเงินเดือนประจํา
หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
8.1.3 คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการ จํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
1. นายเคนเนธ ลี ไวท์
2. นายอานิล ธาดานี่
3. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
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ตําแหน่ ง

ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท (ทั ้งนี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจากกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนที่แสดงใน website
ของบริ ษัท)
8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
1. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์
3. นายอานิล ธาดานี่

10

ตําแหน่ ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ วุฒิและประสบการณ์เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท แทนตําแหน่งที่ว่างลง
2. ทบทวนและนําเสนอคําแนะนําเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท ต่อที่ประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท
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3. ทบทวน และนําเสนอคําแนะนําเกี่ยวกับหลักกํากับดูแลกิ จการต่อคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ
แนวทางปฏิบตั ิที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย และมาตรฐานสากล
4. ดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับหลักกํากับดูแลกิจการที่ดขี องบริ ษัท
5. รายงานการกํากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการ
(ทั ้งนี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการจากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการที่แสดงใน website ของบริ ษัท)
8.1.5 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผู้บริ หารของบริ ษัทมีจํานวน 6 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
1.
2.
3.
1.
2.
6.

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
นางปรารถนา มงคลกุล*
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล**
นายสมศักดิ์ ตันเรื องศรี
นางสาวอีฟ แดเนียล เวเทอร์ เบิร์น***
นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงินส่วนกลาง
ผู้จดั การทัว่ ไป
รองประธานฝ่ ายการตลาด
รองประธานฝ่ ายกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์

* ลาออกเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2555
** แต่งตั ้งเมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2554
*** ลาออกเมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2555

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่ 16/2541 เมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม 2541 และครัง้ ที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548)
ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ ห ารของบริ ษั ท มีอํา นาจในการบริ ห ารกิ จการตามปกติข องบริ ษั ท ยกเว้ น กิ จการในเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้ ซึ่งต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
1. การกําหนดอํานาจหน้ าที่ตามหนังสือมอบอํานาจภายใน
2. การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
3. การควบกิจการ การแบ่งแยกกิจการหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ ไขรูปแบบกิจการของบริ ษัท
4. การเลิกกิจการ
5. การเพิ่มทุน ลดทุน หรื อโอนทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
6. การเริ่ มดําเนินธุรกิจใหม่ หรื อยกเลิกการดําเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิม
7. การถอดถอนกรรมการบริ ษัทและแต่งตั ้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน
8. การอนุมตั ิงบประมาณประจําปี
ทั ้งนี ้ในการบริ หารกิ จการตามปกติข องบริ ษั ท ประธานเจ้ า หน้ า ที่บริ ห ารไม่มีอํา นาจอนุมัติก ารทํา รายการที่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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ในส่วนของการอนุมตั ิการทํารายการทัว่ ไปในการบริ หารงานของบริ ษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท
ครัง้ ที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีก รรมการอิส ระเข้ า ร่ ว มประชุมด้ ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิจารณา
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ และการมอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลอื่นทําหน้ าที่แทน โดยมีขอบเขต
อํานาจหน้ าที่ที่ได้ รับมอบอํานาจในการอนุมตั ิตามสายงานและมูลค่าของรายการซึ่งได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจน
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่10/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวัน ที่ 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมัติ
นโยบายในการมอบอํานาจของคณะกรรมการ และนโยบายเกี่ยวการอนุมตั ิรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั นี ้
คณะกรรมการจะไม่อนุมตั ิการมอบอํานาจให้ กับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลใด ๆ ที่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(1) เข้ าทํารายการ อนุมตั ิ หรื อตัดสินใจในการเข้ าทํารายการ ซึ่งรวมถึงการแต่งตั ้งผู้รั บมอบอํา นาจช่ว ง ซึ่งเป็ น
บุคคลที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อรายการดังกล่าว หรื อ
(2) มีความขัดแย้ งส่วนตัว ต่อรายการดังกล่าว หรื อ
(3) เข้ าทํารายการซึ่งไม่ใช่รายการที่มีลกั ษณะธุรกรรมปกติกับบุคคลใด ๆ เว้ นแต่รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษัท
8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่จะได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจะต้ องมีคุณ สมบัติครบตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยการคัดเลือกจะดําเนินการดังนี ้
การแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกินกว่า 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั ้งหมดต้ องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั ้งนี ้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตั ้งกรรมการโดยใช้ เสียงข้ างมาก ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)
การเลือกตั ้งกรรมการจะกําหนดให้ เลือกเป็ นรายบุคคลหรื อคราวละหลายคนก็ได้
(2)
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งกรรมการให้ ใช้ เสียงข้ างมาก โดยให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) ซึ่งเป็ นวิธีที่บริ ษัทได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท
(3)
บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํา ดับลงมาเป็ นผู้ได้ รั บการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเท่า จํา นวน
กรรมการที่พึงจะมีหรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นั ้น ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับเลือกตั ้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงได้ เพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียง เป็ นเสียงชี ้ขาด
เมื่อมีการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการหนึ่งในสามของจํา นวนคณะกรรมการในขณะนั ้นพ้ น จาก
ตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ ใช้ จํานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
ทั ้งนี ้บริ ษัทจัดตั ้งคณะกรรมการสรรหาขึ ้นตามที่กล่าวมาแล้ วในหัวข้ อ 8.1.4 โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการจะเป็ นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ วุฒิและประสบการณ์เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทแทนตําแหน่งทีว่ า่ งลง
การแต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการเป็ นผู้แต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั ้งบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 3 ท่า น และมีว าระการดํา รงตํา แหน่ง คราวละ 3 ปี ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้ องไม่เป็ นกรรมการบริ ห ารและจะต้ องมีความรู้ และประสบการณ์ ด้า นธุร กิ จการเงิน การบัญ ชีแ ละการ
ตรวจสอบบัญชี
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การแต่ งตัง้ คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการเป็ นผู้แต่ งตั ้งคณะกรรมการกํ า หนดค่า ตอบแทน ทัง้ นี ค้ ณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทน
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน
การแต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการเป็ นผู้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหา ทั ้งนี ้คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิ จการ ประกอบด้ ว ย
กรรมการจํานวน 3 ท่าน
8.3 หลักการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญปั จจัยหนึ่งที่จะทําให้ บริ ษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและสร้ างการเติบโตให้
บริ ษัทอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษัทได้กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริ ษัท
เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับ
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ทั ้งนี ้ คณะกรรมการจะทบทวน และปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีทกุ ปี
เพื่อให้ เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้ อม สถานการณ์หรื อกฎหมาย
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญกับสิทธิข องผู้ถื อหุ้น และกํ า หนดในหลัก การกํ า กับดูแ ลกิ จการของบริ ษั ท ให้
บริ ษัทดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายให้ ได้ รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดังนี ้
1.1 สิทธิข ั ้นพื ้นฐานตามที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงจะได้ รับ ทั ้งสิทธิในการออกเสียง สิทธิในการรับเงินปั น ผล สิท ธิ ในการซื ้อขาย
หรื อโอนหุ้น สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ เท่า เทีย มกัน
และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพิจารณาตามเวลาที่เหมาะสม
1.2 สิทธิในการเลือกตั ้งและถอดถอนกรรมการ รวมถึงการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีอิสระ
1.3 สิทธิในการจัดสรรเงินปั นผล
1.4 สิท ธิ ในการได้ รั บทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ ย วกับรายละเอีย ดการประชุม และวาระการประชุมผู้ถื อหุ้น
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท
1.5 สิทธิในการได้ รับหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถื อหุ้น และข้ อมูล ที่เกี่ ย วกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม
กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ า ร่ ว มประชุม และประเด็น ที่ใช้ ในการพิจารณา โดยบริ ษั ท จะส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั ้งนี ้ บริ ษั ท จะจัดวัน เวลาและสถานที่เพื่ออํา นวย
ความสะดวกสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
1.6 บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้ าสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยติดต่อส่งคํา ถามผ่า น
เว็บไซต์ของบริ ษัท
2. ความเท่ าเทียมกันของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้น อย่า งเป็ นธรรมและเท่า เทีย มกัน โดยได้ กํ า หนด
นโยบายให้ ดแู ลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และสนับสนุน ให้ ผ้ ถู ื อหุ้น ทุก รายได้ รั บสิท ธิ ในฐานะผู้ถื อหุ้น อย่า งเป็ น
ธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้ นโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถื อหุ้น จะต้ องเป็ นไปตามหลัก การกํ า กับดูแ ล
กิจการทีด่ ีของบริ ษัท และต้ องสอดคล้ องกับข้ อปฏิบตั ิตามข้ อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลัก ทรั พย์แ ห่งประเทศ
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ไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ ย วข้ อง นโยบาย
หลักของบริ ษัทที่กําหนดขึ ้นเพื่อดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสิทธิที่เสมอภาค เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ได้ แก่
2.1 การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ า
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นการล่ว งหน้ า เพื่อให้ ผ้ ูถื อหุ้น
ทุกรายมีโอกาสในการเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนําเข้ าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริ ษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมและ
เผยแพร่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
2.2 การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถร่ วมประชุมมอบฉันทะได้
2.2.1 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถื อหุ้น ได้ บริ ษั ท ได้ อํา นวยความสะดวกโดยการเสนอ
หนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูมอบฉัน ทะสามารถเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับความ
ต้ องการของผู้มอบฉันทะ ทั ้งนี ้ หนังสือมอบฉัน ทะทั ้งหมด เป็ นหนังสือมอบฉัน ทะตามแบบที่กํ า หนด
โดย กรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิชย์
2.2.2 อํานวยความสะดวกให้ ผ้ มู อบฉันทะ โดยผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉัน ทะให้ แ ก่ ก รรมการอิส ระซึ่งจะ
เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามเจตนารมณ์ ข องผู้มอบฉัน ทะ ทั ้งนี ้ บริ ษั ท ได้ แ นบรายละเอีย ดคุณ สมบัติข อง
กรรมการอิสระดังกล่าวไปพร้ อมหนังสือมอบฉันทะ
2.3 ความเท่าเทียมกันในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
2.3.1 ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานในที่ประชุมแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ ในการประชุม และ
ขั ้นตอนการออกเสียงลงมติ
2.3.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุก รรมการ เข้ า ร่ ว มประชุมเพื่อเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม หรื อบริ ษัทอย่างเต็มที่
2.3.3 บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
2.3.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องดําเนินตามวาระตามที่ได้ แจ้ งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั ้งนี ้ บริ ษั ท ไม่
มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรื อเปลี่ยนแปลงลําดับวาระการประชุม เว้ นแต่การเพิ่ม
หรื อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควร
2.3.5 เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงใช้ บัตรลงคะแนนในทุก วาระการ
ประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ วและแม่นยํา บริ ษัทได้ นําระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการลงทะเบีย น
และลงมติผ้ ถู ือหุ้น
2.4 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะจัดทํารายงานการประชุมตามวาระ พร้ อมทั ้งมติที่ประชุม และจํานวนเสียง
ที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สําคัญที่ใช้ ในการพิจารณา ให้ แล้ ว เสร็ จภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุม และเผยแพร่ ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษัท
2.5 นโยบายและมาตรการการดูแลข้ อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วน
ตน โดยกําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารแจ้ งและนําส่งรายงานการถือครองหลัก ทรั พย์ผ่า นมายังสํา นัก เลขานุก าร
บริ ษัท ก่อนนําส่งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครอง นอกจากนี ้บริ ษัทยังขอความร่ วมมือไปยังกรรมการและผู้บริ หารทุกท่านให้ งดการซื ้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่
ได้ รับข้ อมูลที่สําคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท จนกว่าบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชนแล้ ว
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โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารงดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท อย่างเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรเป็ นเวลา
อย่างน้ อย 30 วันล่วงหน้ าก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ความสํา คัญ ต่อสิท ธิ ข องผู้มีส่ว นได้ เสีย ทุก กลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้ อบังคับและกฎระเบีย บของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียเหล่านี ้ได้ รับการดูแลอย่างดี
ผู้ถือหุ้น

บริ ษัทจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส มุ่งมัน่ ในการสร้ างการเจริ ญ เติบโตและผลตอบแทนที่ดี
ให้ กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ลูกค้ า
บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การอย่า งต่อเนื่อง เพื่อความพอใจสูงสุดของ
ลูกค้ า
คู่ค้า
บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและตั ้งอยู่บนพื ้นฐานของความเป็ นธรรม โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
เจ้ าหนี ้
บริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อเจ้ าหนี ้อย่างเป็ นธรรม โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้ อกํ า หนดของสัญ ญา
และพันธะทางการเงินอย่างเคร่ งครัด
คู่แข่ง
บริ ษัทจะประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ไม่ทําลายชื่อเสีย งของคู่แ ข่งด้ ว ย
การกล่าวหาในทางร้ ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริ ง
พนักงาน
บริ ษัทถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและต้ องได้ รับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม ทั ้งในด้ า น
โอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้ อมให้ ความมั่น ใจในคุณ ภาพชีวิต และความ
ปลอดภัยในการทํางาน
สังคมและสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทมุ่งมัน่ ดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และให้ ความสํา คัญ กับการ
ดูแ ลรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อม โดยบริ ษั ท ได้ จัด ตั ้งสายงานด้ า นความรั บผิดชอบต่อ สังคม เพื่ อ
ส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กร และสร้ างจิตสํานึกให้ กับทุกคนในองค์ก ร ในอัน ที่จะดูแ ล พัฒนา
และเสริ มสร้ างสังคม สิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสียโดยรวมควบคู่กับการเติบโตของบริ ษั ท
อย่างยัง่ ยืน
ทั ้งนี ้ ผู้มีส่วนได้ เสียสามารถสอบถามรายละเอีย ด แจ้ งข้ อร้ องเรี ย น หรื อแจ้ งเบาะแสการกระทํา ผิดเกี่ ย วกับ
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน หรื อจรรยาบรรณธุร กิ จของบริ ษั ท ผ่า นเว็บไซต์บริ ษั ท โดยผู้ส อบบัญ ชี
ภายในจะพิจารณาก่ อนนํา เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั ้งนี ้ ข้ อมูล ร้ องเรี ย นและแจ้ งเบาะแสจะได้ รั บการ
คุ้มครองและเก็ บไว้ เป็ นความลับ โดยจะดํา เนิน การตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ ไข (ถ้ ามี) และจะรายงานต่อ
คณะกรรมการต่อไป

4. การเปิ ดเผยข้อมูล
4.1 นักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการได้ ให้ ความสํา คัญ เป็ นอย่า งยิ่งต่อการเปิ ดเผยข้ อมูล ที่เพีย งพอ ถูก ต้ อง แม่น ยํา และตรงเวลา ทั ้ง
รายงานข้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลทัว่ ไป โดยผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์จะจัดทําแผนนักลงทุนสัมพันธ์ประจําปี
ซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดให้ มีวีธีก าร ช่องทาง และข้ อมูล ข่า วสารที่มี
ประสิทธิภาพ ทั ้งเพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้จัดการกองทุน ทั ้งในส่ว นที่เกี่ ย วข้ องกับวิส ัย ทัศน์ กลยุท ธ์
ข้ อมูลทางการเงิน การประกอบการ โดยในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทประสบความสําเร็ จในการสื่อสารข้ อมูลกับนักลงทุนโดย
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การใช้ ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้ แก่ การส่งข่าว การประชุมผ่านทางโทรศัพท์ การประชุมชี ้แจงผลการดํา เนิน งาน
เป็ นประจําทุกไตรมาส การเดินทางไปพบปะนักลงทุนทั ้งในและต่างประเทศ (Road Show) การเผยแพร่ ข้ อมูล ผ่า น
เว็บไซต์ของบริ ษัท รายงานประจําปี ข้ อมูลสรุปของบริ ษัท (Fact Sheets) และสื่ออื่น ๆ รวมไปถึ งการเผยแพร่ ข้ อมูล
ข่า วสารผ่า นทางตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ง ประเทศไทย และสํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับหลัก ทรั พย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์
ผู้ดแู ลส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษัทได้ แก่ นายชัยพัฒน์ ไพฑูร ย์ รองประธานฝ่ ายกลยุท ธ์ แ ละนัก ลงทุน
สัมพันธ์
4.2 หลักการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็ นสิ่งสําคัญสํา หรั บบริ ษั ท การ
สร้ างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว โดยได้ กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และพิจารณา
ปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการทุกปี หลักการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทครอบคลุมหลักการที่สําคัญได้ แ ก่ สิท ธิ
และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ คณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หลักการ
ในการดําเนินธุรกิจ การควบคุมและการกํากับดูแลความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นโยบายที่มีต่อลูกค้ า คู่แ ข่ง ชุมชน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม การกําหนด “ข้ อพึงปฏิบตั ิทางจริ ยธรรม” เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
สําหรับพนักงาน การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่ งใส รวมถึงกําหนดช่องทางการรายงานกรณีทมี่ ีการประพฤติผดิ กฎหมาย
หรื อนโยบายที่กําหนดไว้
4.3 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยและ ข้ อมูลทางการเงินทีป่ รากฏ
ในรายงานประจําปี บริ ษัทจัดให้ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ มั่น ใจได้ ว่า งบการเงิน ได้ ถ ูก จัดทํา ขึ ้น
อย่างถูกต้ องและเพียงพอภายใต้ นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแห่งประเทศไทย และเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เพียงพอต่อสาธารณชน
ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็ นอิส ระ ให้ เป็ นผู้ดูแ ลรั บผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจําปี
4.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
บริ ษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารให้ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขัน ได้ โดยอยู่ในระดับที่
สามารถเปรี ยบเทียบได้ กับอุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดและรั ก ษากรรมการและผู้บริ ห ารที่มีคุณ ภาพ โดยค่า ตอบแทน
กรรมการจะอยู่ในรูปเบี ้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการ สําหรับในส่วนของผู้บริ หาร รวมถึงประธานเจ้ าหน้ าที่บริ ห าร
จะได้ รับในรูปค่าตอบแทนและโบนัส นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีโครงการใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ สํา หรั บผู้บริ ห ารและ
พนักงาน โครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง (Employee Joint Investment Program : “EJIP”) มี
อายุก ารใช้ สิท ธิ เป็ นระยะเวลา 4-5 ปี เพื่อ สร้ างแรงจูงใจในการสร้ างการเติบโตในระยะยาวให้ กับบริ ษั ท ทั ้งนี ้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ ห ารทั ้งหมด จะ
พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว
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ในปี 2554 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร มีรายละเอียดดังนี ้
4.4.1. ค่าตอบแทนกรรมการ

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค
2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
3. นางปรารถนา มงคลกุล
4. นายเคนเนธ ลี ไวท์
5. นายวีระวงค์ จิตต์ มติ รภาพ*
6. นายอานิล ธาดานี่
7. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
8.นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรั จ ราชากาเรี ย
9. นางสาวจันทนา สุขุมานนท์

การเข้ า
ร่ วม
ประชุม
(ครัง้ )
7/9
9/9
8/9
9/9
7/7
6/9
9/9
8/9
8/9

คณะกรรมการ
บริษทั
200,000
200,000
200,000
1,100,000
830,000
1,040,000
1,100,000
200,000
1,080,000

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ
คณะ
กําหนด
กรรม
การ
ค่ าตอบแทน
สรรหา
500,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
300,000
260,000
-

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

ค่ าตอบแทน
กรรมการอื่น
จากบริษทั
ย่ อย
180,000
180,000
180,000
180,000
-

รวม

380,000
200,000
380,000
1,700,000
930,000
1,320,000
1,400,000
380,000
1,340,000

* แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

4.4.2. ค่าตอบแทนผู้บริ หารของบริ ษัท
ในปี 2554 บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้ กับผู้บริหาร รวมทั ้งสิ ้น 148 ล้ านบาท
4.5 การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จัด ให้ มี ค ณะอนุก รรมการเพื่ อ ช่ว ยในการกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ท ได้ แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาและกํ า กับดูแ ลกิ จการ ซึ่งมี
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามรายละเอียดในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ
4.5.1 ตารางสรุปการเข้ าร่ วมประชุมของคณะอนุกรรมการ
กรรมการ
1. นายเคนเนธ ลี ไวท์
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
3. นางสาวจันทนา สุขุมานนท์
4. นายวีระวงค์ จิตต์ มติ รภาพ*
5. นายอานิล ธาดานี่

จํานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
5/5
5/5
4/5
-

จํานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม
คณะกรรมการกําหนด
ค่ าตอบแทน
1/1
0/1
0/1

จํานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม
คณะกรรมการสรรหาและ
กํากับดูแลกิจการ
2/2
1/2
1/2

* แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

4.6 นโยบายการดูแลด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม
เส้ นทางสู่การพัฒนาอย่ างยั่งยืน
การยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็ นหัวใจหลักประการหนึง่ ของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรและเป็ นมากกว่าการทําการกุศลเป็ นครัง้ คราว หากแต่เป็ นสิ่งที่ต้องทําอย่างต่อเนื่อง
สมํ่าเสมอ บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทอย่างยัง่ ยืน
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทได้ รับประโยชน์ไปด้ วยกันทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาว เพื่อให้ ลกู ค้ าและ
พันธมิตรของบริ ษัทก้ าวหน้าและเติบโตไปพร้ อมกับบริ ษัท และเพื่อเสริ มสร้ างชุมชนและสังคมที่ดีและยัง่ ยืน
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ด้ วยสภาวะการแข่งขันในปั จจุบนั การสร้ างสมดุลระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมนับเป็ น
ปั จจัยสําคัญที่จะทําให้ องค์กรสามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งการวางเป้าหมายดังกล่าวให้สอดคล้ องกับกลยุทธ์องค์กร
สามารถทําให้มนั่ ใจได้ วา่ จะส่งผลที่ดีต่อบริ ษัทโดยรวม ไมเนอร์ เชื่อมัน่ ว่าปั จจัยแห่งความสําเร็ จสี่ประการ ได้ แก่ บุคลากร
ลูกค้ า พันธมิตร และ สิ่งแวดล้ อมจะเป็ นแรงผลักดันสําคัญไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืนขององค์กรและชุมชน
มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปรัชญาองค์กรประการหนึ่งของไมเนอร์ คือ“บุคลากรคือทรัพยากรที่สําคัญที่สดุ ” ไม่เฉพาะต่อบริ ษัทเพียงเท่านั ้น
แต่ยงั หมายถึงต่อครอบครัวและชุมชนของเขาเหล่านั ้นด้ วย “ทรัพยากรมนุษย์” คือฟั นเฟื องหลักในการผลักดันเป้าหมาย
การดําเนินธุรกิจให้ ไปถึงเส้ นชัย ช่วยเสริ มสร้ างศักยภาพการแข่งขันในระดับประเทศ และเหนือสิ่งอืน่ ใดคือเป็ นกําลังสําคัญ
ในการสร้ างเศรษฐกิจของประเทศให้ แข็งแกร่ ง
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” จึงเป็ นสิ่งที่บริ ษัทมุ่งให้ ความสําคัญ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรให้ มี
ทักษะทั ้งในด้ านการทํางานและการใช้ ชีวิต ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ในประเทศไทยและประเทศที่บริ ษัท
ได้ เข้ าไปดําเนินธุรกิจด้วย
ในธุรกิจการบริ การ ดังเช่น ธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและสันทนาการนั ้น ปั จจัยความสําเร็จประการสําคัญ คือ
คุณภาพของบุคลากร บริษัทมีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องด้ วยการสร้ างมาตรฐานระดับสูง เน้นความเป็ นเลิศด้าน
ปฏิบตั ิการ และการปฏิบตั ิตนอย่างมีจริยธรรม มีระบบการวัดผลทีม่ ีประสิทธิภาพและมีโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใน
ขณะเดียวกันก็ส่งเสริ มให้ พนักงานมีความคิดในการดําเนินธุรกิจเช่นเจ้าของกิจการ ไมเนอร์ ลงทุนในบุคลากรด้ วยการจัด
หลักสูตรอบรมอย่างต่อเนื่องในหลากหลายสาขา อาทิ การขาย การตลาด การบัญชี หลักสูตรการเป็ นผู้นําและหลักสูตร
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะอื่นๆ อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพและการรักษาสุขอนามัย เป็ นต้ น
การพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์ ไม่ได้ จํากัดแต่เพียงสําหรับพนักงานบริษัทเท่านั ้น บริ ษัทได้ ริเริ่ มโครงการจ้างงาน
นิสิตนักศึกษาเพื่อสร้ างรายได้ พิเศษมากว่า 20 ปี แล้ ว บริ ษัทสนับสนุนการสร้ างงานสําหรับเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องผ่าน
โครงการจัดจ้ างพนักงานชัว่ คราวสําหรับเยาวชน และเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนเหล่านี ้ได้ ร่วมโครงการต่างๆเช่น การพัฒนา
ความสามารถพิเศษ การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาฝี มือและความชํานาญ ทั ้งในสาขาอาหารและการบริ การ อีกทั ้งช่วยปลูกฝั ง
ค่านิยมในเชิงบวกให้ ครอบครัวและเพิ่มคุณค่าทางสังคมให้ กับเด็กที่เข้ าร่ วมโครงการ รวมถึงให้ โอกาสนักเรียนเหล่านี ้
ทํางานกับบริ ษัทเป็ นพนักงานประจําอีกด้ วย โดยไมเนอร์ เป็ นบริ ษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ริเริ่ มให้มีระบบการจ้าง
พนักงานชัว่ คราวทีเ่ ป็ นเยาวชน
ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้ างโอกาสทางอาชีพให้ แก่เด็ก
และเยาวชน บริ ษัทมีส่วนร่ วมในการพัฒนากลยุทธ์และนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดย
การร่ วมมือกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
นอกจากนี ้ ไมเนอร์ยงั ได้ ริเริ่ มโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่ วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎและโรงเรี ยน
อาชีวศึกษาหลายแห่ง เพื่อสนับสนุนให้ พนักงานและครูแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และหลักปฏิบตั ิ นอกจากนี ้
พนักงานของไมเนอร์ ยงั อาสาเป็ นอาจารย์สอนในชั ้นเรียน และบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ ทาํ งานในร้ านอาหาร
โรงแรม และร้ านค้ าของบริ ษัทโดยนับเป็ นคาบเรียนระหว่างที่ทาํ งานในร้ านอีกด้วย
สําหรับการพัฒนาในระดับรากหญ้ า ไมเนอร์ช่วยเหลือนักเรียนในถิ่นทุรกันดารทีข่ าดแคลนโอกาสให้ได้ รับการ
พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ขั ้นพื ้นฐานผ่านโครงการ “Life Value, Life Style, and Life Skill” โดยร่ วมมือกับครูและชุมชนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆในโรงเรี ยน มอบสื่อ
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การเรี ยนรู้ อาทิ แบบเรียนภาษาอังกฤษแบบอินเตอร์ แอคทีฟ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และสนามเด็กเล่น รวมทั ้งให้ ความรู้ด้ าน
การรักษาสุขภาพและสุขอนามัย ในปั จจุบนั ไมเนอร์ ได้ ให้การสนับสนุนแก่โรงเรี ยน 5 แห่ง ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านกลางดง
(จังหวัดนครราชสีมา) โรงเรี ยนวัดโบสถ์วรดิตก์ (จังหวัดอ่างทอง) โรงเรี ยนบ้ านหนองขาม(จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์) โรงเรี ยน
ชาวไทยใหม่(จังหวัดพังงา) และโรงเรี ยนบ้ านห้ วยบง(จังหวัดอุทยั ธานี) ซึ่งบริ ษัทจะนําสิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการดําเนิน
โครงการนี ้มาเป็ นต้ นแบบในการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับโรงเรี ยนในอนาคตต่อไป
นอกจากนี ้ ไมเนอร์ ได้ ให้การสนับสนุนมูลนิธิรักษ์ ไทยใน “โครงการ 84 พรรษา 84 โรงเรี ยน ทําดีถวายในหลวง”
โดยโรงแรมกลุ่มอนันตราในประเทศไทยได้ ชว่ ยระดมทุนเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงเฉลิมพระชนมายุ
84 พรรษา ซึ่งทุนที่ได้ รับจากกิจกรรมนี ้ ได้ นําไปสนับสนุนโครงการพัฒนาครูและนักเรี ยนในโรงเรี ยน 9 แห่งทัว่ ประเทศ
และสามารถสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นให้ แก่นกั เรี ยนเกือบ 1,000 คน
บริ ษัทต่างๆในเครื อไมเนอร์ มีการดําเนินโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาของตนเอง อาทิ โครงการส่ งเสริม
การอ่ าน บุ๊กคลับ โดยเดอะ พิซซ่ า คอมปะนี ซึ่งจัดตั ้งขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างนิสยั รักการอ่านให้ แก่เด็ก
นักเรียน โดยในปี นี ้มีนกั เรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการกว่า 40,000 คน จากโรงเรี ยน 200 โรงเรี ยน นอกจากนี ้ ไมเนอร์ คอร์
ปอเรชัน่ ได้ จดั ทําโครงการส่ งเสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ โดยมีครูอาสาสมัครไปช่วยโรงเรียนทัว่ ประเทศเพื่อสอน
และพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของเด็กๆและเปิ ดรับบริ จาคหนังสือเพื่อนําไปมอบให้ แก่โรงเรี ยนต่างๆต่อไป
ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ร่วมกับมูลนิธิทุนการศึกษารอย อี ไฮเน็ค มอบทุนการศึกษาแก่นกั เรียนในระดับชั ้น
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา และมุ่งส่งเสริ มให้นกั เรียนมีความเป็ นเลิศด้ านวิชาการควบคู่ไปกับการปลูกฝั งสํานึก
ความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2554 มีนกั เรียนที่ได้ รับทุนการศึกษาทั ้งสิ ้นจํานวน 442 คน โดยนักเรียนที่ได้ รับทุนส่วน
ใหญ่ได้ รับการเสนอชื่อจากโรงเรียนในชุมชนที่มีหน่วยธุรกิจของไมเนอร์ ตั ้งอยู่ อาทิเช่นชุมชนริ มทางรถไฟคลองเตยและ
ชุมชนในเขตพื ้นที่ธนบุรี พัทยา หัวหิน สมุย ภูเก็ต เชียงใหม่ และเชียงราย
การสร้ างสรรค์ ประสบการณ์ ท่ ดี ีให้ แก่ ลูกค้ า
ไมเนอร์ เชื่อว่าประสบการณ์ที่ดีของลูกค้ าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริ ษัทถือเป็ นรากฐานสําคัญในการที่
บริ ษัทจะพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ไมเนอร์ ม่งุ มัน่ ที่จะทําความเข้าใจ และให้ ความรู้แก่ลกู ค้ า อีกทั ้งสนับสนุนให้ ลกู ค้ ามีสว่ นร่วม
มากกว่าเพียงแค่หน่วยงานของลูกค้ าที่บริ ษัทมีการติดต่อด้ วย ไมเนอร์ มีพนั ธะสัญญาที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี
ที่สดุ ให้ แก่ลกู ค้า ด้ วยจิตสํานึกที่รับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็ นในด้ านคุณภาพ ความปลอดภัย และการสื่อสารข้ อมูล
จากองค์กรสู่ประชาชน
ไมเนอร์ ให้ ความสําคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารทั ้งในกลุ่มธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรม บริ ษัททํา
การตรวจสอบทุกขั ้นตอนเพื่อให้ มนั่ ใจว่าวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ได้ มาตรฐานสูงตามสุขลักษณะ ตั ้งแต่การตรวจสอบแหล่ง
วัตถุดิบ กระบวนการขนส่ง กระบวนการจัดเก็บในร้ านอาหารจนถึงขั ้นตอนการผลิต ขายและส่งมอบให้ กับลูกค้า บริ ษัทมี
มาตรการคัดเลือกผู้ผลิต รวมถึงผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบอย่างเข้ มงวดและมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง พนักงาน
ของไมเนอร์ จะต้ องผ่านการฝึ กอบรมเพื่อให้ มกี ระบวนการและเครื่ องมือการทํางานที่มีมาตรฐานสูง และมีการควบคุมดูแล
และตรวจสอบจากทั ้งทีมงานภายในและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัท นอกจากนี ้ไมเนอร์ ได้ ส่งเสริมหลักการตรวจสอบ
ต้ นทางของอาหาร (food traceability) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริษัทสามารถตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ
ตั ้งแต่จดุ เริ่ มต้ นจนถึงวัตถุดิบมาถึงบริษัท อีกทั ้งบริ ษัทเชื่อว่าการให้ ความรู้แก่พนักงานเรื่ องมาตรฐานความปลอดภัยของ
อาหารนั ้นจะส่งผลดีไม่เฉพาะต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับลูกค้าเท่านั ้น แต่ยงั เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการสร้ าง
ความตระหนักด้ านสุขนิสยั ของพนักงานและครอบครัวพนักงานอีกด้ วย
ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีความตั ้งใจทีจ่ ะให้ ลกู ค้ ามีสว่ นร่ วมกับบริ ษัทในทุกขั ้นตอน นอกเหนือจาก
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามปกติ บริ ษัทได้ เริ่มเข้าไปมีส่วนร่ วมในการสร้ างประสบการณ์ตา่ งๆของลูกค้ ามากขึ ้น อาทิ ใน
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ร้ านอาหารซิซซ์เลอร์ จะมีการให้ ความรู้ในเรื่ องสารที่อยูใ่ นอาหารในเมนูของซิซซ์เล่อร์ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดอาการแพ้ ได้ ทั ้งนี ้
เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้ าใจให้กับลูกค้ า อีกทั ้งเพื่อลดความเสี่ยงของภัยทีเ่ กิดจากอาหาร นอกจากนี ้กลุ่มธุรกิจอาหารทุกแบ
รนด์ ในเครื อไมเนอร์ ได้ ริเริ่ มการพิมพ์เบอร์ โทรศัพท์และอีเมล์ของฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์บนใบเสร็จ เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถติดต่อ
พนักงานได้ เมื่อต้ องการ นอกจากนี ้ไมเนอร์ ยงั ให้ ความสําคัญในเรื่ องความรับผิดชอบในการสื่อสารกับลูกค้ าผ่านสื่อต่างๆ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าลูกค้ าได้ รับข้ อมูลที่ถกู ต้ องและไม่ก่อให้ เกิดประเด็นด้ านจริ ยธรรม (Non Controversial Content)
ยึดมั่นพันธะสัญญาเพื่อความสัมพันธ์ ท่ ยี ่ งั ยืนกับพันธมิตร
ค่านิยมองค์กรของไมเนอร์ ประการหนึ่งคือ “พันธมิตร” บริ ษัทมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ทกุ ฝ่ ายได้ รับ
ประโยชน์สงู สุดกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็ นผู้ผลิต ผู้จดั จําหน่าย ผู้ดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ พันธมิตรทางธุรกิจหรื อผู้
ให้ บริ การอื่นๆ
วัตถุดิบกว่าร้ อยละ 80 ของไมเนอร์ เป็ นวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ โดยบริ ษัทจะสรรหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตใน
ชุมชนใกล้ เคียงก่อนเป็ นอันดับแรก ด้ วยเป้าหมายที่จะใช้วตั ถุดิบท้ องถิ่นให้มากที่สดุ และในขณะเดียวกันก็ร่วมพัฒนา
ผู้ผลิตในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้ าให้ เท่าเทียมกับมาตรฐานสากล ตัวอย่างเช่น ไมเนอร์
รับซื ้อผลิตภัณฑ์นมจากเกษตรกรในท้ องถิ่นเพื่อใช้ในโรงงานผลิตชีสและไอศกรี มของบริ ษัท และในขณะเดียวกันก็เปิ ด
โอกาสให้ เกษตรกรเรียนรู้จากผู้เชีย่ วชาญเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตนต่อไป นอกจากนี ้เนื่องจากพนักงานส่วน
ใหญ่ของบริ ษัทเป็ นคนในท้ องถิ่น บริ ษัทจึงได้ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนและพนักงานของบริ ษัทอย่าง
ต่อเนื่อง เช่นให้ ความช่วยเหลือในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์นํ ้าท่วมและดําเนินโครงการพัฒนาโรงเรี ยนในท้ องถิ่นเหล่านั ้นอีก
ด้ วย
ไมเนอร์ สนับสนุนโครงการในพระราชดําริฯในการช่วยเหลือชุมชุนชาวเขา ซึ่งให้ ความรู้ในการปลูกพืชผักแบบ
อินทรี ย์และลดการใช้สารเคมี โดยใช้ ผกั จากโครงการในร้ านอาหารซิซซ์เลอร์ และร้ านอาหารของโรงแรมในเครื อของบริ ษัทที่
อยู่ภาคเหนือ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทีใ่ ส่ใจในสุขภาพ
กลุ่มโรงแรมในเครื อไมเนอร์ มีนโยบายส่งเสริ มวัฒนธรรมท้ องถิ่น ผ่านแนวคิด Anantara Experience ซึ่ง
พนักงานของโรงแรมร่วมมือกับชุมชนท้ องถิ่นเพื่อดึงดูดให้ แขกที่เข้ าพักได้ สมั ผัสประสบการณ์และได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมท้ องถิ่นในที่ตั ้งของแต่ละโรงแรม
การร่ วมมือกับพันธมิตรที่มีแนวทางสอดคล้ องกัน นับเป็ นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ในขณะที่
องค์กรเติบโตขึ ้นเรื่ อยๆ บริ ษัทต้ องมีความเกี่ยวพันกับพันธมิตรจํานวนมากขึ ้นด้ วยเช่นกัน บริ ษัทให้ความสําคัญกับ
พันธมิตรที่ไม่มีชื่อเสียงในทางไม่ดี มีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ มีความเป็ นมืออาชีพ และมีสวัสดิการสําหรับ
พนักงานที่สอดคล้ องกับมาตรฐานองค์กรของไมเนอร์ บริษัทยังคงพัฒนาและก้ าวไปกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องโดยเรี ยนรู้
จากข้ อดีของกันและกันเพื่อสร้ างการทํางานร่ วมกันที่ก่อให้ เกิดผลลัพธ์สงู สุด
มุ่งลดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
กลุ่มไมเนอร์ ตระหนักดีว่า ชุมชนและสิ่งแวดล้ อมเป็ นส่วนสําคัญในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริ ษัทสนับสนุนให้
พนักงานและลูกค้ ามีจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมด้ วยแนวคิด “คิดใหม่ ลดการใช้ งาน มีการใช้ ซํ ้าและแปรรูปมา
ใช้ ใหม่” (“Rethink, Reduce, Reuse and Recycle”) ในปี นี ้ บริ ษัทได้ เริ่ มทําการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้น
จากการดําเนินงานในแต่ละหน่วยธุรกิจ และจะนําผลการศึกษาเหล่านั ้นมาประมวลและจัดทําเป็ นนโยบายด้ าน
สิ่งแวดล้ อมของบริ ษัทต่อไป นอกจากนี ้ไมเนอร์ ยงั ให้ ความสําคัญในการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ พนั ธุ์พืชและสัตว์ในระบบนิเวศน์
ที่บริ ษัทมีการดําเนินธุรกิจอยู่
กลุ่มโรงแรมของไมเนอร์ ได้ ดําเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมหลายโครงการ และอยู่ระหว่างการวางแผนกล
ยุทธ์ใหม่เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน ลดปริ มาณขยะ อนุรักษ์ สตั ว์ป่า และเพิ่มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้ อมโรงแรมกลุ่มอนันตรามีระบบการรี ไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ มีระบบประหยัดพลังงานและระบบจัดการขยะที่ได้
มาตรฐาน ในปี 2554 โรงแรมอนันตรา 13 แห่งทั ้งที่ตั ้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศได้ รับประกาศนียบัตรในการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม Green Globe และบริ ษัทตั ้งเป้าหมายที่จะได้ รั บรางวัลนี ้เพิ่มในอีก 5 โรงแรมภายในครึ่ งปี แรกของปี 2555
มูลนิธิ โกลเด้ น ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่ น ในจังหวัดเชียงราย เป็ นโครงการที่บริษัทดําเนินมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ ความช่วยเหลือและให้ ที่พกั พิงแก่ช้างทีถ่ กู นําเข้ามาขอทานในเมืองใหญ่ บริ ษัทได้ นําช้างเหล่านั ้นเข้ าอยูใ่ นความ
ดูแลและจ้างงานควาญช้ างให้เป็ นพนักงานของบริ ษัท รวมทั ้งให้การช่วยเหลือครอบครัวของควาญช้างในด้ านการศึกษา
ของบุตรและช่วยเพิ่มรายได้ จากการทําหัตถกรรม อาทิ การทอผ้า ซึ่งบริ ษัทจะนําผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้ านทําขึ ้นมาไปวาง
จําหน่ายในร้ านขายของที่ระลึกของโรงแรม นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการแข่งขันโปโลช้ างชิงถ้ วยพระราชทานเป็ นประจําทุกปี
เพื่อเป็ นเงินสนับสนุนค่าอาหารและสวัสดิการอื่นๆ รวมถึงการจ้ างงาน การฝึ กควาญช้ าง ค่ารักษาพยาบาลช้ างที่เจ็บป่ วย
และเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับช้ าง
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ เต่ าทะเลหาดไม้ ขาว ในจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนการอนุรักษ์ พนั ธุ์เต่าทะเลและ
สิ่งแวดล้ อมในบริ เวณที่เต่าอาศัยอยู่ โดยการให้ ทนุ สนับสนุนการวิจยั และค้ นคว้าเกี่ยวกับเต่าทะเลและสถานที่ฟักไข่ของ
เต่าทะเล และจัดกิจกรรมต่างๆขึ ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้ างความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ กับนักท่องเทีย่ ว
หน่วยงานรัฐบาลและชุมชนท้ องถิ่น อาทิ กิจกรรมการแข่งขันมินิมาราธอน Mai Khao Turtle Mini Marathon กิจกรรม
Mai Khao Beach and Reef Cleaning Day และกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล ซึ่งจัดขึ ้นเป็ นประจําทุกปี
การส่ งเสริมทัศนคติความรับผิดชอบต่อสังคม
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนจะเกิดขึ ้นไม่ได้ หากมนุษย์ขาดจิตสํานึกแห่งการรับผิดชอบต่อสังคม ไมเนอร์ ม่งุ เน้ นการ
ส่งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมและปลูกฝั งความเป็ นจิตอาสาในตัวพนักงานและพันธมิตรผ่านกระบวนการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทและกิจกรรมอื่นๆ อาทิ
- โครงการ “Minor Together With Love” เป็ นสัญลักษณ์แห่งการร่ วมมือร่ วมใจในการรั บผิดชอบต่อสังคมของไมเนอร์
โครงการนี ้สนับสนุนให้ พนักงานมีจิตอาสาและออกช่วยเหลือประชาชนทีต่ ้ องการความช่วยเหลือ ในปี 2554 บริ ษัทได้
ดําเนินกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ อาสาสมัครบรรเทาภัยนํ ้าท่วม การแจกนํ ้าดื่มฟรี ในภาวะวิกฤตินํ ้าท่วม โครงการ
บริ จาคเลือดทุกๆไตรมาส โครงการเย็บเสื ้อชั ้นในให้ กับผู้ป่วยโรคมะเร็ งเต้ านม และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
-

Minor Founder’s Day ทุกวันที่ 4 มิถน
ุ ายน ของทุกปี

เป็ น “วันอาสาสมัคร“ ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้ รับการสนับสนุนให้ ใช้

เวลา 1 วันในการออกไปทํากิจกรรมการกุศลตามที่ตนสนใจ หรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมอาสาสมัครอื่นๆที่ Minor CSR Club
หรื อที่หน่วยงานในสังกัดของตนจัดขึ ้น
-

กิจกรรมสนับสนุนสภากาชาดไทย – ด้ วยเครื อข่ายของสภากาชาดไทยที่มีความเป็ นมืออาชีพและครอบคลุม
หลากหลายพื ้นที่ บริ ษัทเล็งเห็นว่าการร่วมมือกับสภากาชาดไทยจะทําให้ บริ ษัทมีโอกาสได้ ช่วยเหลือประชาชนจํานวน
มากขึ ้น จึงได้ สนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลาย นับตั ้งแต่การบริ จาคเลือด การให้ เงินสนับสนุน และการบริ จาคสิ่งของ
ในปี นี ้ บริ ษัทได้ ร่วมเป็ นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของโครงการผ่าตัดแก้ ไขใบหน้ าและกระโหลกศีรษะ ศูนย์สมเด็จ
พระเทพรัตนฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ มีชีวิตที่ดีขึ ้น

-

การบริจาคให้ แก่ ชุมชนต่ างๆ นอกเหนือจากการทํากิจกรรมต่างๆที่เป็ นปั จจัยหลักในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนแล้ว
กลุ่มไมเนอร์และแต่ละหน่วยธุรกิจเอง ยังได้ ช่วยเหลือชุมชนที่บริษัทมีการดําเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น
การบริ จาคเงินให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สําหรับกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยนํ ้าท่วม เดอะคอฟฟี่
คลับ เป็ นผู้สนับสนุนหลักในโรงพยาบาลเด็กในประเทศออสเตรเลีย โรงแรมโฟร์ ซีซ่ นั ส์ กรุงเทพฯ จัดงาน Cancer
ส่วนที่ 1 หน้ า 95

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน
Care Run งานวิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์สิริกิตติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็ งเต้ านม และกิ จกรรมเพื่อสังคม

อื่นๆอีกมากมาย
ผลงานด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคมในปี 2554
ในปี 2554 ไมเนอร์ ได้ รับการยอมรับในด้านความรับผิดชอบต่ อสังคม จากหลากหลายองค์กร ดังนี ้
- รางวัล AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition for 2011 จาก The
American Chamber of Commerce จากความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจและตอบสนองความต้ องการของ
สังคม ในขณะที่สามารถสร้ างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับผู้มีสว่ นได้ เสีย
- ประกาศนียบัตร Green Globe Certifications ของกลุ่มโรงแรมอนันตรา ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานและคุณภาพใน
ด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและความสําคัญของสภาวะโลกร้ อน
- รางวัล Best Employer in Thailand 2011 สาขาอุตสาหกรรมการบริ การและร้ านอาหาร จาก AON Hewitt ซึ่งได้ มอบ
รางวัลให้ แก่สเวนเซ่นส์ (ประเทศไทย) และ ซิซซ์เล่อร์ ซึ่งรางวัลนี ้ได้ ตอกยํ ้าถึงปรัชญาองค์กรของไมเนอร์ ที่ม่งุ เน้ น
การพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
5. ความรับผิดชอบของกรรมการ
5.1 โครงสร้ างกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
5.1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ
5.1.1.1 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่า น แต่ไม่เกิ น 11 ท่า น โดย
กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้ องมีถิ่ น ฐานในประเทศไทย และต้ องมีคุณ สมบัติตามที่กํ า หนดโดย
พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5.1.1.2 คณะกรรมการต้ องประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสดั ส่วนไม่น้ อยกว่า
หนึ่งในสามของคณะกรรมการทั ้งคณะ ทั ้งนี ้ กรรมการที่เป็ นอิส ระจะต้ องมีคุณ สมบัติที่บริ ษั ท
กําหนด และต้ องมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการกํ า กับตลาดทุน และข้ อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.1.1.3 กรรมการต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท โดยบุคคลที่ได้ รับการเสนอเป็ นกรรมการ จะผ่า นกระบวนการสรรหาที่โปร่ งใส
โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะเป็ นผู้พิจารณารายละเอียดในเบื ้องต้ น ก่ อนที่
จะนําเสนอรายละเอียดของบุคคลที่ได้ รั บการเสนอเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษั ท ทั ้งนี ้
บุคคลที่ได้ รับการเสนอเป็ นกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้ รับการบรรจุเป็ น
ระเบีย บวาระการประชุม เพื่อนํา เสนอต่อที่ประชุมผู้ถื อหุ้น บริ ษั ท จะเปิ ดเผย ประวัติ คุณ วุฒิ
ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริ ษัทของกรรมการในรายงานประจําปี ซึ่งได้ เปิ ดเผยในเว็บไซต์
ของบริ ษัท
5.1.1.4 กรรมการของบริ ษั ท ต้ องไม่ดํา รงตํา แหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษั ท มหาชนไทยที่เป็ นบริ ษั ท จด
ทะเบียนเกิน 5 บริ ษัท
5.1.2 การถ่วงดุลของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 9 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารมีจํานวน 5 ท่าน ซึ่งมีสดั ส่วนเกิน กว่า กึ่ งหนึ่ง
ของคณะกรรมการทั ้งหมด
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5.1.3 การรวมหรื อแยกตําแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นบุคคลคนเดียวกัน นอกจากนี ้ประธานกรรมการมิได้เป็ นกรรมการ
อิส ระ ทั ้งนี ้ โครงสร้ างดังกล่า วยังคงเป็ นโครงสร้ างที่มีก ารถ่ ว งดุล และการสอบทานการบริ ห ารงานที่เหมาะสม
เนื่อ งจากโครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่ ได้ เ ป็ นผู้บริ ห ารมากกว่า กึ่ งหนึ่ งของ
คณะกรรมการทั ้งหมด
5.1.4 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการได้ แ ต่งตั ้งคณะอนุก รรมการซึ่งประกอบด้ ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
5.1.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระอย่างน้ อย 3 ท่าน โดยกรรมการที่เป็ น
อิสระทั ้งหมดต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่บริ ษั ท กํ า หนด และต้ องมีคุณ สมบัติส อดคล้ องกับประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.1.4.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้ ว ย
กรรมการที่เป็ นอิสระอย่างน้ อยกึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการ
5.1.4.3 ประธานและสมาชิกของคณะอนุกรรมการทุกคณะ ต้ องไม่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
5.1.5 เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท มีหน้ าที่ดําเนินการดังนี ้
5.1.5.1 จัดเตรี ยมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ
นัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถื อหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถื อหุ้น และ
รายงานประจําปี ของบริ ษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัท
5.1.5.2 จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท
5.1.5.3 แนะนํากฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการทํางานและความรับผิดชอบของกรรมการ
5.1.5.4 ดําเนินการอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
5.2

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.2.1 ภาวะผู้นําและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการของบริ ษัททุกท่านเป็ นบุคคลที่มีภาวะการเป็ นผู้นํา มีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล และมีความเป็ นอิสระใน
การตัดสิน ใจ นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ มีส่ว นร่ ว มในการกํ า หนด หรื อให้ ความเห็ น ชอบ วิส ัย ทัศน์ กลยุท ธ์
เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัท ตลอดจนกํากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารจัดการดําเนินแผนการธุร กิ จให้ มี
ประสิทธิภาพ อย่างเป็ นอิสระ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ และประโยชน์สงู สุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
5.2.2 การแบ่งแยกบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการ มีการแบ่งแยกหน้ าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการ
บริ หารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กล
ยุทธ์ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการ จะมีหน้ าที่ในการบริ หารบริ ษัท ตามนโยบายที่กําหนดโดย
คณะกรรมการ ทั ้งนี ้ บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการ ได้ แสดงรายละเอีย ด
ในหัวข้ อโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
5.2.3 การกําหนดและการดูแลหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญ สนับสนุนหลักการและปฏิบตั ิตามนโยบายกํ า กับดูแ ลกิ จการที่ดี
โดยได้ จดั ให้ มีนโยบายกํากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั ้งกําหนด “ข้ อพึงปฏิบัติท างจริ ย ธรรม” เพื่อเป็ น
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แนวทางในการปฏิบตั ิงานสําหรับพนักงาน และมีช่องทางการรายงานกรณีที่มีการประพฤติผิดกฎหมาย และ/หรื อ
นโยบายที่กําหนดไว้ ทั ้งนี ้ คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ กํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนหลัก การกํ า กับดูแ ล
กิจการที่ดีของบริ ษัททุกปี เพื่อปรับปรุงให้ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ที่เปลี่ย นแปลงไป และให้ ส อดคล้ องกับ
แนวทางปฏิบตั ิที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํ า กับตลาดทุน และองค์ก รอื่น ๆ ที่กํ า หนด
แนวทางปฏิบตั ิสากลที่ดี
5.2.4 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายในการดูแ ลรายการที่อาจก่ อให้ เกิ ดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไว้ อย่างชัดเจน โดยกําหนดขั ้นตอนการอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัท หรื อบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทั ้งกําหนด
นโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริ หารและผู้เกี่ยวข้ องนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้ วย
5.2.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็ นอย่างยิ่ง ทั ้งนี ้เพื่อเป็ นการป้องกัน
ความเสีย หายที่จะเกิ ดขึ ้นกับบริ ษั ท โดยรวม และเพื่อดูแ ลให้ กิ จการของบริ ษั ท สามารถดํา เนิน การไปได้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพ สัมฤทธิผล โดยบริ ษัทได้ กําหนดภาระ หน้ าที่ อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บริ หารไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
บริ ษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ทําหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที่ โดยให้ ขึ ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริ ษัทได้ ดําเนินการตามแนวทาง
ที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
5.2.6 ระบบบริ หารความเสี่ยง
ในการดําเนินธุรกิจอาจเกิดความเสี่ย งขึ ้นตลอดเวลา ไม่ว่า จะเกิ ดจากปั จจัย ภายในหรื อภายนอก บริ ษั ท ได้
เล็งเห็น และให้ ความสําคัญกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากความเสี่ยงดังกล่า ว โดยได้ มอบหมายให้ ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในทําหน้ าที่ในการประเมินความเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ย ง ทุก หน่ว ยงานของบริ ษั ท จะระบุปัจจัย ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการดําเนินงานของหน่ว ยงาน ไม่ว่า จะเป็ นความเสี่ย งในการประกอบธุร กิ จ ความเสี่ย งที่
เกี่ยวกับการผลิต ความเสี่ยงด้ านการบริ หารจัดการ และความเสี่ยงด้ านการเงิน เพื่อที่ฝ่ายตรวจสอบภายในร่ วมกับ
หน่วยงานที่ระบุความเสี่ยง จะได้ นําข้ อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางหรื อมาตรการในการป้องกัน หรื อลดความ
เสียหายจากความเสี่ยงดังกล่าว อีกทั ้งฝ่ ายตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่รั บผิดชอบยังต้ องร่ ว มกัน เพื่อติดตาม
และประเมินความเสี่ยงเป็ นระยะ ทั ้งนี ้ บริ ษัทได้ ทําคู่มือบริ หารความเสี่ยง และทบทวนคู่มืออย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5.2.7 การประชุมคณะกรรมการ
เพื่อให้ กรรมการสามารถเข้ า ร่ ว มประชุมคณะกรรมการ ฝ่ ายเลขานุก ารบริ ษั ท ได้ กํ า หนดตารางการประชุม
คณะกรรมการสําหรับปี 2554 ล่วงหน้ า และได้ แจ้ งให้ กรรมการทุกท่านรับทราบตารางการประชุมดังกล่าว
ก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ กรรมการสามารถเสนอเรื่ องเข้ าสู่วาระประชุมต่อประธานกรรมการ (ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร) เพื่อพิจารณาเลือกเข้ าเป็ นวาระประชุม ฝ่ ายเลขานุก ารบริ ษั ท จะจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมพร้ อม
เอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ให้ คณะกรรมการพิจารณา
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ในปี 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการประชุมรวมทั ้งสิ ้น 9 ครัง้ โดยฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทได้ จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้ อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่ว งหน้ า อย่า งน้ อย 7 วัน ในการประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการได้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ และในระหว่า งการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ เปิ ด
โอกาสและจัดสรรเวลาให้ ก รรมการสอบถามจากฝ่ ายจัดการ และพิจารณาข้ อมูล อย่า งรอบคอบ เหมาะสมและ
เพียงพอ และได้ มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการพร้ อมให้ กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ บริ ษัท ได้ ส รุ ปผลประกอบการของบริ ษั ท
และรายงานให้ คณะกรรมการทราบทุกเดือน
ในปี 2555 บริ ษัทจะดําเนินการตามระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
5.3 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ จัดให้ มีก ารประเมิน ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็ นประจํา ทุก ปี เพื่อประเมิน ผลการ
ปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการในปี ต่อๆ ไป
5.4

การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
5.4.1 การพัฒนาความรู้ของกรรมการ และผู้บริ หาร
บริ ษัทส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ กรรมการ และผู้บริ หารเข้ ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้
ที่เกี่ยวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท รวมทั ้งจัดให้ มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่เป็ น
ประจํา ทุก ครั ง้ ที่มี ก ารแต่ง ตั ้งกรรมการใหม่ โดยจัดให้ มีเอกสารคู่มือเกี่ ย วกับกฎหมาย ระเบีย บ
ข้ อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง บทบาท อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย
การกํา กับดูแ ลกิ จการ หนังสือบริ คณห์ส นธิ หนังสือรั บรอง ข้ อบังคับและระเบีย บบริ ษั ท วิส ัย ทัศน์
เป้าหมาย ข้ อ มูล การดํา เนิน งานและกิ จกรรมของบริ ษั ท รวมทั ้งจัดให้ ก รรมการเข้ าร่ ว มประชุม ที่
เกี่ยวข้ องกับการกําหนดวิสยั ทัศน์และแผนธุรกิจร่ วมกับผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท
5.4.2 แผนสืบทอดงาน
คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมตั ิ และจัดให้ มีแผนสืบทอดตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ า ที่
บริ หารและผู้บริ หารระดับสูง โดยจะพิจารณาอนุมตั ิแผนสืบทอดตําแหน่งดังกล่าวทุกปี
จํานวนหลักทรัพย์ ของบริษัทที่กรรมการหรือผู้บริหารถือ ณ 31 ธันวาคม 2554

ลําดับ

ชื่อ – สกุล

1. นายวิลเลียม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค

2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
3. นางปรารถนา มงคลกุล

ตําแหน่ง

จํานวนหลักทรัพย์ทถี่ อื
ณ 31 ธ.ค. 2554
หุ้นสามัญ
*ESOP
MINT-W4

ประธานกรรมการ 362,841,622
และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร
กรรมการ
6,171,078
กรรมการ
12,411,431

4. นายเคนเนธ ลี ไวท์
5. นายวีระวงค์ จิตต์ มติ รภาพ

กรรมการ
กรรมการ

69,114
-

6. นายอานิล ธาดานี่
7. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
8. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

56,688,866
2,165,400

975,800 22,334,191

1,900,000
975,800
825,000
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434,627
1,421,594
6,911
5,555,157
67,000

จํานวนหลักทรัพย์ทถี่ อื เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
หุ้นสามัญ
1,725,800

*ESOP

MINT-W4

(725,800)

-

1,005,000 (850,000)
2,057,587 (1,807,300)

-

2,137,300
1,245,400

(575,000)

-

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน

ลําดับ

ชื่อ – สกุล
ราชากาเรีย
9. นางสาวจันทนา สุขุมานนท์

ตําแหน่ง

จํานวนหลักทรัพย์ทถี่ อื เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
หุ้นสามัญ

*ESOP

MINT-W4

-

-

-

-

-

-

10. นางสาวไตรทิพย์ ศิ ว ะกฤษณ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่
กุล
การเงินส่วนกลาง
11. นายสมศักดิ์ ตันเรืองศรี
ผู้จัดการทัว่ ไป

-

-

-

-

-

-

12. นางสาวอีฟ แดเนี ยล เวเทอร์ เบิร์น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

กรรมการ

จํานวนหลักทรัพย์ทถี่ อื
ณ 31 ธ.ค. 2554
หุ้นสามัญ
*ESOP
MINT-W4

รองประธานฝ่ าย
การตลาด
รองประธานฝ่ ายกลยุทธ์
และนักลงทุนสัมพันธ์
รองประธานฝ่ ายขาย

69,400

280,100

69,400

(69,400)

-

14. นางสาวทาบาธาร์ แรมเซย์
หมายเหตุ *ESOP คือใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท ทีจ่ ั ด สรรให้ แ ก่กรรมการและพนักงานของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ทย่อย ซึ่ ง รวม
ESOP2, ESOP3, ESOP5 และ MINT-W

8.4 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ในปี 2554
ค่าตอบแทนกรรมการ
- โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้ อ 4.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ใน 8.3 การกํากับดูแลกิจการ
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
- โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้ อ 4.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการ ใน 8.3 การกํากับดูแลกิจการ
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน

8.8 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีจาํ นวนพนักงานรวมทั ้งสิ ้น 28,841 คน (พนักงานประจํา
17,430 คน และพนักงาน part time 11,411 คน) โดยบริ ษัทจ่ายผลตอบแทนให้ กับพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส เงิน
สมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรมพนักงาน และค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน รวมทั ้งสิ ้น
5,007 ล้ านบาท
กลุ่มธุรกิจ
1. โรงแรม
2. ร้ านอาหาร
3. จัดจําหน่ายและผลิตสินค้ า
4. อื่นๆ
รวม

จํานวนพนักงาน(คน)
ประจํา
9,965
5,869
1,381
215
17,430

part time
1,822
9,588
1
11,411

รวม
11,787
15,457
1,382
215
28,841

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรี ยนรู้ในทุก
ระดับของพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทเน้นการเลื่อนตําแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพื่อให้ พนักงานได้ รับ
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญสําหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมัน่ คงและแข็งแกร่ ง ซึ่งนโยบาย
การพัฒนาอบรมดังกล่าวสอดคล้ องกับลักษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้ อง
กับการให้ คําปรึกษาจากที่ปรึ กษาภายนอกองค์กร
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

9. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ ว ยกรรมการอิส ระ 3 ท่า น
โดยมีประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริ ษัทเป็ นสมาชิกในฐานะเลขานุก ารและผู้
ประสานงาน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ รับการแต่งตั ้งจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ปฏิบัติห น้ า ที่ในการสอบทานข้ อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ ย วข้ องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญ ชีรั บอนุญ าต พร้ อมกัน นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบพยายามส่งเสริ มและผลักดันให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบัติที่ดีข องบริ ษั ท จดทะเบีย น เพื่อให้
บริ ษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้ การแนะนํา ในเรื่ องการบริ ห ารความเสี่ย ง ระบบควบคุมภายในที่ดีต่อผู้บริ ห าร
รวมทั ้งได้ พดู คุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริ ษัท ที่เกี่ยวข้ องกับกฎระเบียบและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พบปะอย่างอิสระกับฝ่ ายบริ ห ารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้ส อบบัญ ชีรั บอนุญ าตของ
บริ ษัท เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ ย วกับนโยบายและหลัก การทางบัญ ชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ ย วข้ องกับการบัญ ชีแ ละ
การเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนั ้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ ท บทวนและรั บรองข้ อมูล
รายงานทางการเงินสําหรับทุกๆ สิ ้นไตรมาสของปี รวมถึงทําการประเมินผลและนําเสนอข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ในการทําให้ มนั่ ใจได้ ว่าข้ อบกพร่ องด้ านการควบคุมภายในต่างๆ จะได้ รับการแก้ ไขและป้องกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ อนุมัติ
นโยบายการทํารายการและการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้ าที่ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและข้ อบกพร่ องในการควบคุมภายในบริ ษัท โดยตรวจสอบ
กระบวนการทางบัญชีและการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื ออย่างมีระบบ จัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในทีด่ ี
นํา เสนอแก่ ผ้ บู ริ ห ารของธุ ร กิ จนั ้นๆ เพื่อกํ า หนดแผนงาน การปฏิบัติง านในอนาคต และรายงานต่อผู้บริ หารระดับสูงและ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
ฝ่ ายตรวจสอบภายในยังทําหน้ าที่เป็ นผู้อํานวยความสะดวกและเป็ นผู้ปรับเปลี่ยนการจัดการความเสี่ย งเพื่อปรั บปรุ ง
การบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท ผ่านขบวนการตรวจสอบภายใน การติดตามผลภายหลังจากกระบวนการตรวจสอบภายใน และ
การการดําเนินการประเมินความเสี่ยง ทั ้งนี ้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในยังร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ มั่น ใจว่า โปรแกรมการ
พัฒนาพนักงานซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและการฝึ กอบรมด้ านการจัดการความเสี่ยง เป็ นไปตามมาตรฐานและข้ อกําหนดและ
หลักปฏิบตั ิของบริ ษัท
นอกจากนี ้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในยังเข้ าตรวจสอบใน 5 ส่วนหลัก ได้ แก่ (1) องค์กรและสภาพแวดล้ อม (2) การบริ ห าร
ความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร (4) ระบบสารสนเทศและการศึกษา และ (5) ระบบติดตาม ทั ้งนี ้ ใน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั ้ง 3 ท่านเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วย คณะกรรมการได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในสําหรับ 5 ส่วนหลัก ตามที่ก ล่า วข้ า งต้ น โดยสรุ ปความเห็น ว่า บริ ษั ท มี
ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงพอที่ทําให้ มนั่ ใจได้ ว่าสินทรัพย์ของบริ ษัทมีการป้องกันและรักษาเป็ น
อย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ ถกู ใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

10. รายการระหว่ างกัน
10.1 รายละเอียดของรายการระหว่ างกันของบริษัทและบริษัทย่ อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

8,094,123.07

9,622,893.61

บริษัทเช่าเครื่องบินเหมาลําให้ แก่ผ้ บู ริหาร เพือ่ ใช้ เดินทางไป
ประชุม/ตรวจเยีย่ มกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดย
เป็ นการให้ บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

4,262,189.05

6,548,819.81

บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลําให้ แก่ผ้ บู ริหาร เพือ่ ใช้
เดินทางไปประชุม/ตรวจเยีย่ มกิจการในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเป็ นการให้บริการในราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. เอ็มเจ็ท
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริการ: บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริการ: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
ความสัมพันธ์ : มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ลาบวน) – บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริการ: บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริการ: บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ลาบวน)
ความสัมพันธ์ : มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เครื่องบินในลักษณะทีเ่ ป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter
Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็ นรายชั่วโมงซึง่ เป็ น
อัตราทีใ่ กล้ เคียงกับราคาตลาด

เครื่องบินในลักษณะทีเ่ ป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter
Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็ นรายชั่วโมง ซึ่งเป็ น
อัตราทีใ่ กล้ เคียงกับราคาตลาด

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 103

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

Lodging Management (Labuan) Limited - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริการ: บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริการ: Lodging Management (Labuan) Limited
ความสัมพันธ์ : มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริการ: บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
ความสัมพันธ์ : มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริการ: บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริการ: บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ความสัมพันธ์ : มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

1,403,139.29

-

บริษัทย่อย เช่าเครื่องบินเหมาลําให้ แก่ผ้ บู ริหาร เพือ่ ใช้
เดินทางไปประชุม/ตรวจเยีย่ มกิจการในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเป็ นการให้ บริการในราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

-

2,048,548.38

บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลําให้ แก่ผ้ บู ริหาร เพือ่ ใช้
เดินทางไปประชุม/ตรวจเยีย่ มกิจการในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเป็ นการให้บริการในราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

278,336.24

-

บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลําให้ แก่ผ้ บู ริหาร เพือ่ ใช้
เดินทางไปประชุม/ตรวจเยีย่ มกิจการในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเป็ นการให้ บริการในราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

เครื่องบินในลักษณะทีเ่ ป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter
Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็ นรายชั่วโมง ซึ่งเป็ น
อัตราทีใ่ กล้ เคียงกับราคาตลาด

เครื่องบินในลักษณะทีเ่ ป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter
Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็ นรายชั่วโมง ซึ่งเป็ น
อัตราทีใ่ กล้ เคียงกับราคาตลาด

เครื่องบินในลักษณะทีเ่ ป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter
Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็ นรายชั่วโมง ซึ่งเป็ น
อัตราทีใ่ กล้ เคียงกับราคาตลาด

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 104

เหตุผลและความจําเป็ น

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริการ: บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริการ: Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd.
ความสัมพันธ์ : มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์ เมชั่น เทคโนโล
ยี)่
ผู้รับบริการ: บจก. เอ็มเจ็ท
ความสัมพันธ์
มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

รายได้ ค่าบริ การจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์ เมชั่น เทคโนโล
ยี)่
ผู้เช่า
: บจก. เอ็มเจ็ท
ความสัมพันธ์
มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค

รายได้ ค่าเช่ า : บจก. เอ็มเจ็ท จ่ายค่าเช่าเครื่อง

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

9,523,410.71

-

บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลําให้ แก่ผ้ บู ริหาร เพือ่ ใช้
เดินทางไปประชุม/ตรวจเยีย่ มกิจการในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเป็ นการให้ บริการในราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

2,093,775.00

2,159,000.00

เนือ่ งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบคุ ลากรทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

314,017.26

201,077.16

เนือ่ งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็ นผู้เช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ กบั บริษัทลิสซึง่ ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก ใน
ปริมาณทีม่ าก ทําให้ ต้นทุนการเช่าทีต่ าํ่ กว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

เครื่องบินในลักษณะทีเ่ ป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter
Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็ นรายชั่วโมง ซึ่งเป็ น
อัตราทีใ่ กล้ เคียงกับราคาตลาด

โซลูชั่นส์ ให้ บริการด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. เอ็มเจ็ท
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึง่ เป็ นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับ
การให้ บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

คอมพิวเตอร์ ให้ แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์
ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็ นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์
โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้ แก่บริษัทลิสซิง่ ซึง่ เป็ น
บุคคลภายนอกบวกด้ วยต้ นทุนการดําเนินงานจริง

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 105

เหตุผลและความจําเป็ น

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชั่น - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริการ: บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชั่น
ผู้รับบริการ: บจก. เอ็มเจ็ท
ความสัมพันธ์
มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ
รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

732,000.00

1,464,000.00

เนือ่ งจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชั่น มีบุคลากรทีม่ คี วาม
เชี่ยวชาญในด้ านการบริหารจัดการและด้ านการเงิน และ
เพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความเหตุสมผลแล้ ว

602,400.00

600,000.00

เนือ่ งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบคุ ลากรทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญมากกว่า และเพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผลแล้ ว

ปอเรชั่น ให้ บริการด้ านการบริหารจัดการและด้ าน
การเงิน การคิดค่าบริหารจัดการเป็ นไปในลักษณะ
ธุรกิจปกติทวั่ ไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหาร
จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทังนี
้ ้ อัตรา
ค่าบริการดังกล่าวเป็ นอัตราทีค่ ดิ ตามต้ นทุนจริง และ
เป็ นอัตราเดียวกันกับทีค่ ิดกับผู้รับบริการรายอืน่ ทุก
ราย

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ไม้ ขาว เวเคชั่น วิลล่ า
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า
ผู้ให้ บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์
ผู้รับบริการ: บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า
ความสัมพันธ์
1. บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า เป็ นกิจการร่วมค้ าซึ่ง บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
ถือหุ้นร้ อยละ 50
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์
3. มีกรรมการร่วมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ ให้ บริการด้ านบัญชี โดยคิดค่าบริการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราทีค่ ิดตามต้ นทุนจริง และเป็ นอัตรา
เดียวกันกับทีค่ ิดกับผู้รับบริการรายอืน่ ทุกราย

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 106

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

รายได้ จากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป

6,969,873.37

4,010,357.94

บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ท
เนอร์ เป็ นรายการค้ าตามปกติทบี่ ริษัทย่อยดําเนินอยู่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

รายได้ จากการขาย : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว

10,106,816.72

10,190,086.53

บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ท
เนอร์ เป็ นรายการค้ าตามปกติทบี่ ริษัทย่อยดําเนินอยู่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป - บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์
ผู้ขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป (ประกอบธุรกิจเครือข่ายร้ านอาหารบริการด่วน
ภายใต้ ยหี่ ้ อ The Pizza Company, Swensen’s, Sizzler, Dairy Queen,
Burger King)
ผู้ซอื ้ : บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์ (ประกอบธุรกิจร้ านอาหารบริการด่วนในท่า
อากาศยาน เช่น ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่)
ความสัมพันธ์
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค 2) นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
3) นางปรารถนา มงคลกุล
บจก. ไมเนอร์ ดีคิว - บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้ขาย : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว (ประกอบธุรกิจให้ บริการคิออสไอศกรีมภายใต้ ยหี่ ้ อ
"Dairy Queen")
ผู้ซอื ้ : บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์
1. มีผ้ ถู อื หุ้นใหญ่ร่วมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก.
ไมเนอร์ ดีคิว และถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ ทเนอร์
2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค 2) นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
3) นางปรารถนา มงคลกุล

จําหน่ายสินค้ าและผลิตภัณฑ์ให้ บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ
พาร์ ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทังนี
้ การ
้
ซือ้ ขายดําเนินการภายใต้ สญ
ั ญาทีช่ ัดเจน

จําหน่ายไอศกรีม ภาชนะบรรจุภัณฑ์ และวัสดุอปุ กรณ์
ทีใ่ ช้ ในร้ านอาหาร ให้ บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์
โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทังนี
้ การซื
้ อ้ ขาย
ดําเนินการภายใต้ สญ
ั ญาทีช่ ัดเจน
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บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้ขาย : บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) (ประกอบธุรกิจให้ บริการร้ านอาหารประเภท
แฮมเบอร์ เกอร์ ภายใต้ ยหี่ ้ อ 'Burger King')
ผู้ซอื ้ : บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์
1. มีผ้ ถู อื หุ้นใหญ่ร่วมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 95 ใน บจก.
เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) และถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์
2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค 2) นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
3) นางปรารถนา มงคลกุล
บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้ขาย : บจก. สเวเซ่นส์ (ไทย) (ประกอบธุรกิจให้ บริการร้ านอาหารประเภทไอศกรีม
ภายใต้ ยหี่ ้ อ "Swensen")
ผู้ซอื ้ : บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์
1. มีผ้ ถู อื หุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก.
สเวนเซ่นส์ (ไทย) และถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์
2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค 2) นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
3) นางปรารถนา มงคลกุล
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป - บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้ให้ บริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
ผู้รับบริการ: บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
2.
มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค 2) นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
3) นางปรารถนา มงคลกุล

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ
รายได้ จากการขาย : บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศ

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

66,104,111.53

49,898,533.82

บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ท
เนอร์ เป็ นรายการค้ าตามปกติทบี่ ริษัทย่อยดําเนินอยู่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

1,047,823.92

996,320.89

บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ท
เนอร์ เป็ นรายการค้ าตามปกติทบี่ ริษัทย่อยดําเนินอยู่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

1,814,972.60

1,752,462.16

เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

ไทย) จําหน่ายสินค้ าประเภทแฮมเบอร์ เกอร์ ให้ บจก.
ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคา
ตลาด ทังนี
้ การซื
้ อ้ ขายดําเนินการภายใต้ สัญญาที่
ชัดเจน

รายได้ จากการขาย : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
จําหน่ายสินค้ าประเภทไอศกรีม ให้ บจก. ซีเลค
เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด
ทังนี
้ การซื
้ อ้ ขายดําเนินการภายใต้ สัญญาทีช่ ัดเจน

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์
ฟู้ด กรุ๊ ป ให้ บริการด้ านการบริหารจัดการและด้ าน
การเงิน การคิดค่าบริหารจัดการเป็ นไปในลักษณะ
ธุรกิจปกติทวั่ ไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหาร
จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทังนี
้ ้ อัตรา
ค่าบริการดังกล่าวเป็ นอัตราทีค่ ดิ ตามต้ นทุนจริง และ
เป็ นอัตราเดียวกันกับทีค่ ิดกับผู้รับบริการรายอืน่ ทุก
ราย
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เหตุผลและความจําเป็ น

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้ให้ เช่า: บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย)
ผู้เช่า : บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์
1. มีผ้ ถู อื หุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 95 ใน บจก.
เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) และถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค 2) นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
3) นางปรารถนา มงคลกุล

รายได้ ค่าเช่ า : บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) ให้

-

630,000.00

เนือ่ งจากการจัดหาอุปกรณ์ โดย บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศ
ไทย) ซึง่ มีร้านสาขามากกว่าทําให้ เกิดความได้ เปรียบทาง
ต้ นทุน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป – บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้รับเงินปั นผล: บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
ผู้จ่ายเงินปั นผล: บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค 2) นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
3) นางปรารถนา มงคลกุล

เงินปั นผลรั บ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป รับ

25,499,537.33

เป็ นผลจากการที่ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ปถือหุ้นใน
บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์ ซึ่งถือเป็ นลงทุนประเภทหนึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผลแล้ ว

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์ เช่าอุปกรณ์ สาํ หรับใช้
ในการประกอบธุรกิจร้ านอาหาร โดยมีการกําหนด
อัตราค่าเช่าทีช่ ัดเจน โดยอัตราค่าเช่าคิดจากต้ นทุน
บวกดอกเบีย้

เงินปั นผลจากการลงทุน บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ท
เนอร์ ในอัตราเดียวกับ บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ท
เนอร์ จ่ายให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นทัว่ ไป
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40,798,933.33

เหตุผลและความจําเป็ น

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้ให้ เช่า : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) (ประกอบธุรกิจให้ บริการร้ านอาหารประเภท ไอศกรีม
ภายใต้ ยหี่ ้ อ "Swensen")
ผู้เช่า : บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์
1. มีผ้ ถู อื หุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก.
สเวนเซ่นส์ (ไทย) และถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์
2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค 2) นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
3) นางปรารถนา มงคลกุล

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ
รายได้ ค่าเช่ า : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) ให้ เช่า

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

84,000.00

70,000.00

เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

205,992,800.00

233,672,575.00

เป็ นการให้ ก้ ยู มื ตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

โกดังแก่ บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์ โดยมีการ
กําหนดอัตราค่าเช่าทีช่ ัดเจน ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่า
ดังกล่าว เป็ นอัตราทีค่ ิดตามต้ นทุนจริงบวกค่าใช้ จ่าย
ดําเนินงานอืน่

เหตุผลและความจําเป็ น

Eutopia Private Holding Limited
บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล - Eutopia Private Holding Limited
ผู้ให้ ก้ ู : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ธุรกิจลงทุน)
ผู้ก้ ู
: Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ์
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่น
แนล และ บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Eutopia Private
Holding Limited

เงินให้ ก้ ยู มื : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ให้

Eutopia Private Holding Limited กู้ยมื เงินตาม
สัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบีย้ ซึง่ เป็ นอัตราที่
กําหนดร่วมกันโดยผู้ถอื หุ้น ทังนี
้ สั้ ญญาเงินกู้ดังกล่าว
มีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ทีช่ ัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
233,672,575.00
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
(23,167,650.00)
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จาก
อัตราแลกเปลี่ยน
(4,512,125.00)
ราคาตามบัญชีปลายปี 205,992,800.00
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บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล - Eutopia Private Holding Limited
ผู้ให้ ก้ ู : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ธุรกิจลงทุน)
ผู้ก้ ู
: Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ์
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
และบจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited

ดอกเบีย้ รั บ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล

Lodging Mangement (Labuan) Limited - Eutopia Private Holding Limited
ผู้ให้ บริการ : Lodging Management (Labuan) Limited (บริหารโรงแรม)
ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ์
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน Lodging Mangement
(Labuan) Limited โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่น
แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : Lodging Mangement

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป - Eutopia Private Holding Limited
ผู้ให้ บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
และถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล อัตราร้ อยละ 50 ใน
Eutopia Private Holding Limited
2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

8,338,769.17

10,854,571.49

เป็ นการให้ ก้ ยู มื ตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

136,560,892.06

84,721,511.43

เนือ่ งจาก Lodging Mangement (Labuan) Limited มีผ้ ทู ี่
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มากกว่า และเพือ่ เป็ น
การใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

363,096.00

-

เนือ่ งจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป มีผ้ ทู มี่ คี วามเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ มากกว่า และเพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากร
ร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

ได้ รับดอกเบีย้ รับจากการให้ Eutopia Private
Holding Limited กู้ยมื เงินตามสัญญาร่วมทุน โดย
อัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราทีก่ าํ หนดร่วมกันโดย
ผู้ถอื หุ้น ทังนี
้ สั้ ญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบีย้ ทีช่ ัดเจน

(Labuan) Limited ให้ บริการจัดการด้ านการบริหาร
โรงแรม การคิดค่าบริหารจัดการเป็ นไปในลักษณะ
สากลทัว่ ไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราทีใ่ กล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้ มี
การกําหนดอัตราค่าบริการทีช่ ัดเจน

กรุ๊ ป ให้ บริการจัดการด้ านการบริหารโรงแรม การคิด
ค่าบริหารจัดการเป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป และ
อัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็ นอัตราที่
ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้ มีการกําหนดอัตรา
ค่าบริการทีช่ ัดเจน
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เหตุผลและความจําเป็ น

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล - Eutopia Private Holding Limited
ผู้ให้ บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน Eutopia Private
Holding Limited โดยผ่าน บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายได้ อ่ นื : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - Eutopia Private Holding Limited
ผู้ให้ บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์ เมชั่น เทค
โนโลยี)่
ผู้รับบริการ
: Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ และถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล อัตราร้ อยละ
50 ใน Eutopia Private Holding Limited
2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายได้ ค่าบริ การจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

6,427,625.71

7,948,927.72

การจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินให้ แก่ Eutopia
Private Holding Limited เป็ นไปสัญญาร่วมทุน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

897,964.00

431,130.00

เนือ่ งจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

ให้ บริการจัดการหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน
ให้ แก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิด
อัตราค่าธรรมเนียมเป็ นสัดส่วนจากจํานวนเงินกู้ ซึ่ง
เป็ นลักษณะใกล้ เคียงกับการคิดค่าบริการโดยที่
ปรึกษาอิสระจากภายนอก

โซลูชั่นส์ ให้ บริการด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศแก่ Eutopia Private Holding Limited
การคิดค่าบริหารจัดการเป็ นไปในลักษณะธุรกิจปกติ
ทัว่ ไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราทีค่ ิดตามต้ นทุนจริง และเป็ นอัตรา
เดียวกันกับทีค่ ิดกับผู้รับบริการรายอืน่ ทุกราย

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 112

เหตุผลและความจําเป็ น

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

2,535,296.00

2,412,104.00

เป็ นการให้ ก้ ยู มื ตามสัดส่วนการถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

58,029.67

60,284.17

เป็ นการให้ ก้ ยู มื ตามสัดส่วนการถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ฮาเบอร์ ววิ
บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล - บจก. ฮาเบอร์ ววิ
ผู้ให้ ก้ ู : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ธุรกิจลงทุน)
ผู้ก้ ู
: บจก. ฮาเบอร์ ววิ
ความสัมพันธ์
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมร้ อยละ 30.39 ใน
บจก. ฮาเบอร์ ววิ

เงินให้ ก้ ยู มื : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล

บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล - บจก. ฮาเบอร์ ววิ
ผู้ให้ ก้ ู : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ธุรกิจลงทุน)
ผู้ก้ ู
: บจก. ฮาเบอร์ ววิ
ความสัมพันธ์
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมร้ อยละ 30.39 ใน
บจก. ฮาเบอร์ ววิ

ดอกเบีย้ รั บ : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล

ให้ บจก. ฮาเบอร์ ววิ กู้ยมื เงินตามสัญญาร่วมทุน และ
คิดอัตราดอกเบีย้ ซึง่ เป็ นอัตราทีก่ าํ หนดร่วมกันโดยผู้
ถือหุ้นและอ้ างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคาร
พาณิชย์ ทังนี
้ สั้ ญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกาํ หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ทีช่ ัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
2,412,104.00
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
กําไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จาก
อัตราแลกเปลี่ยน
122,952.00
ราคาตามบัญชีปลายปี
2,535,296.00
ให้ บจก. ฮาเบอร์ ววิ กู้ยมื เงินตามสัญญาร่วมทุน โดย
คิดดอกเบีย้ ในอัตราทีก่ าํ หนดร่วมกันโดยผู้ถอื หุ้นและ
อ้ างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ โดยมี
สัญญาทีก่ าํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่
ชัดเจน

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 113

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป - บจก. ฮาเบอร์ ววิ
ผู้ให้ บริการ: บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ผู้รับบริการ: บจก. ฮาเบอร์ ววิ
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมร้ อยละ 30.39
ใน บจก. ฮาเบอร์ ววิ
2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ฮาเบอร์ วิว
ผู้ให้ บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์ เมชั่น เทค
โนโลยี)่
ผู้รับบริการ : บจก. ฮาเบอร์ ววิ
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมร้ อยละ
30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์ วิว
2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายได้ ค่าบริ การจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

2,673,522.21

2,871,623.87

เนือ่ งจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป เป็ นผู้ทมี่ คี วาม
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ มากกว่า และเพือ่ เป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุ สมผลเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

59,850.00

55,290.00

เนือ่ งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบคุ ลากรทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

กรุ๊ ป ให้บริการจัดการด้ านการบริหารโรงแรม การคิด
ค่าบริหารจัดการเป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป และ
อัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็ นอัตราที่
ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ มี้ การกําหนดอัตรา
ค่าบริการทีช่ ัดเจน

โซลูชั่นส์ ให้ บริการด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศแก่ บจก. ฮาเบอร์วิว การคิดค่าบริหาร
จัดการเป็ นไปในลักษณะธุรกิจปกติทวั่ ไป และคิด
อัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็ นอัตราที่
คิดตามต้ นทุนจริง และเป็ นอัตราเดียวกันกับทีค่ ิดกับ
ผู้รับบริการรายอืน่ ทุกราย

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 114

เหตุผลและความจําเป็ น

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
Hospitality Investment International Limited - Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม)
ผู้ก้ ู : Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ร้ อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited

เงินให้ ก้ ยู มื : Hospitality Investment

141,300,130.51

134,434,247.52

เป็ นการให้ ก้ ยู มื ตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

Hospitality Investment International Limited - Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม)
ผู้ก้ ู
: Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ร้ อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited

ดอกเบีย้ รั บ : Hospitality Investment

3,234,175.02

3,082,174.33

เป็ นการให้ ก้ ยู มื ตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

International Limited ให้ Tanzania Tourism and
Hospitality Investment Limited
กู้ยมื เงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบีย้ ซึง่
เป็ นอัตราทีก่ าํ หนดร่วมกันโดยผู้ถอื หุ้น ทังนี
้ สั้ ญญา
เงินกู้ดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่
ชัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
134,434,247.52
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จาก
อัตราแลกเปลี่ยน
6,865,882.99
ราคาตามบัญชีปลายปี 141,300,130.51

International Limited ได้ รับดอกเบีย้ รับจากการให้
Tanzania Tourism and Hospitality Investment
Limited กู้ยมื เงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตรา
ดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราทีก่ าํ หนดร่วมกันโดยผู้ถอื
หุ้น ทังนี
้ สั้ ญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบีย้ ทีช่ ัดเจน

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 115

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
ผู้ให้ บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์ เมชั่น เทคโนโลยี)่
ผู้รับบริการ: Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์
และถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited.
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ
ค่ าบริ การจัดการ : Tanzania Tourism and

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

45,520.00

-

บริษัทได้ รับบริการจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์
เพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

14,935,175.20

14,209,463.45

เป็ นการให้ ก้ ยู มื ตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

Hospitality Investment Limited ได้ รับบริการด้ าน
การบริหารงานจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์
ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการจัดการดังกล่าวเป็ นอัตราทีค่ ิด
จากต้ นทุนจริง และเป็ นอัตราเดียวกันกับทีใ่ ช้ กบั
ผู้รับบริการรายอืน่ ทุกราย

เหตุผลและความจําเป็ น

Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited
Hospitality Investment International Limited - Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม)
ผู้ก้ ู : Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ร้ อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Zanzibar
Tourism and Hospitality Investment Limited

เงินให้ ก้ ยู มื : Hospitality Investment
International Limited ให้ Zanzibar Tourism and
Hospitality Investment Limited
กู้ยมื เงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบีย้ ซึ่ง
เป็ นอัตราทีก่ าํ หนดร่วมกันโดยผู้ถอื หุ้น ทังนี
้ สั้ ญญา
เงินกู้ดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่
ชัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
14,209,463.45
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จาก
อัตราแลกเปลี่ยน
725,711.75
ราคาตามบัญชีปลายปี
14,935,175.20

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 116

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
Hospitality Investment International Limited - Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม)
ผู้ก้ ู
: Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่านบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป ร้ อย
ละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Zanzibar
Tourism and Hospitality Investment Limited

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ
ดอกเบีย้ รั บ : Hospitality Investment

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

341,846.23

355,273.54

เป็ นการให้ ก้ ยู มื ตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

8,873,536.00

-

เป็ นการให้ ก้ ยู มื ตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

International Limited ได้ รับดอกเบีย้ รับจากการให้
Zanzibar Tourism and Hospitality Investment
Limited กู้ยมื เงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตรา
ดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราทีก่ าํ หนดร่วมกันโดยผู้ถอื
หุ้น ทังนี
้ สั้ ญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบีย้ ทีช่ ัดเจน

เหตุผลและความจําเป็ น

Rocky Hill Limited
Hospitality Investment International Limited - Rocky Hill Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม)
ผู้ก้ ู : Rocky Hill Limited
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป ร้ อยละ
100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็ นผู้ถอื หุ้นทางอ้ อมใน Rocky Hill
Limited

เงินให้ ก้ ยู มื : Hospitality Investment

International Limited ให้ Rocky Hill Limited กู้ยมื
เงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบีย้ ซึ่งเป็ น
อัตราทีก่ าํ หนดร่วมกันโดยผู้ถอื หุ้น ทังนี
้ สั้ ญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่
ชัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
8,873,536.00
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จาก
อัตราแลกเปลี่ยน
0.00
ราคาตามบัญชีปลายปี
8,873,536.00

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 117

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
Hospitality Investment International Limited - Rocky Hill Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม)
ผู้ก้ ู
: Rocky Hill Limited
ความสัมพันธ์
3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป ร้ อยละ
100 ใน Hospitality Investment International Limited
4. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็ นผู้ถอื หุ้นทางอ้ อมใน Rocky Hill
Limited

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ
ดอกเบีย้ รั บ : Hospitality Investment

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

111,972.00

-

เป็ นการให้ ก้ ยู มื ตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

51,370,104.17

-

เป็ นการให้ ก้ ยู มื ตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

International Limited ได้ รับดอกเบีย้ รับจากการให้
Rocky Hill Limited. กู้ยมื เงินตามสัญญาร่วมทุน โดย
อัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราทีก่ าํ หนดร่วมกันโดย
ผู้ถอื หุ้น ทังนี
้ สั้ ญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบีย้ ทีช่ ัดเจน

เหตุผลและความจําเป็ น

Sand River Eco Camp Limited
Hospitality Investment International Limited - Sand River Eco Camp Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม)
ผู้ก้ ู : Sand River Eco Camp Limited
ความสัมพันธ์
5. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป ร้ อยละ
100 ใน Hospitality Investment International Limited
6. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็ นผู้ถอื หุ้นทางอ้ อมใน Sand River
Eco Camp Limited

เงินให้ ก้ ยู มื : Hospitality Investment
International Limited ให้ Sand River Eco Camp
Limited กู้ยมื เงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตรา
ดอกเบีย้ ซึ่งเป็ นอัตราทีก่ าํ หนดร่วมกันโดยผู้ถอื หุ้น
ทังนี
้ สั้ ญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบีย้ ทีช่ ัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
51,370,104.17
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จาก
อัตราแลกเปลี่ยน
0.00
ราคาตามบัญชีปลายปี
51,370,104.17

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 118

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
Hospitality Investment International Limited - Sand River Eco Camp Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม)
ผู้ก้ ู
: Sand River Eco Camp Limited
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป ร้ อยละ
100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็ นผู้ถอื หุ้นทางอ้ อมใน Sand River
Eco Camp Limited

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ
ดอกเบีย้ รั บ : Hospitality Investment

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

461,826.00

-

เป็ นการให้ ก้ ยู มื ตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

82,366,759.83

-

เป็ นการให้ ก้ ยู มื ตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

International Limited ได้ รับดอกเบีย้ รับจากการให้
Sand River Eco Camp Limited. กู้ยมื เงินตาม
สัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราที่
กําหนดร่วมกันโดยผู้ถอื หุ้น ทังนี
้ สั้ ญญาเงินกู้ดงั กล่าว
มีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ทีช่ ัดเจน

เหตุผลและความจําเป็ น

Elewana Afrika Limited
Hospitality Investment International Limited - Elewana Afrika Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม)
ผู้ก้ ู : Elewana Afrika Limited
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป ร้ อยละ
100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็ นผู้ถอื หุ้นร้ อยละ 100 ใน
Elewana Afrika Limited

เงินให้ ก้ ยู มื : Hospitality Investment
International Limited ให้ Elewana Afrika Limited
กู้ยมื เงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบีย้ ซึง่
เป็ นอัตราทีก่ าํ หนดร่วมกันโดยผู้ถอื หุ้น ทังนี
้ สั้ ญญา
เงินกู้ดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่
ชัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
82,366,759.83
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จาก
อัตราแลกเปลี่ยน
0.00
ราคาตามบัญชีปลายปี
82,366,759.83

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 119

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
Hospitality Investment International Limited - Elewana Afrika Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม)
ผู้ก้ ู
: Elewana Afrika Limited
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป ร้ อยละ
100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็ นผู้ถอื หุ้นร้ อยละ 100 ใน
Elewana Afrika Limited

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ
ดอกเบีย้ รั บ : Hospitality Investment

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

501,650.00

-

เป็ นการให้ ก้ ยู มื ตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

6,089,797.13

6,277,069.74

เนือ่ งจาก บจก เอ็ม สปา เวนเจอร์ เป็ นผู้ทมี่ คี วามเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ มากกว่า และเพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากร
ร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

International Limited ได้ รับดอกเบีย้ รับจากการให้
Elewana Afrika Limited. กู้ยมื เงินตามสัญญาร่วม
ทุน โดยอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราทีก่ าํ หนด
ร่วมกันโดยผู้ถอื หุ้น ทังนี
้ สั้ ญญาเงินกู้ดงั กล่าวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ทีช่ ัดเจน

เหตุผลและความจําเป็ น

Arabian Spa (Dubai) Limited
บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ - Arabian Spa (Dubai) Limited
ผู้ให้ บริการ : บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ (ศูนย์บริการสปาเพือ่ สุขภาพ)
ผู้รับบริการ : Arabian Spa (Dubai) Limited
ความสัมพันธ์
1. บจก. เอ็ม สปา อินเตอร์ เนชั่นแนล ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน
บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ และ บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร์ ถือหุ้นร้ อยละ 49 ใน
Arabian Spa (Dubai) Limited
2. มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. เอ็ม สปา เวน

เจอร์ ให้ บริการด้ านการจัดการ การบริหารสปา การ
คิดค่าบริหารจัดการเป็ นไปในลักษณะธุรกิจปกติ
ทัว่ ไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราทีค่ ิดตามต้ นทุนจริง และเป็ นอัตรา
เดียวกันกับทีค่ ิดกับผู้รับบริการรายอืน่ ทุกราย

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 120

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล- บจก. ศรีพฒ
ั น์ การ์ เด้ น
ผู้ให้ บริการ: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
ผู้รับบริการ: บจก. ศรีพฒ
ั น์ การ์ เด้ น (ธุรกิจลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์)
ความสัมพันธ์
1.
บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน บจก. ศรีพฒ
ั น์ การ์ เด้ น และถือ
หุ้นร้ อยละ 16.76 ใน
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
2. มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค

รายได้ ค่าบริ การจัดการ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

900,000.00

8,313,389.00

เนือ่ งจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล มีบคุ ลากรทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มากกว่าและเพือ่ เป็ นการ
ใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

บจก. แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ ท - บจก. ศรีพฒ
ั น์ การ์ เด้ น
ผู้ให้ เช่า : บริษัท ศรีพฒ
ั น์ การ์ เด้ น จํากัด (ธุรกิจลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์)
ผู้เช่า : บจก. แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ ท
ความสัมพันธ์
1. มีผ้ ถู อื หุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน บจก.
ศรีพฒ
ั น์ การ์ เด้ น และถือหุ้นร้ อยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ซึง่
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 71.04** ใน บจก. แม่ริม เทอเรซ รี
ซอร์ ท
2. มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค

ค่ าเช่ า : บจก. แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ ท เช่าทีด่ ินของ

13,683,088.40

10,576,116.39

การเช่าทีด่ ินเพือ่ สร้ างโรงแรม และดําเนินกิจการโรงแรม
เป็ นรายการค้ าตามปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นธรรม และมีความสมเหตุสมผล

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ศรีพัฒน์ การ์ เด้ น
เนชั่นแนล ให้ บริการด้ านบัญชี ภาษี การบริหาร
การเงินและการขายห้ องชุด การคิดค่าบริหารจัดการ
เป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป โดยคิดอัตรา
ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณ
งาน ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็ นอัตราทีค่ ิดตาม
ต้ นทุนจริง และเป็ นอัตราเดียวกันกับทีค่ ิดกับ
ผู้รับบริการรายอืน่ ทุกราย
บจก. ศรีพฒ
ั น์ การ์ เด้ นเพือ่ ใช้ ในการก่อสร้ างโรงแรม
โฟร์ ซีซั่นส์ รีซอร์ ท เชียงใหม่ ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าพืนที
้ ค่ ดิ
เป็ นอัตราร้ อยละของรายได้ รวม ซึ่งเป็ นอัตราตลาด
โดยมีสัญญาทีก่ าํ หนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่
ชัดเจน

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 121

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ศรีพฒ
ั น์ การ์ เด้ น
ผู้ให้ บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์ เมชั่น เทคโนโล
ยี)่
ผู้รับบริการ: บจก. ศรีพฒ
ั น์ การ์ เด้ น
ความสัมพันธ์
1. มีผ้ ถู อื หุ้นใหญ่ร่วมกันโดยบจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน บจก.
ศรีพฒ
ั น์ การ์ เด้ น และถือหุ้นร้ อยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ซึง่
ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์
2. มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ
รายได้ ค่าบริ การจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)
632,500.00

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

600,000.00

เนือ่ งจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญมากกว่า และเพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล

156,134.00

เนือ่ งจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

โซลูชั่นส์ ให้ บริการด้ านบัญชี ภาษี และการเงิน การ
คิดค่าบริหารจัดการเป็ นไปในลักษณะธุรกิจปกติ
ทัว่ ไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราทีค่ ิดตามต้ นทุนจริง และเป็ นอัตรา
เดียวกันกับทีค่ ิดกับผู้รับบริการรายอืน่ ทุกราย

บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย)
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย)
ผู้ให้ บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์ เมชั่น เทคโนโล
ยี)่
ผู้รับบริการ: บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย)
ความสัมพันธ์
1. บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถือหุ้นร้ อยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่น
แนล ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์
2.
มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค

รายได้ ค่าบริ การจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ ให้ บริการด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮ
ลดิง้ (ไทย)
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึง่ เป็ นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับ
การให้ บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 122

1,384,494.00

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย)
ผู้ให้ เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์ เมชั่น เทคโนโล
ยี)่
ผู้เช่า
: บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย)
ความสัมพันธ์
1. บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถือหุ้นร้ อยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่น
แนล ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์
2.
มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

รายได้ ค่าเช่ า : บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย)จ่ายค่า

17,182.95

29,054.76

เนือ่ งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็ นผู้เช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ กบั บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก ใน
ปริมาณทีม่ าก ทําให้ ต้นทุนการเช่าทีต่ าํ่ กว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

248,225.00

-

เนือ่ งจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็ นอัตราที่ บจก.
ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้ แก่บริษัทลิสซิ่ง
ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกบวกด้ วยต้ นทุนการดําเนินงาน
จริง

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิง้
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิง้
ผู้ให้ บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์ เมชั่น เทคโนโลยี)่
ผู้รับบริการ: บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิง้
ความสัมพันธ์
1. มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค

โซลูชั่นส์ ให้ บริการด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. ภูเก็ต เวส
เซล โฮลดิง้
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึง่ เป็ นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับ
การให้ บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

บจก. พลูหลวง
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บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ -บจก. พลูหลวง
ผู้ให้ บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์ เมชั่น เทคโนโล
ยี)่
ผู้รับบริการ: บจก. พลูหลวง
ความสัมพันธ์
1. มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค
.
บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ์ - บจก. พลูหลวง
ผู้ขาย : บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ์
ผู้ซอื ้ : บจก. พลูหลวง
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้น ร้ อยละ 100 ในบริษัท เอ็ม ไอ สแควร์ ซึ่งเป็ นผู้
ถือหุ้นใน บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ์
2. มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

รายได้ ค่าบริ การจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

30,275.00

196,000.00

เนือ่ งจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

รายได้ จากการขายห้ องชุด: บริษัทรับรู้ รายได้ จาก
การขายห้ องชุดจาก บจก. พลูหลวง กับ บจก. ราช
ดําริ เรสซิเดนซ์

136,457,250.00

-

บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ์ ดําเนินการด้ านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และการขายอาคารชุด ราคาขายเป็ นไป
ตามราคาตลาดและเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ มี
ความสมเหตุสมผลแล้ ว

รายได้ ค่าบริ การจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

61,950.00

-

เนือ่ งจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

โซลูชั่นส์ ให้ บริการด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. พลูหลวง
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึง่ เป็ นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับ
การให้ บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ -บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม
ผู้ให้ บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์ เมชั่น เทคโนโลยี)่
ผู้รบั บริการ: บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม
ความสัมพันธ์
1. มีผ้ ถู อื หุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน บจก. หัวหิน
คอนโดมิเนียม และถือหุ้นร้ อยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ซึ่ง บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์
2. มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค

โซลูชั่นส์ ให้ บริการด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. หัวหิน
คอนโดมิเนียม.โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็ นการคิดค่าบริการ
ลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก
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บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

83,784,050.00

80,210,350.00

เป็ นผลจากการทีบ่ ริษัทถือหุ้นใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท ซึ่งถือเป็ นลงทุนประเภทหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความ
สมเหตุสมผลแล้ ว

32,174,882.26

28,417,219.28

เนือ่ งจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคทเป็ นผู้ผลิตและ
จําหน่ายเบเกอร์ รี่ อาหารสําเร็จรู ปแช่แข็ง เป็ นราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นธรรม และ
มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท

5,953,500.00

6,773,820.00

เนือ่ งจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคทเป็ นผู้ผลิตและ
จําหน่ายเบเกอร์ รี่ อาหารสําเร็จรู ปแช่แข็ง เป็ นราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นธรรม และ
มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท

เหตุผลและความจําเป็ น

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล – บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้รับเงินปั นผล: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
ผู้จ่ายเงินปั นผล: บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท

เงินปั นผลรั บ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
รับเงินปั นผลจากการลงทุน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท ในอัตราเดียวกับ บจก. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จ่ายให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นทัว่ ไป

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ซอื ้ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท และถือหุ้นใน บริษัทใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ร้ อยละ 99.72
2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นางปั ทมาวลัย รัตนพล

ซือ้ สินค้ า : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ซือ้

บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ซอื ้ : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท และถือหุ้นใน บริษัทใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ร้ อยละ 99.72 ซึ่งถือหุ้น
ร้ อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นางปั ทมาวลัย รัตนพล

ซือ้ สินค้ า : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) ซือ้ ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทังนี
้ ้
อัตราค่าสินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียง
กับการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ประเภทดังกล่าวจาก
บุคคลภายนอก

จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทังนี
้ ้ อัตราค่า
สินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียงกับการซือ้
ผลิตภัณฑ์ ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก
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บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
บจก. เอสแอลอาร์ ที - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ซอื ้ : บจก. เอสแอลอาร์ ที
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ร้ อยละ 99.72 ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 100
ใน บจก. เอส.แอล.อาร์ .ที
2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นางปั ทมาวลัย รัตนพล
บจก. ไมเนอร์ ดีคิว - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ซอื ้ : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ร้ อยละ 99.72 ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน
บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นางปั ทมาวลัย รัตนพล

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

ซือ้ สินค้ า : บจก. เอส.แอล.อาร์ .ที ซือ้ ผลิตภัณฑ์ จาก

7,216,400.00

4,145,826.00

เนือ่ งจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็ นผู้ผลิตและ
จําหน่ายเบเกอร์ รี่ อาหารสําเร็จรู ปแช่แข็ง เป็ นราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นธรรม และ
มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท

3,396,455.00

4,204,760.00

เนือ่ งจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็ นผู้ผลิตและ
จําหน่ายเบเกอร์ รี่ อาหารสําเร็จรู ปแช่แข็ง เป็ นราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นธรรม และ
มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทังนี
้ ้ อัตราค่าสินค้ า
ดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียงกับการซือ้
ผลิตภัณฑ์ ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก

ซือ้ สินค้ า : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ จาก
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทังนี
้ ้ อัตราค่าสินค้ า
ดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียงกับการซือ้
ผลิตภัณฑ์ ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 126

เหตุผลและความจําเป็ น

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ซอื ้ : บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ร้ อยละ 99.72 ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ
100 ใน บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
2. มีกรรมการร่วมกันคือ 1) นางปั ทมาวลัย รัตนพล

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

ซือ้ สินค้ า : บจก.เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)

15,870.00

31,050.00

เนือ่ งจากบมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคทเป็ นผู้ผลิตและ
จําหน่ายเบเกอร์ รี่ อาหารสําเร็จรู ปแช่แข็ง เป็ นราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นธรรม และ
มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท

366,000.00

-

เนือ่ งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบคุ ลากรทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

99,588.36

-

เนือ่ งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็ นผู้เช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ กบั บริษัทลิสซึง่ ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก ใน
ปริมาณทีม่ าก ทําให้ ต้นทุนการเช่าทีต่ าํ่ กว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

ซือ้ ผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทังนี
้ ้
อัตราค่าสินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียง
กับการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ประเภทดังกล่าวจาก
บุคคลภายนอก

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ – บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์
ผู้ให้ บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์ เมชั่น เทคโนโลยี)่
ผู้รับบริการ: บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์
ความสัมพันธ์
มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์
ผู้ให้ เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์ เมชั่น เทคโนโลยี)่
ผู้เช่า
: บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์
ความสัมพันธ์
มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค

รายได้ ค่าบริ การจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ ให้ บริการด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. เอ็มเจ็ท
เมนเทนแนนซ์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็ นการคิดค่าบริการ
ลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก
รายได้ ค่าเช่ า : บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ จ่าย
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ แก่ บจก. ไมเนอร์ โก
ลบอล โซลูชั่นส์ ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็ นอัตราที่
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้ แก่บริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกบวกด้ วยต้ นทุนการ
ดําเนินงานจริง

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 127

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชั่น - บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์
ผู้ให้ บริการ: บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชั่น
ผู้รับบริการ: บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์
ความสัมพันธ์
มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ
รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

732,000.00

-

เนือ่ งจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชั่น มีบุคลากรทีม่ คี วาม
เชี่ยวชาญในด้ านการบริหารจัดการและด้ านการเงิน และ
เพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความเหตุสมผลแล้ ว

ปอเรชั่น ให้ บริการด้ านการบริหารจัดการและด้ าน
การเงิน การคิดค่าบริหารจัดการเป็ นไปในลักษณะ
ธุรกิจปกติทวั่ ไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหาร
จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทังนี
้ ้ อัตรา
ค่าบริการดังกล่าวเป็ นอัตราทีค่ ดิ ตามต้ นทุนจริง และ
เป็ นอัตราเดียวกันกับทีค่ ิดกับผู้รับบริการรายอืน่ ทุก
ราย

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิง้
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิง้
ผู้ให้ เช่า: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์ เมชั่น เทคโนโลยี)่
ผู้เช่า: บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิง้
ความสัมพันธ์
มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

รายได้ ค่าเช่ า : บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิง้

32,188.56

10,729.52

เนือ่ งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็ นผู้เช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ กบั บริษัทลิส ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก ในปริมาณ
ทีม่ าก ทําให้ ต้นทุนการเช่าทีต่ ํ่ากว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิง้
ผู้ให้ บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์ เมชั่น เทคโนโล
ยี)่
ผู้รับบริการ: บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิง้
ความสัมพันธ์
มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

รายได้ ค่าบริ การจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

442,425.00

-

เนือ่ งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบคุ ลากรทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ แก่ บจก. ไมเนอร์ โก
ลบอล โซลูชั่นส์ ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็ นอัตราที่
บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกบวกด้ วยต้ นทุนการ
ดําเนินงานจริง

โซลูชั่นส์ ให้ บริการด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. ไมเนอร์
แอร์ คราฟ โฮลดิง้ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน
ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึง่ เป็ นการคิด
ค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้ บริการของ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 128

บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

รายได้ ค่าบริ การจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

49,835.81

-

เนือ่ งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบคุ ลากรทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

เงินปั นผลรั บ : Delicious Food Holding

73,399,556.71

48,763,395.08

เป็ นผลจากการที่ Delicious Food Holding (Australia)ถือ
หุ้นใน The Coffee Club Holdings Pty.Ltd.ซึ่งถือเป็ น
ลงทุนประเภทหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล
แล้ ว

ค่ าประกันภัย: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล

14,007,356.00

-

เนือ่ งจาก บริษัท อินชัวร์ เอ็กซ์ เซลเลนซ์ อินชัวร์ รันซ์ โบรก
เกอร์ ส จํากัด มีบุคลากรทีม่ คี วามเชี่ยวชาญในด้ านการ
ประกันภัย และยังเพือ่ เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
ผู้ให้ บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์ เมชั่น เทคโนโลยี)่
ผู้รับบริการ: บจก. ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชั่น
และ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชั่น ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน บจก. ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท
ทีเอช

โซลูชั่นส์ ให้ บริการด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. ไทยเซล
ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน
ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึง่ เป็ นการคิด
ค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้ บริการของ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

The Coffee Club Holdings Pty.Ltd
Delicious Food Holding (Australia) Pty.Ltd. – The Coffee Club Holdings Pty.Ltd.
ผู้รับเงินปั นผล: Delicious Food Holding (Australia) ) Pty.Ltd.
ผู้จ่ายเงินปั นผล: The Coffee Club Holdings Pty.Ltd.
ความสัมพันธ์
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 99.67 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด
กรุ๊ ป และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน Delicious Food
Holding (Australia)
3. Delicious Food Holding (Australia) ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน The Coffee Club
Holdings Pty.Ltd.

(Australia) Pty.Ltd. รับเงินปั นผลจากการลงทุน
The Coffee Club Holdings Pty.Ltd.ในอัตรา
เดียวกับ The Coffee Club Holdings Pty.Ltd. จ่าย
ให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นทัว่ ไป

บริษัท อินชัวร์ เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์ รันซ์ โบรกเกอร์ ส จํากัด
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล และ บริษัทย่อย – บริษัท อินชัวร์ เอ็กซ์ เซลเลนซ์ อินชัวร์ รันซ์ โบ
รกเกอร์ ส จํากัด
ผู้ให้ บริการ: บริษัท อินชัวร์ เอ็กซ์ เซลเลนซ์ อินชัวร์ รันซ์ โบรกเกอร์ ส จํากัด
ผู้รับบริการ: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล และ บริษัทย่อย
ความสัมพันธ์
มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค .

และ บริษัทย่อย จ่ายค่าประกันภัย ให้ บริษัท อินชัวร์
เอ็กซ์ เซลเลนซ์ อินชัวร์ รันซ์ โบรกเกอร์ ส จํากัด ราคา
ประกันภัยดังกล่าวเป็ นอัตราทีใ่ กล้ เคียงกับราคา
ตลาด
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บริ ษัทไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน

บริ ษทั /บริ ษทั ย่อ ย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุ ด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
(บาท)

รายได้ ค่าบํารุ งรั กษา : บจก.สมุย บีช เรสซิเด้ นท์

-

1,101,600

เหตุผลและความจําเป็ น

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ วู๊ด ไฮเน็ค
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค
ผู้ให้ บริการ : บจก. สมุย บีช เรสซิเด้ นท์
ผู้รับบริการ : นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
ความสัมพันธ์
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค ถือหุ้นร้ อยละ 11.03 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่น
แนล
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล

ได้ รับรายได้ ค่าบํารุ งรักษารายปี จากนายวิลเลี่ยม
เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค ซึง่ เป็ นผู้ซอื ้ โครงการทีพ่ กั อาศัยที่
บริษัทสร้ างเพือ่ ขาย ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็ น
อัตราเดียวกับทีเ่ รียกเก็บจากบุคคลภายนอก

การจ่ายค่าบํารุ งรักษารายปี เป็ นการจ่ายตามราคาตลาด
(อัตราเดียวกับลูกค้ าทัว่ ไป) และเงื่อนไขปกติ สําหรับผู้ซอื ้
โครงการทีพ่ กั อาศัยของ บจก. สมุย บีช เรสซิเด้ นท์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นธรรม และมีความสมเหตุสมผล

นายอานิล ธาดานี่
บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ์ - นายอานิล ธาดานี่
รายได้ จากการขายห้ องชุด: บริษัทรับรู้ รายได้ จาก
112,216,137
บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ์ ดําเนินการด้ านการพัฒนา
ผู้ขาย : บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ์
การขายห้ องชุดจาก นายอานิล ธาดานี่ กับ บจก. ราช
อสังหาริมทรัพย์และการขายอาคารชุด ราคาขายเป็ นไป
ผู้ซอื ้ : นายอานิล ธาดานี่
ดําริ เรสซิเดนซ์
ตามราคาตลาดและเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ มี
ความสัมพันธ์
ความสมเหตุสมผลแล้ ว
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ์
2. นายอานิล ธาดานี่ เป็ นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
หมายเหตุ : * บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชั่น ถือหุ้นร้ อยละ 18.58 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล นัน้ รวมการถือหุ้นทางอ้ อมผ่านบริษัท มาเวลลัสเวลธ์ ร้ อยละ 1.65 และได้ มกี ารปรับโครงสร้ างการถือหุ้นในวันที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552 ทําให้ บมจ. ไมเนอร์ คอร์
ปอเรชั่น เปลี่ยนมาเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
** บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้นร้ อยละ 71.04 บจก. แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ ท ซึ่งเป็ นการรวมการถือหุ้นทางตรงร้ อยละ 45.30 และถือหุ้นทางอ้ อมโดยถือผ่าน บมจ. โรงแรมราชดําริ เป็ นร้ อยละ 25.74
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน)

10.2 ขัน้ ตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะเป็ นผู้ประเมินรายการดังกล่าวในขั ้นต้ น โดยจะจัดหาข้ อมูลและทําการวิเคราะห์ว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท และมีราคายุติธรรมหรื อไม่ เช่น การซื ้อทรัพย์สนิ ฝ่ ายการ
ลงทุนจะต้ องทําการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีก ารว่า จ้ า งผู้เชี่ย วชาญภายนอกเพื่อให้ ความเห็น เพิ่มเติม
จากนั ้นจึงนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมตั ิ โดยผู้บริ หารหรื อกรรมการที่มีส่วนได้ เสียจะไม่มีส่วนในการอนุมตั ิรายการ
ดังกล่าว นอกจากนี ้ กรรมการตรวจสอบจะร่ วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้ วยว่า จะเป็ นรายการที่มีความจํา เป็ น
และเป็ นไปในราคาที่ยตุ ิธรรมหรื อไม่
ในกรณี ที่ขนาดของรายการมีสาระสําคัญตามประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย บริ ษั ท ได้ จัดให้ มีการ
ดําเนินการดังกล่าว เช่น การเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรั พย์ฯ การจัดส่งสารสนเทศแจ้ งต่อผู้ถื อหุ้น การโฆษณาลง
หนังสือพิมพ์ จนถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิรายการ
และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการทํารายการระหว่างกันระหว่างบริ ษัท และบริ ษัทย่อย มีการดําเนินการที่ถกู ต้ อง เป็ นไปตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท ได้ จดั ให้ ข้ อบังคับของบริ ษั ทและบริ ษั ทย่อยที่จดทะเบียนทั ้งในและต่างประเทศมี
ข้ อความที่ระบุถึงการปฏิบตั ิให้ การทํารายการระหว่างบริ ษั ทและบริ ษั ทย่อยต้ องเป็ นไปตามประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทยเรื่ องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และในระหว่างที่การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษั ทย่อยบางบริ ษั ทเพื่อให้ มีข้ อความ
ดังกล่าวยังไม่แล้ วเสร็ จ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ประกาศนโยบายเรื่ องการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันระหว่างบริ ษั ทและบริ ษั ทใน
เครื อว่าจะต้ องเป็ นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในระหว่างปี 2553 กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทมีรายการค้ ากับ บริ ษั ทย่อย บริ ษั ทร่ วม และบริ ษั ทที่เกี่ ยวข้ องกัน รายการค้ า
ดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างกิจการตามปกติของดําเนินธุรกิจและเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าตามปกติรายการ
ค้ าที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
10.3 นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่ วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตว่าจะเป็ นรายการที่มีความ
จําเป็ นและให้ เป็ นไปในราคาที่ยตุ ิธรรม ทั ้งนี ้ บริ ษัทมีนโยบายการคิดราคาสําหรับการทํารายการระหว่างกัน ดังนี ้
รายได้ จากการขายและการซื ้อสินค้ า
รายได้ จากการขายในธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายได้ ค่าเช่า
ค่าสิทธิ แฟรนไชส์
รายได้ ค่าบริ การจัดการและรายได้ อื่น
ดอกเบี ้ยรับ
ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริ การจัดการจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ เครื่องหมายการค้ า
ดอกเบี ้ยจ่าย

นโยบายการคิดราคา
ราคาปกติที่คิด กับบุคคลภายนอก
ราคาปกติที่คิด กับบุคคลภายนอก
ราคาที่ต กลงกันซึ่งใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คิด กับบุคคลภายนอก
ราคาที่ต กลงกันซึ่งใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คิด กับบุคคลภายนอก
ราคาที่ต กลงกันซึ่งใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คิด กับบุคคลภายนอก
อัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอัตราซึ่งอิงจากอัตรา
ดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์
ราคาที่ต กลงกันซึ่งใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ต กลงกันซึ่งเป็ นราคาต้ นทุนบวกกับค่าดํ าเนินการ
ราคาที่ต กลงกันซึ่งใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
11.1 งบการเงิน
(ก)
สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สําหรับงวดปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554
ผู้สอบบัญชีของงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะของบริ ษั ท สํา หรั บปี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 และ 31
ธันวาคม 2554 ได้ แก่ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอ
เอส จํากัด
ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน รวมและงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะบริ ษั ท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะ
บริ ษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถื อหุ้นเฉพาะบริ ษั ท และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษัท สําหรับปี สิ ้นสุดวัน เดีย วกัน ของแต่ล ะปี ของบริ ษั ท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เนชั่น แนล
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และของเฉพาะบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และให้ ความเห็นว่า งบการเงิน
รวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษั ทข้ างต้ นนี แ้ สดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะบริ ษั ท ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริ ษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน
สดเฉพาะบริ ษั ท สํ า หรั บปี สิ ้นสุดวันเดีย วกัน ของบริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เนชั่นแนล จํา กัด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อย และ
ของเฉพาะบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปงบการเงิน
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบดุล ณ วันที่
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุ นเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้
้ า - สุทธิ
ลูกหนีบริ
้ ษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
สิทธิในสถานทีพ่ กั ผ่อนโดยแบ่งเวลา
ทีด่ ินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย
ลูกหนีอื้ น่
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุ นเวียน
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินลงทุนซึง่ บันทึกโดยวิธีสว่ นได้ เสีย
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ
ทีด่ ินและโครงการระหว่างการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน - สุทธิ
สิทธิการเช่า- สุทธิ
เงินมัดจํา
สินทรัพย์อนื่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุ นเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนีการค้
้ า
เงินกู้ยมื ระยะยาวส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
หนีสิ้ นตามสัญญาเช่าการเงินส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
รายได้ รับล่วงหน้ าทีถ่ งึ กําหนดรับรู้ ภายในหนึง่ ปี
หุ้นกู้ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
เจ้ าหนีและเงิ
้
นทดรองจากบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
หนีสิ้ นหมุนเวียนอืน่
รวมหนีสิ้ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

31 ธันวาคม 2552
พันบาท ร้ อยละ

968,815
969,638
65,269
854,148
385,652
151,258
1,469,186
4,863,966

3.43%
3.43%
0.23%
3.02%
0.00%
1.36%
0.54%
0.00%
5.20%
17.20%

445,350
1.58%
1,353,097
4.79%
839,831
2.97%
2,956,412 10.46%
0.00%
11,107,944 39.29%
3,878,429 13.72%
1,963,582
6.95%
213,737
0.76%
648,472
2.29%
23,406,854 82.80%
28,270,820 100.00%

683,335
1,115,545
535,022
32,184
1,275,000
29,170
198,615
858,150
1,950,400
6,677,421

2.42%
3.95%
1.89%
0.00%
0.11%
4.51%
0.10%
0.00%
0.70%
3.04%
6.90%
23.62%
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31 ธันวาคม 2553*
พันบาท ร้ อยละ

1,156,281
981,263
66,105
949,985
119,424
2,418,721
376,911
151,258
627,189
6,847,137

3.53%
2.99%
0.20%
2.90%
0.36%
7.37%
1.15%
0.46%
1.91%
20.88%

384,728
1.17%
1,535,859
4.68%
1,915,606
5.84%
3,955,349 12.06%
950,129
2.90%
10,232,531 31.20%
4,298,767 13.11%
1,847,758
5.63%
579,318
1.77%
251,589
0.77%
25,951,635 79.12%
32,798,772 100.00%

576,810
1,098,459
555,022
27,504
1,000,000
16,032
156,614
957,157
1,671,041
6,058,639

1.76%
3.35%
1.69%
0.00%
0.08%
3.05%
0.05%
0.00%
0.48%
2.92%
5.09%
18.47%

31 ธันวาคม 2554
พันบาท ร้ อยละ

1,145,782
1,449,602
22,342
,465,953
1,722
,574,096
86,735
80,583
59,869
7,606,685

2.80%
3.55%
0.54%
3.59%
0.05%
3.85%
1.68%
0.93%
1.61%
18.61%

507,374
1.24%
3,925,131
9.61%
160,001
0.39%
33,098
0.08%
933,472
2.28%
17,137,373 41.94%
7,566,047 18.51%
1,840,834
4.50%
685,022
1.68%
470,168
1.15%
33,258,519 81.39%
40,865,204 100.00%

1,097,348
1,265,805
382,164
141,235
42,674
1,840,000
31,447
210,162
1,818,974
1,756,919
8,586,729

4.23%
4.88%
1.47%
0.54%
0.16%
7.10%
0.12%
0.00%
0.81%
7.01%
6.78%
33.11%

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
งบดุล ณ วันที่
เงินกู้ยมื ระยะยาว
หนีสิ้ นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หุ้นกู้
หนีสิ้ นไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนีสิ้ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้น
โดยบริษัทย่อยทีห่ มดอายุแล้ ว
ส่วนเกินทุนจากการตีมลู ค่ายุติธรรม
ส่วนตํา่ จากการรวมกิจการภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ส่วนเกินจากการลดสัดส่วนจากการลงทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
ส่วนตํา่ จากการลงทุนเพิม่ ในบริษัทย่อย
ส่วนปรับปรุ งจากการแปลงค่างบการเงิน
ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถอื หุ้นส่วนน้ อย
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2552
พันบาท ร้ อยละ
2,136,553
7.56%
0.00%
6,900,000 24.41%
502,604
1.78%
9,539,157 33.74%
16,216,577 57.36%

31 ธันวาคม 2553*
พันบาท ร้ อยละ
2,335,864
7.12%
0.00%
9,900,000 30.18%
748,223
2.28%
12,984,088 39.59%
19,042,727 58.06%

31 ธันวาคม 2554
พันบาท ร้ อยละ
5,923,300 22.84%
80,061
0.31%
10,360,000 39.95%
980,606
3.78%
17,343,968 66.89%
25,930,697 100.00%

3,351,851

11.86%

3,677,989

11.21%

3,666,520

8.97%

3,246,416

11.48%

3,262,339

9.95%

3,275,225

8.01%

3,065,856
231
104,789
83,303
(755,413)
-

10.84%
0.00%
0.37%
0.29%
-2.67%
0.00%

3,133,794
4,219
104,789
1,120,285
(755,413)
4,992

9.55%
0.01%
0.32%
3.42%
-2.30%
0.02%

3,215,326
104,789
90,832
(755,413)
4,992
(32,751)

7.87%
0.00%
0.26%
0.22%
-1.85%
0.01%
-0.08%

(228,496)

-0.81%

(339,220)

-1.03%

(263,821)

-0.65%

347,774
1.23%
5,287,566 18.70%
11,152,027 39.45%
902,216
3.19%
12,054,243 42.64%
28,270,820 100.00%

*ตามทีป่ รับใหม่
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367,799
1.12%
5,970,643 18.20%
12,874,228 39.25%
881,817
2.69%
13,756,046 41.94%
32,798,772 100.00%

367,799
0.90%
8,360,372 20.46%
14,367,351 35.16%
567,156
1.39%
14,934,507 36.55%
40,865,204 100.00%

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

รายได้
รายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรม
รายได้ ค่าเช่าจากกิจการศูนย์การค้ าและอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากกิจการบันเทิง
รายได้ จากกิจการสปา
รายได้ จากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากการขายสิทธิในสถานทีพ่ กั ผ่อนโดยแบ่งเวลา
รายได้ จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รายได้ จากการจัดจําหน่ายและการผลิตสินค้ า
รายได้ จากการบริหารจัดการ
รายได้ จากการให้สิทธิแฟรนชายส์
รายได้ จากการประกอบธุรกิจรวม
เงินปั นผลรับจากบริษัทอืน่
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รายได้ อนื่
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม
ต้ นทุนโดยตรงของกิจการให้ เช่าศูนย์การค้ า
ต้ นทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง
ต้ นทุนโดยตรงของกิจการสปา
ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนขายสิทธิในสถานทีพ่ กั ผ่อนโดยแบ่งเวลา
ต้ นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
ต้ นทุนขายการจัดจําหน่ายและการผลิตสินค้ า
ต้ นทุนในการประกอบธุรกิจรวม
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนหักดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้
ดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี เงินได้
กําไรก่ อนส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
(กําไร) ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถอื หุ้นส่วนน้ อย - สุทธิ
กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

ปี 2552
พันบาท ร้ อยละ

4,331,923
426,121
93,669
315,378
-

25.12%
2.47%
0.54%
1.83%
0.00%

9,196,305 53.33%
1,379,178
8.00%
430,182
2.49%
287,250
1.67%
16,460,006 95.45%
47,761
0.28%
168,654
0.98%
567,875
3.29%
17,244,296 100.00%

ปี 2553*
พันบาท

4,321,853
388,392
119,914
295,918
205,338

ร้ อยละ

22.64%
2.03%
0.63%
1.55%
1.08%

9,590,770 50.24%
2,679,627 14.04%
246,355
1.29%
291,733
1.53%
18,139,901 95.03%
82,555
0.43%
216,543
1.13%
650,248
3.41%
19,089,246 100.00%

ปี 2554
พันบาท

8,134,807
423,344
148,063
298,420
2,820,830

ร้ อยละ

28.71%
1.49%
0.52%
1.05%
9.96%

10,707,906 37.79%
2,925,540 10.33%
329,589
1.16%
348,296
1.23%
26,136,794 92.25%
83,786
0.30%
263,815
0.93%
1,847,465
6.52%
28,331,860 100.00%

1,541,110
121,227
13,818
165,962
-

8.94%
0.70%
0.08%
0.96%
0.00%

1,596,924
125,599
17,836
165,132
149,546

8.37%
0.66%
0.09%
0.87%
0.78%

3,078,061
128,771
20,094
173,860
1,332,394

10.86%
0.45%
0.07%
0.61%
4.70%

3,075,756
870,830
5,788,704
7,664,540
1,560,782
15,014,026
2,230,270
(428,710)
(305,773)
1,495,788
(95,472)
1,400,316

17.84%
5.05%
33.57%
44.45%
9.05%
87.07%
12.93%
-2.49%
-1.77%
8.67%
-0.55%
8.12%

3,152,774
1,630,919
6,838,729
8,617,766
1,571,408
17,027,903
2,061,344
(458,075)
(291,071)
1,312,198
(75,740)
1,236,458

16.52%
8.54%
35.83%
45.14%
8.23%
89.20%
10.80%
-2.40%
-1.52%
6.87%
-0.40%
6.48%

3,541,970
1,766,429
10,041,580
12,089,331
1,980,190
24,111,100
4,220,760
(879,402)
(414,527)
2,926,831
(46,688)
2,880,143

12.50%
6.23%
35.44%
42.67%
6.99%
85.10%
14.90%
-3.10%
-1.46%
10.33%
-0.16%
10.17%

*ตามทีป่ รับใหม่
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งบกระแสเงินสด (พันบาท)

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

2,795,137

2,537,444

3,813,404

(3,010,522)

(4,718,304)

(6,538,560)

เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(160,466)

2,380,905

2,669,785

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

(375,850)

200,045

(55,371)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด

1,348,706

968,815

1,154,232

(4,041)

(14,628)

39,787

968,815

1,154,232

1,138,648

เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน

กําไร (ขาดทุ น)จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

(ค) อัตราส่ วนทางการเงิน

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.73

1.13

0.89

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

0.29

0.35

0.30

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้ า - รวม (เท่า)

21.35

17.91

20.70

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ - รวม (วัน)

16.87

20.10

17.39

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)

17.53

14.82

14.19

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ (วัน)

20.54

24.28

25.38

5.89

6.04

7.37

61.10

59.58

48.86

(23.69)

(15.19)

(6.10)

64.83%

62.30%

61.58%

อัตรากํ าไรจากการดําเนินงาน (%)

8.78%

6.13%

7.75%

อัตรากํ าไรสุทธิ (%)

8.12%

6.48%

10.17%

11.50%

9.58%

20.08%

5.25%

4.05%

7.82%

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.35

1.38

1.74

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ้ย (เท่า)

8.23

5.44

5.54

อัตราส่วนหนี ้สินที่มภี าระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.96

1.04

1.33

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า - รวม (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย - รวม (วัน)
Cash cycle (days)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากํ าไรขั ้นต้ น (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์ (%)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ น โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ภาพรวมธุรกิจ
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2554 และปี 2554
แม้ ว่าในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่น แนล จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) จะต้ องเผชิญ กับ
ปั ญหาอุทกภัยครัง้ ใหญ่ในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยในช่วงเดือนตุล าคม – พฤศจิก ายน 2554 บริ ษั ท ฯ ยังคง
แสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ งถึงแม้ จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด มีกําไรประจําปี 2554 สูงที่สดุ เป็ นประวัติการณ์ ถึง 2,880
ล้ านบาท โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก
1) ผลการดําเนินงานที่โดดเด่นของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ อันเนื่องมาจาก
ก. การขยายตัวของอัตราการเข้ าพักของโรงแรมนอกกรุงเทพและโรงแรมในต่างประเทศตลอดปี 2554
ข. ความสําเร็ จในการเข้ าซื ้อกิจการ Oaks Hotels and Resorts (“Oaks”) ในประเทศออสเตรเลีย
ค. ยอดขายของธุร กิ จอื่น ๆ ที่เกี่ ย วข้ องกับธุร กิ จโรงแรม อัน ได้ แ ก่ ธุร กิ จขายอสังหาริ มทรั พย์แ ละโครงการ
วาเคชัน่ คลับ ที่เกินความคาดหมาย ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางสภาวะเศรษฐกิจ
2) การเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจร้ านอาหารตลอดทั ้งปี แม้ ว่าจะต้ องเผชิญกับปั ญหานํ ้าท่วมในไตรมาสสุดท้ าย
3) กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P
หากไม่นบั รวมกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงิน ลงทุน ใน S&P และค่า ใช้ จ่า ย one-time อื่น ๆ กํ า ไรสุท ธิ ใ นปี
2554 จะยังคงปรับตัวสูงขึ ้นในอัตราร้ อยละ 55
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริ ษัทฯ มีการบันทึกค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากภัยนํ ้าท่วม อันได้ แก่ เงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบ
ภัย และการตัดจําหน่ายทรัพย์สินและสินค้ าคงเหลือที่เสียหายจากบัญชี (Write-off) รวมทั ้งสิ ้น 238 ล้ านบาท โดยค่าใช้ จ่ายใน
การตัดจําหน่ายส่วนใหญ่เป็ นของธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิต ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหารมีก ารตัดจํา หน่า ย
ทรัพย์สินและสินค้ าคงเหลือที่เสียหายเพียงเล็กน้ อย
นอกจากนี ้บริ ษัท ไมเนอร์ คอร์ เปอร์ เรชัน่ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ บริ ษัทฯ ได้ หยุดผลิตสินค้ าอุปโภคและประกาศ
ปิ ดโรงงาน NMT ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครเป็ นการชัว่ คราวเนื่องจากมีนํ ้าท่วมในพื ้นที่ดงั กล่า ว อย่า งไรก็ ดี โรงงาน NMT ได้
เริ่ มเปิ ดสายการผลิตบางส่วนก่อนกําหนดตั ้งแต่เดือนธันวาคม 2554 และแม้ ว่า ทรัพย์สินโรงแรมของบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รั บความ
เสียหายจากนํ ้าท่วม แต่โรงแรมในประเทศกลับได้ รับผลกระทบจากการยกเลิกห้ องพักที่มีการจองไว้ ล่วงหน้ า เนื่องจากการออก
คําเตือนของสถานทูตประเทศต่างๆ ที่แนะนําให้ นกั ท่องเที่ย วใช้ ความระมัดระวังในการเดิน ทางมายังกรุ งเทพฯ และหลาย
จังหวัดที่ประสบปั ญหาจากนํ ้าท่วม อย่างไรก็ดี ธุรกิจร้ านอาหารยังสามารถแสดงอัตราการเติบโตของยอดขายเฉลี่ย ต่อร้ าน
(Same store sales) ได้ สงู ถึงร้ อยละ 7 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 แม้ ว่าร้ านอาหารกว่า 120 สาขาจะต้ องหยุดดํา เนิน การในช่ว ง
นํ ้าท่วมเนื่องจากไม่สามารถเข้ าถึงร้ านเหล่านี ้ได้ ก็ตาม
ในไตรมาส 4 ปี 2554 รายได้ ของบริ ษัทฯ เติบโตขึ ้นในอัตราร้ อยละ 39 อยู่ที่ 7,345 ล้ า นบาท แม้ ว่า จะต้ องเผชิญ กับ
ปั ญหานํ ้าท่วม โดยมีสาเหตุมาจากการกระจายตัวของธุรกิจในกลุ่มไมเนอร์ ท ั ้งจากการควบรวมกิจการของ Oaks ในประเทศ
ออสเตรเลีย และการเติบโตของธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนี ้รายได้ ของธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหารยังคงเพิ่มสูงขึ ้น
ในขณะที่ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตได้ รับผลกระทบจากนํ ้าท่วมมากที่สดุ จากการสูญเสียรายได้ จากการหยุดดําเนินงาน
ชัว่ คราวของโรงงาน NMT
รายได้ จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 53 ของรายได้ รวมในไตรมาส 4 ปี 2554 เมื่อเทีย บกับ
สัดส่วนร้ อยละ 35 ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน ธุรกิจร้ านอาหารเป็ นธุรกิจที่ทํารายได้ สงู สุดรองลงมา ในสัดส่ว นร้ อยละ 40 และ
ธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตมีสดั ส่วนรายได้ คิดเป็ นร้ อยละ 7
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รายได้ จําแนกตามประเภทธุรกิจ
หน่ วย: ล้ านบาท

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4
เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
ปี 2554
ปี 2553
2,954
2,704
9%
ร้ านอาหาร*
3,875
1,853
109%
โรงแรมและอื่นๆ
516
739
-30%
จัดจําหน่ ายและผลิต
รายได้ รวม**
7,345
5,296
39%
* เงินปั นผลรับจาก S&P ในช่วงก่อนหน้ าไตรมาส 3 ปี 2554 ได้ มีก ารจัดกลุ่มใหม่จากเดิมรวมอยู่ในกลุ่มโรงแรมเป็ นกลุ่ม
ร้ านอาหาร
** รวมส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริ ษัทร่ วม
สําหรับปี 2554 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจํานวน 28,332 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 48 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก
(1) การควบรวมผลการดํา เนิน งานของ Oaks จํา นวน 7 เดือน (2) ยอดขายจากธุร กิ จพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ (3) ผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ ้นของทุกๆ ธุรกิจ และ (4) การบันทึกกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P
หากดูรายได้ จําแนกตามประเภทธุรกิจ ธุรกิจโรงแรมและอืน่ ๆ และธุรกิจร้ านอาหารมีสดั ส่วนรายได้ ร้อยละ 45 และร้ อยละ 41
ของรายได้ รวม ตามลําดับ ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตมีสดั ส่วนรายได้ ร้อยละ 10 และกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมใน
เงินลงทุนใน S&P มีสดั ส่วนรายได้ คิดเป็ นร้ อยละ 4 ของรายได้ รวม
รายได้ จําแนกตามประเภทธุรกิจ
หน่ วย: ล้ านบาท
ร้ านอาหาร*
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจําหน่ ายและผลิต
กําไรจากการปรับมูลค่ ายุติธรรมใน
เงินลงทุนใน S&P
รายได้ รวม**

ปี 2554
11,697
12,657
2,923
1,054

ปี 2553
10,540
5,870
2,680
0

เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
11%
116%
9%
N/A

28,332

19,089

48%

* เงินปั นผลรับจาก S&P ในช่วงก่อนหน้ าไตรมาส 3 ปี 2554 ได้ มกี ารจัดกลุม่ ใหม่จากเดิมรวมอยู่ในกลุม่ โรงแรมเป็ นกลุม่ ร้ านอาหาร
** รวมส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริ ษัทฯ มีกําไรก่อนหักดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) 1,369 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นใน
อัตราร้ อยละ 30 จากไตรมาส 4 ปี 2553 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม
ที่ช่วยชดเชยการสูญเสียรายได้ และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ ้นจากปั ญหานํ ้าท่วม ส่งผลให้ EBITDA จากธุรกิจโรงแรมและอื่น ๆ
และธุรกิจร้ านอาหารมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 77 และร้ อยละ 36 ของ EBITDA รวม ตามลําดับ ในขณะที่ธุรกิจจัดจําหน่ายและ
รับจ้ างผลิตได้ รับผลกระทบจากการปิ ดโรงงาน NMT เป็ นเวลา 2 เดือนและยังมีค่า ใช้ จ่า ยจากการตัดจํา หน่า ยสิน ทรั พย์แ ละ
สินค้ าคงเหลือที่เสียหายจากนํ ้าท่วม ส่งผลให้ ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตมีผลขาดทุนก่อนหักดอกเบี ้ยจ่า ย ภาษี แ ละค่า
เสื่อมในไตรมาสนี ้
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กําไรก่ อนหักดอกเบีย้ จ่ าย ภาษีและค่ าเสื่อม (EBITDA)
หน่ วย: ล้ านบาท
ไตรมาส 4
ปี 2554
ร้ านอาหาร
492
โรงแรมและอื่นๆ
1,050
จัดจําหน่ายและผลิต
-173
รวม
1,369
EBITDA Margin
19%

ไตรมาส 4
ปี 2553
449
553
55
1,056
20%

เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
10%
90%
-416%
30%

* เงินปั นผลรั บจาก S&P ในช่วงก่อนหน้ าไตรมาส 3 ปี 2554 ได้ มกี ารจัดกลุม่ ใหม่จากเดิมรวมอยู่ในกลุม่ โรงแรมเป็ นกลุม่ ร้ านอาหาร

สําหรับปี 2554 EBITDA ของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 71 อยู่ที่ 6,201 ล้ านบาท ซึ่งหากไม่นบั รวมกําไรจากการ
ปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P จํานวน 1,054 ล้ านบาทและค่าใช้ จ่ายการด้ อยค่าของค่า ความนิย มของเงิน ลงทุน ใน
ประเทศจีนจํานวน 93 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2554 (one-time goodwill impairment) แล้ ว EBITDA ของบริ ษั ท ฯ ยังคง
เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 44 โดยธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีอตั ราการเติบโตของ EBITDA สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 91 จากความพยายาม
ในการขยายธรุกิจควบคู่ไปกับการกระจายความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ผ่านการลงทุนในกิจการ Oaks และการ
พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ EBITDA ของธุรกิจร้ านอาหาร (ไม่นบั รวมกําไรจากการปรับมูลค่า ยุติธรรมในเงิน ลงทุน ใน S&P
และค่าใช้ จ่ายการด้ อยค่าของค่าความนิยม) เติบโตในอัตราที่ใกล้ เคียงกับรายได้ อยู่ที่ร้อยละ 10 อย่างไรก็ดี EBITDA ของธุรกิจ
จัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตลดลงในอัตราร้ อยละ 97 เนื่องจากค่า ใช้ จ่า ยในการตัดจํา หน่า ยทรั พย์สิน และสิน ค้ า คงเหลือที่
เสียหายในไตรมาสที่ 4 ปี 2554
ในปี 2554 สัดส่วนของ EBITDA จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 48 เป็ นร้ อยละ 53 ของ EBITDA รวม
ธุรกิจร้ านอาหารมีสดั ส่วน EBITDA ร้ อยละ 30 และกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงิน ลงทุน ใน S&P และค่า ใช้ จ่า ยการ
ด้ อยค่าของค่าความนิยมมีสดั ส่วน EBITDA ร้ อยละ 17
กําไรก่ อนหักดอกเบีย้ จ่ าย ภาษีและค่ าเสื่อม (EBITDA)
หน่ วย: ล้ านบาท
ปี 2554
ร้ านอาหาร
1,923
โรงแรมและอื่นๆ
3,313
จัดจําหน่ายและผลิต
4
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
1,054
ใน S&P
ค่าใช้ จ่ายการด้ อยค่าของค่าความนิยมของ
-93
กิจการในประเทศจีน
รวม
6,201
EBITDA Margin
22%

ปี 2553
1,746
1,735
152
0

เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
10%
91%
-97%
N/A

0

N/A

3,633
19%

71%

* เงินปั นผลรั บจาก S&P ในช่วงก่อนหน้ าไตรมาส 3 ปี 2554 ได้ มกี ารจัดกลุ่มใหม่จากเดิมรวมอยู่ในกลุ่มโรงแรมเป็ นกลุ่มร้ านอาหาร
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แม้ ว่าบริ ษัทฯ จะมีการบันทึกค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับนํ ้าท่วมจํานวน 238 ล้ านบาท แต่กําไรสุทธิของบริ ษัทฯ ยังเติบโต
ในอัตราร้ อยละ 9 อยู่ที่ 472 ล้ านบาทในไตรมาส 4 ปี 2554 อย่างไรก็ดี ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นนี ้ ส่งผลให้ อตั ราทํา กํ า ไรลดลงอยู่ที่
ร้ อยละ 6
สําหรับปี 2554 กําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นในอัตราสูงถึงร้ อยละ 133 อยู่ที่ 2,880 ล้ านบาท ซึ่งหากไม่นบั รวมกําไรจากการปรั บ
มูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P และค่าใช้ จ่ายการด้ อยค่าของค่าความนิยมกําไรสุทธิในปี 2554 ยังคงเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อย
ละ 55 และมีอตั ราการทํากําไรเท่ากับร้ อยละ 7
กําไรสุทธิ
หน่ วย: ล้ านบาท

ไตรมาส 4
ปี 2554
472
6%
ปี 2554
2,880
10%

รวม
อัตราทํากําไรสุทธิ
หน่ วย: ล้ านบาท
รวม
อัตราทํากําไรสุทธิ

ไตรมาส 4
ปี 2553
432
8%
ปี 2553
1,236
6%

เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
9%
เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
133%

* เงินปั นผลรั บจาก S&P ในช่วงก่อนหน้ าไตรมาส 3 ปี 2554 ได้ มกี ารจัดกลุ่มใหม่จากเดิมรวมอยู่ในกลุ่มโรงแรมเป็ นกลุ่มร้ านอาหาร

พัฒนาการที่สําคัญในไตรมาส 4 ปี 2554
พัฒนาการ

ร้ านอาหาร

โรงแรมและอื่นๆ

จัดจําหน่ายสินค้ า

• เข้ าซื ้อหุ้นทีเ่ หลืออีกร้ อยละ 30 ในไทยเอ็กซ์เพรส ประเทศสิงคโปร์
• เปิ ดร้ านอาหารสุทธิจํานวน 54 สาขาโดยเป็ นร้ านอาหารทีล่ งทุนเองจํานวน 15 สาขา และ
เป็ นร้ านอาหารแฟรนไชส์จํานวน 39 สาขา
• เปิ ดให้บริการร้ านไทย เอ็กซ์เพรส ทีล่ งทุนเองแห่งแรกในประเทศจีน และเปิ ดร้ านแฟรนไชส์
Xin Wang แห่งแรกในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
• เปิ ดร้ านเดอะ คอฟฟี่ คลับ ทีล่ งทุนเองแห่งทีห่ กในพัทยา
• ประสบความสําเร็จในการรีแบรนด์โรงแรมกรุ งเทพฯ แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา และเปลี่ยน
ชื่อเป็ นโรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ รีซอร์ทแอนด์สปา
• เปิ ดให้บริการโรงแรมภายใต้ แบรนด์ อาวานี แห่งแรกในประเทศศรีลงั กา ภายใต้ ชื่อ โรงแรม
อาวานี เบนโตตา รีสอร์ทแอนด์สปา (เดิมชื่อโรงแรม เซเรนดิบ แอนด์ เซเรนดิพิตี เบนโตตา)
และต่อมา ได้ เปิ ดให้บริการโรงแรมอาวานี คาลูตารา รีสอร์ทแอนด์สปา (เดิมชื่อโรงแรม คานิ
ลังกา รีสอร์ทแอนด์สปา) ทีป่ ระเทศศรีลงั กาเช่นเดียวกัน
• โอนและบันทึกการขายคอนโดมิเนียมระดับบนของโครงการ เซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนซ์ ใน
สัดส่วนร้ อยละ 11 ของพื ้นทีข่ ายในไตรมาส 4 ส่งผลให้ ณ สิ ้นปี 2554 บริษัทฯ สามารถขาย
คอนโดมิเนียมของโครงการดังกล่าวได้ เกือบร้ อยละ 50 ของพื ้นทีข่ ายทังหมด
้
• เปิ ดให้บริการร้ านอาหารญี่ปุ่นร่วมสมัยชื่อดัง Zuma สาขาทีห่ กของโลกทีโ่ รงแรมเซ็นต์ รีจิส
กรุ งเทพฯ
• เปิ ดจุดจําหน่ายอีก 8 แห่ง จากการเปิ ดตัวของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพระราม 9 ในเดือน
ธันวาคม
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• ปรับกลยุทธ์ของธุรกิจจัดจําหน่าย โดยจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท AmorePacific ผู้เป็ น
ตัวแทนจําหน่ายเครื่องสําอาง Laneige โดยการจําหน่ายเงินลงทุนเสร็จสิ ้นในช่วงต้ นเดือน
มกราคม 2555

ผลการดําเนินงานจําแนกรายธุรกิจ
ธุรกิจร้ านอาหาร
ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทฯ มีสาขาร้ านอาหารทั ้งสิ ้น 1,257 สาขา แบ่งเป็ นสาขาที่บริ ษั ท ฯ ลงทุน เอง 711 สาขา คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 57 และสาขาแฟรนไชส์ 546 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 43 โดยเป็ นสาขาในประเทศไทย 831 สาขา คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 66 และเป็ นสาขาในต่างประเทศ 426 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 34 ในประเทศออสเตรเลีย นิว ซีแ ลนด์ จีน
ภูมิภาคตะวันออกกลาง อินเดีย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยในไตรมาส 4 ปี 2554 บริ ษัทฯ มีร้านเปิ ดใหม่จํานวน 57
สาขา ในขณะที่มีการปิ ดสาขารวม 3 แห่ง
ร้ านอาหารจําแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์
จํานวนร้ านสาขา
ไตรมาส 4
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
ปี 2554
(q-q)
(y-y)
บริษัทลงทุนเอง
711
15
26
- ประเทศไทย
616
16
25
- ต่างประเทศ
95
(1)
1
สาขาแฟรนไชส์
546
38
83
- ประเทศไทย
215
16
45
- ต่างประเทศ
331
23
38
รวมสาขาร้ านอาหาร
1,257
54
109
ร้ านอาหารจําแนกตามแบรนด์
จํานวนร้ านสาขา
เดอะพิซซ่ า
สเวนเซ่นส์
ซิซเลอร์
แดรี่ควีน
เบอร์ เกอร์ คิง
เดอะคอฟฟี่ คลับ*
ไทยเอ็กซ์ เพรส
อื่นๆ**
รวมสาขาร้ านอาหาร

ไตรมาส 4
ปี 2554
277
267
45
263
27
294
69
15
1,257

เปลี่ยนแปลง
(q-q)
16
10
11
14
3
54

เปลี่ยนแปลง
(y-y)
29
25
1
20
1
32
(2)
3
109

* กลุม่ เดอะ คอฟฟี่ คลับรวมร้ านอาหารแบรนด์ Ribs and Rumps
** อื่นๆ รวมถึงร้ านอาหารที่ดําเนินงานอยู่ในสนามบิน ซึ่งอยู่ภายใต้ บริ ษัทร่ วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 51 คือ บริ ษัท ซีเล็ค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์

ผลประกอบการตามกลุ่มร้ านอาหาร
ในไตรมาส 4 ปี 2554 ยอดขายรวมจากธุรกิจอาหารทุกสาขา รวมธุรกิจแฟรนไชส์ (Total System Sales) เพิ่มขึ ้นใน
อัตราร้ อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการเปิ ดร้ านอาหารเพิ่มขึ ้น 109 สาขาในช่วง 12 เดือนที่
ผ่านมา และการเติบโตของยอดขายต่อร้ าน (Same-store-sales) ในอัตราเฉลี่ย ร้ อยละ 7 โดยแบรนด์ส่ว นใหญ่ มีอัตราการ
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เติบโตของยอดขายต่อร้ านที่ดี แม้ ว่าร้ านอาหารบางสาขาต้ องหยุดดําเนินการชัว่ คราว เนื่องจากลูกค้ าและพนักงานไม่สามารถ
เดินทางเข้ าไปถึงได้
กลุ่มไทย เอ็กซ์เพรสยังคงมียอดขายเฉลี่ยต่อร้ านที่ลดลงในไตรมาสนี ้ ซึ่งถึ งแม้ ว่า แบรนด์ไทย เอ็ก ซ์เพรส ที่เป็ นแบ
รนด์หลัก จะยังคงมีการเติบโตที่ดีอย่า งต่อเนื่องด้ ว ยยอดขายเฉลี่ย ต่อร้ านที่ส ูงขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3 ในไตรมาส 4 ปี 2554
หากแต่แบรนด์ Xin Wang มียอดขายเฉลี่ยต่อร้ านลดลง เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้บริ ห าร อย่า งไรก็ ตาม
ยอดขายเฉลี่ยต่อร้ านของ Xin Wang มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้นตั ้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็ นต้ นมา โดยบริ ษัทฯ คาดว่ายอดขายของ Xin
Wang จะฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ การดําเนินงานของกลุ่มผู้บริ หารใหม่ อย่างไรก็ดี แม้ ว่ายอดขายเฉลี่ยต่อร้ านของกลุ่มไทย
เอ็กซ์เพรสจะลดลงในอัตราร้ อยละ 1.6 ในปี 2554 แต่กําไรสุทธิของไทย เอ็กซ์เพรสยังมีจํานวนสูงถึง 8 ล้ านเหรี ยญสิงคโปร์
สําหรับปี 2554 ยอดขายเฉลี่ยต่อร้ านและยอดขายรวมยังคงปรับตัวสูงขึ ้นกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนอย่างมีนยั สําคัญในอัตรา
ร้ อยละ 9 และร้ อยละ 14 ตามลําดับ
ผลการดําเนินงานธุรกิจอาหารจําแนกตามแบรนด์
อัตราเติบโตของยอดขายต่ อร้ าน (Same Store Sales Growth)
ไตรมาส 4 ปี 2554 ไตรมาส 4 ปี 2553
ปี 2554
ปี 2553
(ร้ อยละ)
เดอะพิซซ่า
11.3
8.6
11.7
4.0
สเวนเซ่นส์
-0.3
1.7
3.6
2.6
ซิซเลอร์
5.0
4.3
11.8
5.7
แดรี่ ควีน
20.7
11.7
16.7
7.5
เบอร์ เกอร์ คิง
16.9
1.4
21.8
3.7
เดอะคอฟฟี่ คลับ
5.5
9.8
8.8
5.7
ไทยเอ็กซ์เพรส
-3.7
1.6
-1.6
-5.3
เฉลี่ย
6.5
6.8
9.0
3.7
ผลการดําเนินงานธุรกิจอาหารจําแนกตามแบรนด์
อัตราเติบโตของยอดขายรวม (Total System Sales Growth)
ไตรมาส 4 ปี 2554 ไตรมาส 4 ปี 2553
ปี
(ร้ อยละ)
เดอะพิซซ่า
18.2
11.8
สเวนเซ่นส์
8.6
6.0
ซิซเลอร์
8.3
12.0
แดรี่ ควีน
30.8
16.0
เบอร์ เกอร์ คิง
6.9
4.5
เดอะคอฟฟี่ คลับ
13.7
17.9
ไทยเอ็กซ์เพรส
-0.3
1.4
เฉลี่ย
12.7
11.8

2554
15.6
11.8
14.5
23.8
17.1
15.8
0.9
14.1

ปี 2553
5.9
3.9
15.0
12.5
6.6
16.7
-1.0
9.8

หมายเหตุ : การเติบโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายที่เป็ นสกุลเงินท้ อ งถิ่น เพือ่ ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
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ผลการดําเนินงาน
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 รายได้ จากการดําเนิน งานของธุร กิ จร้ านอาหารเติบโตในอัตราร้ อยละ 9 เมื่อเทีย บกับช่ว ง
เดียวกันของปี ก่อน จากการขยายตัวของยอดขายต่อร้ าน (Same store sales) และการเปิ ดร้ านอาหารเพิ่มเติม เช่น เดีย วกัน
รายได้ จากธุรกิจร้ านอาหารในปี 2554 (ไม่นบั รวมกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P) เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ
11 ในขณะที่อตั ราทํากําไร EBITDA ลดลงเล็กน้ อยอยู่ที่ร้อยละ 16 เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากรและการตลาดที่สงู ขึ ้น
ในช่วงต้ นปี
โครงสร้ างรายได้
หน่ วย: ล้ านบาท
รายได้ จากการดําเนินงาน*
รายรับจากการให้ แฟรนไชส์
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin
รายได้ จากการดําเนินงาน*
รายรับจากการให้ แฟรนไชส์
รวมรายได้
EBITDA (ไม่ รวมกําไรจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P และค่ าใช้ จ่าย
การด้ อยค่าของค่ าความนิยม)
EBITDA Margin

ไตรมาส 4 ปี 2554
2,859
94
2,954
492
17%
ปี 2554
11,349
348
11,697
1,923
16%

ไตรมาส 4ปี 2553 เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
2,622
9%
83
14%
2,704
9%
449
10%
17%
ปี 2553
เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
10,248
11%
292
19%
10,540
11%
1,746
10%
17%

* ไม่รวมกําไรจากการปรับ มูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P แต่รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้ อื่น
** เงินปั นผลรั บจาก S&P ในช่วงก่อนหน้ าไตรมาส 3 ปี 2554 ได้ มกี ารจัดกลุ่มใหม่ จากเดิมรวมอยู่ในกลุ่มโรงแรมเป็ นกลุม่ ร้ านอาหาร

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจโรงแรม
การลงทุนใน Oaks ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโรงแรมที่ลงทุนเองจํา นวน 28 แห่งและมีโรงแรมและเซอร์ วิส สวีท ที่รั บจ้ า ง
บริ หารอีก 47 แห่งใน 10 ประเทศ มีจํานวนห้ องพักทั ้งสิ ้น 9,821 ห้ อง ซึ่งเป็ นห้ องที่บริ ษั ท ฯ ลงทุน เอง 3,287 ห้ องและรั บจ้ า ง
บริ หาร 6,534 ห้ อง โดยเป็ นห้ องพักในประเทศไทย 3,209 ห้ อง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 33 และเป็ นห้ องพักในต่างประเทศ 6,612
ห้ อง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 67 ในประเทศออสเตรเลีย นิว ซีแ ลนด์ มัล ดีฟส์ อิน โดนิเซีย ศรี ล ังกา เวีย ดนาม แอฟริ ก า และ
ภูมิภาคตะวันออกกลาง
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ห้ องพักจําแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและรับจ้ างบริหาร
จํานวนห้องพัก
ไตรมาส 4
ปี 2554
บริษัทฯ ลงทุนเอง*
3,287
- ประเทศไทย
2,371
- ต่างประเทศ
916
รับจ้ างบริหาร
6,534
- ประเทศไทย
838
- ต่างประเทศ**
5,696
รวมห้ องพัก
9,821

* จํานวนห้ องพักที่บริ ษัทฯ ลงทุนเองรวมโรงแรมที่บริ ษัทฯ ร่ วมลงทุน
** รวมโรงแรมและเซอร์ วสิ สวีทที่มสี ญ
ั ญาว่าจ้ างบริหารและสัญญาว่าจ้ างบริ การ

ห้ องพักจําแนกตามแบรนด์
จํานวนห้องพัก
อนันตรา*
โฟร์ ซซี ่ นั ส์
แมริออท*
โอ๊ คส์
อาวานี**
อื่นๆ**
รวมห้ องพัก

ไตรมาส 4
ปี 2554
2,355
505
782
5,277
195
707
9,821

เปลี่ยนแปลง
(q-q)
-9
-9
-9

เปลี่ยนแปลง
(q-q)
407
-413
0
195
-198
-9

เปลี่ยนแปลง
(y-y)
296
218
78
5,411
45
5,366
5,707

เปลี่ยนแปลง
(y-y)
619
-413
5,277
195
29
5,707

* โรงแรมกรุ งเทพฯ แมริ ออท ได้ เปลีย่ นชื่อเป็ นโรงแรมอนันตรา กรุงเทพ ริ เวอร์ ไซด์ ตั ้งแต่เดือนพฤศิกายน 2554
** โรงแรม Serendib and Serenditiy Bentota และโรงแรม Kani Lanka Resort & Spaได้ เ ปลีย่ นชื่อ เป็ นโรงแรมอาวานี เบนโตตา รี สอร์ ทแอนด์
สปา และโรงแรมอาวานี คาลูตารา รี สอร์ ทแอนด์ สปา ตามลําดับ

ผลประกอบการตามกลุ่มโรงแรม
ในไตรมาส 4 ปี 2554 อัตราการเข้ าพักเฉลี่ยของโรงแรมในกลุ่มบริ ษัทฯ ปรับตัวสูงขึ ้นร้ อยละ 10 เป็ นร้ อยละ 68 ส่ว น
หนึ่งเป็ นผลมาจากการรวมอัตราเข้ าพักเฉลี่ยของ Oaks ที่สงู ในระดับร้ อยละ 79 และถึงแม้ ว่า ราคาห้ องพักต่อคืนของ Oaks ที่
ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยมีส่วนทําให้ อตั ราค่าห้ องเฉลี่ยต่อคืนของกลุ่มลดลงร้ อยละ 9 แต่อัตราเข้ า พัก เฉลี่ย ของกลุ่มที่ดีขึ ้น ส่งผลให้
รายได้ เฉลี่ยต่อห้ อง (Revenue per available room, RevPar) เพิ่มสูงขึ ้นในอัตราร้ อยละ 7 ในไตรมาสนี ้ โดยแบรนด์ส่ว นใหญ่
ของกลุ่มไมเนอร์ มีอตั ราการเข้ าพักที่สงู ขึ ้น ยกเว้ นกลุ่มโฟร์ ซีซนั่ ส์ และกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากโรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุงเทพและโรงแรม
เซ็นต์ รี จิส กรุงเทพฯ ได้ รับผลกระทบจากการยกเลิกห้ องพักที่จองไว้ ล่วงหน้ า จากความกังวลด้ านปั ญหานํ ้าท่วมตลอดไตรมาส
4 ปี 2554 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงผลการดําเนินงานของทั ้งปี 2554 พบว่า โรงแรมทุกกลุ่มมีอตั ราการเข้ าพักที่ดีขึ ้น และใน
ไตรมาส 4 ปี 2554 แบรนด์โรงแรมส่ว นใหญ่ มีร าคาห้ องพัก เฉลี่ย สูงขึ ้น ยกเว้ น กลุ่มอนัน ตรา ซึ่งมีโรงแรมบางแห่งที่อยู่ใน
ระหว่างการรี แบรนด์และปรับปรุงโรงแรมในช่วงไตรมาสที่ 4 ส่งผลให้ โรงแรมดังกล่าวยังไม่สามารถปรับราคาห้ องพัก ให้ ส ูงขึ ้น
ได้ ทนั ที ซึ่งบริ ษัทฯ คาดว่า โรงแรมที่ปรับปรุงและรี แบรนด์ใหม่ จะสามารถเพิ่มราคาค่าห้ องพักให้ สอดคล้ องกับห้ องพักที่ดีขึ ้นได้
ในปี 2555
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ผลการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมจําแนกตามแบรนด์

แมริออท*
อนันตรา*
โฟร์ ซ่ ซี ่ นั ส์
โอ๊ คส์
อื่นๆ**
เฉลี่ย

ไตรมาส 4 ปี 2554
65*
58*
42
79
44
68

แมริออท*
อนันตรา*
โฟร์ ซซี ่ นั ส์
โอ๊ คส์
อื่นๆ**
เฉลี่ย

ไตรมาส 4 ปี 2554
4,029
7,239
9,970
4,880
5,302
5,483

แมริออท*
อนันตรา*
โฟร์ ซ่ ซี ่ นั ส์
โอ๊ คส์
อื่นๆ**
เฉลี่ย

ไตรมาส 4 ปี 2554
2,614
4,178
4,197
3,856
2,335
3,737

อัตราการเข้ าพัก (ร้ อยละ)
ไตรมาส 4 ปี 2553
ปี 2554
65
67*
53
52*
55
50
N/A
79
55
45
58
65
ค่ าห้องเฉลี่ย (บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2553
ปี 2554
3,890
3,643
7,947
6,829
8,176
8,660
N/A
4,977
3,953
4,925
6,015
5,385
รายได้ เฉลี่ยต่อห้อง(บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2553
ปี 2554
2,537
2,450
4,212
3,526
4,525
4,325
N/A
3,917
2,184
2,193
3,491
3,479

ปี 2553
63
47
45
N/A
44
52
ปี 2553
3,717
7,248
8,338
N/A
5,076
5,695
ปี 2553
2,337
3,371
3,735
N/A
2,254
2,976

* โรงแรมกรุงเทพ แมริ ออท ได้ เปลีย่ นชื่อเป็ นโรงแรมอนันตรา กรุงเทพ ริ เวอร์ ไซด์ ตั ้งแต่เดือนพฤศิกายน 2554
** อื่นๆ ประกอบด้ วย โรงแรมนาลาดู ที่มัลดีฟส์ และโรงแรมฮาร์ เบอร์ วิว ที่เวียดนาม

ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม
รายได้ ของธุรกิจโรงแรมในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เพิ่มขึ ้นหนึ่งเท่าตัว จากการรวมงบการเงินของ Oaks รายได้ ที่เพิ่มขึ ้น
จากโรงแรมที่เปิ ดใหม่ ตลอดจนผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นของทุกโรงแรมเดิม สอดคล้ องกับรายได้ ของธุรกิจโรงแรมในปี 2554 ที่
ปรับตัวสูงขึ ้นในอัตราที่ใกล้ เคียงกันที่ร้อยละ 88
ผลการดําเนินงานของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
บริ ษัทฯ บริ หารธุรกิจสปาภายใต้ แบรนด์อนันตราสปา มันดาราสปา และเอเลมิสสปา ซึ่งนอกเหนือจากการเข้ าลงทุน
เองแล้ ว บริ ษัทฯ ยังรับจ้ างบริ หารสปาในโรงแรมชั ้นนําต่างๆ ทั ้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้ วย ณ สิ ้นไตรมาส 4 ปี 2554
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บริ ษัทฯ มีจํานวน สปาทั ้งสิ ้น 36 แห่งในประเทศไทย จีน มัลดีฟส์ แทนซาเนีย จอร์ แ ดน สาธารณรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์ อิน เดีย
อียิปต์ เวียดนามและล่าสุด ในประเทศเกาหลี โดยในไตรมาส 4 ของปี 2554 รายได้ จากธุรกิจสปาลดลงในอัตราร้ อยละ 9 อยู่ที่
77 ล้ านบาท จากการปิ ดสปาจํานวน 3 แห่งในช่วงปี 2554 อย่างไรก็ ดี รายได้ จากธุร กิ จ สปาทั ้งปี 2554 เพิ่มขึ ้นเล็ก น้ อยใน
อัตราร้ อยละ 1 อยู่ที่ 298 ล้ านบาท
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ ได้ แก่การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายควบคู่ไปกับการดําเนินกิจการโรงแรม
ในพื ้นที่เดียวกัน บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาโครงการแห่งแรกที่เกาะสมุย ชื่อโครงการดิเอสเตท สมุย ตั ้งอยู่ติดกับโรงแรมโฟร์ ซีซั่น สมุย
โดยโครงการดังกล่าวมีบ้านพักตากอากาศจํานวน 14 หลัง นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีโครงการที่สอง คือโครงการเซ็น ต์ รี จิส เรสซิ
เดนส์ ในกรุงเทพ ซึ่งเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมจํานวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรมภายใต้ ก ารบริ ห ารงานโดยแบรนด์
เซ็นต์ รี จิส อีกทั ้งบริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา ภายใต้ แบรนด์ข องบริ ษั ท ฯ เองเป็ นครั ง้ แรก คือ อนัน
ตราวาเคชัน่ คลับ โดยได้ สร้ างวิลล่าหรูจํานวน 20 หลังติดกับโรงแรมอนัน ตรา บ่อผุด สมุย เพื่อเป็ นห้ องพัก ของโครงการเพื่อ
รองรับการขายสิทธิในการเข้ าพักอาศัยตั ้งแต่เดือนธันวาคม 2553 และบริ ษัทฯ ยังได้ เพิ่มวิลล่าอีกสองหลังที่ภูเก็ ตและห้ องพัก
อีกสามห้ องในควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ในปี 2554 ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งรวมรายได้ ค่า
เช่าจากโครงการ ดิ เอสเตท สมุยทั ้งสิ ้น จํานวน 801 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2554 เมื่อเทียบกับช่ว งเดีย วกัน ของปี ก่ อน ที่มี
การบันทึกรายได้ จากการขายยูนิตแรกๆ ของโครงการเซ็นต์ รี จิสและรายได้ จากค่าเช่าโครงการ ดิ เอสเตท สมุย เพียง 216 ล้ าน
บาทเท่านั ้น ในทํานองเดียวกัน รายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ในปี 2554 เพิ่มขึ ้นอย่า งมีน ัย สํา คัญ อยู่ที่ 2,853 ล้ า นบาท
ในขณะที่ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน มีรายได้ เพียง 236 ล้ านบาทเท่านั ้น
บริ ษัทดําเนินธุรกิจศูนย์การค้ าและบันเทิง ซึ่งรวมถึงศูนย์การค้ า 3 แห่ง ได้ แก่ (1) ศูนย์การค้ ารอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า
พัทยา
(2) ศูนย์การค้ า Turtle Village ที่ภเู ก็ต และ (3) ศูน ย์ก ารค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า กรุ งเทพ และดํา เนิน ธุร กิ จ
บันเทิงแบ่งได้ เป็ น 6 กลุ่ม คือ (1) พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! (2) โรงภาพยนตร์ 4 มิติ (3) โกดังผีสิง (4) มหัศจรรย์
เขาวงกต (5) พิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้ง หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิร์ค และ (6) เครื่ องเล่นใหม่ล่าสุด Scream in the Dark โดยในไตรมาส
4 ปี 2554 รายได้ จากธุรกิจศูนย์การค้ าและธุรกิจบันเทิงคงที่ที่ 134 ล้ านบาท ในขณะที่รายได้ ในปี 2554 เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ
12 อยู่ที่ 589 ล้ านบาท
ผลการดําเนินงานของกลุ่มโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในไตรมาส 4 ปี 2554 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการควบรวมกิจการของ Oaks จํานวน 1,182 ล้ านบาท และมีรายได้ จาก
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์อีก 801 ล้ านบาท ดังนั ้น รายได้ จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ของบริ ษั ท ฯ จึงเพิ่มขึ ้นในอัตราสูงถึ งร้ อยละ
109 หรื อเท่ากับ 3,875 ล้ านบาท อย่า งไรก็ ดี อัตราการทํา กํ า ไรก่ อนหัก ดอกเบี ้ยจ่า ย ภาษี แ ละค่า เสื่อม (EBITDA margin)
ลดลงจากร้ อยละ 30 ในไตรมาส 4 ปี 2553 เป็ นร้ อยละ 27 ในไตรมาสนี ้ อัน เป็ นผลมาจากการสูญ เสีย รายได้ เนื่องจากการ
ยกเลิกห้ องพักที่จองไว้ ล่วงหน้ าจากเหตุการณ์นํ ้าท่วม ประกอบกับการบันทึกค่าใช้ จ่ายในช่วงเริ่ มดําเนินงานของโรงแรมอนันต
รา คีฮาวา ที่มลั ดีฟส์ ซึ่งเปิ ดดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 และโรงแรมเซ็น ต์ รี จิส กรุ งเทพ ซึ่งเปิ ดดํา เนิน การในเดือน
เมษายน 2554 ค่าใช้ จ่ายในการขายและการตลาดของโครงการอนันตรา วาเคชั่น คลับและคอนโดมิเนีย ม เซ็น ต์ รี จิส เรสซิ
เดนส์ รวมไปถึงอัตราการทํากําไร EBITDA ที่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม Oaks ซึ่งส่งผลให้ อตั ราการทํากํ า ไร EBITDA ของธุร กิ จ
โรงแรมและอื่นๆ ในปี 2554 ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 26 เช่นเดียวกัน เมื่อเทียบกับร้ อยละ 30 ในปี 2553
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โครงสร้ างรายได้
หน่ วย: ล้ านบาท
ธุรกิจโรงแรม*
ธุรกิจรับจ้างบริ หารโรงแรม
ธุรกิจสปา
ธุรกิจศูนย์การค้ าและบันเทิง
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์**
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin
ธุรกิจโรงแรม*
ธุรกิจรับจ้างบริ หารโรงแรม
ธุรกิจสปา
ธุรกิจศูนย์การค้ าและบันเทิง
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์**
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin

ไตรมาส 4
ปี 2554
2,736
127

ไตรมาส 4
ปี 2553
1,350
68

เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)

77
134
801
3,875
1,050
27%
ปี 2554
8,587
330
298
589
2,853
12,657
3,313
26%

85
133
216
1,853
553
30%
ปี 2553
4,564
246
296
527
236
5,870
1,735
30%

-9%
0%
270%
109%
90%

103%
86%

เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
88%
34%
1%
12%
1107%
116%
91%

* รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้ อื่น
** รวมรายได้ ค่าเช่าจากโครงการ ดิ เอสเตท สมุย

ธุรกิจค้ าปลีกและรับจ้ างผลิตสินค้ า
ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทฯ มีร้านค้ าและจุดจําหน่าย จํานวน 247 แห่ง เพิ่มขึ ้น 8 แห่งจาก 239 แห่ง ณ สิ ้นไตรมาส 3 ปี
2554 เป็ นผลมาจากการเปิ ดให้ บริ การของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพระราม 9 ในกรุงเทพ
จากจํานวนร้ านค้ าและจุดจําหน่ายทั ้งหมด ร้ อยละ 74 เป็ นของกลุ่มแฟชัน่ ภายใต้ แบรนด์ เอสปรี บอสสินี่ แก็ป ชาร์ ลส์แอนด์คธี
เป็ นต้ น และอีกร้ อยละ 19 เป็ นของกลุ่มเครื่ องสําอาง ภายใต้ แบรนด์ เรดเอิร์ธ บลูม และ สแมชบ๊ อกซ์ เป็ นต้ น
จํานวนสาขาและจุดจําหน่ ายของธุรกิจค้ าปลีก
จํานวนสาขา/จุดจําหน่ าย
ไตรมาส 4
ปี 2554
กลุ่มสินค้าแฟชัน่
183
กลุ่มเครื่ องสําอาง
49
อื่น ๆ
15
รวม
247

เปลี่ยนแปลง
(q-q)
6
2
8
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(y-y)
-4
-5
-2
-11
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ในไตรมาส 4 ปี 2554 จุดจําหน่ายสินค้ าหลายๆ แห่งต้ องหยุดดําเนินการชัว่ คราว โดยมีสาเหตุมาจากนํ ้าท่ว ม ซึ่งทํา
ให้ ลกู ค้ าและพนักงานไม่สามารถเข้ าถึงจุดจําหน่ายได้ โดยยอดขายเฉลี่ยต่อร้ านในไตรมาสนี ้ ลดลงในอัตราร้ อยละ 12 จาก
ความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคที่ได้ ปรับตัวลดลง นอกจากนี ้ โรงงาน NMT ยังต้ องหยุดการผลิตเป็ นระยะเวลา 2 เดือน เนื่องจาก
โรงงานได้ รับผลกระทบจากนํ ้าท่วม ส่งผลให้ รายได้ จากธุรกิจรับจ้ างผลิตและธุรกิจจัดจําหน่ายในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ลดลงใน
อัตราร้ อยละ 80 และ 4 ตามลําดับ โดยรายได้ ที่สญ
ู เสียและค่าใช้ จ่ายในการตัดจําหน่ายทรัพย์สินและสินค้ าคงเหลือที่เสียหาย
ส่งผลให้ ธุรกิจดังกล่าวมีผลขาดทุน EBITDA จํานวน 173 ล้ านบาทในไตรมาสนี ้ อย่างไรก็ดี ผลการดําเนินงานที่ดีของทั ้งธุร กิ จ
จัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 ส่งผลให้ รายได้ ท ั ้งปี ของกลุ่มธุรกิจนี ้เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 9 และมี
EBITDA ที่เท่าทุน (Break-even)
รายได้ ของธุรกิจจัดจําหน่ ายและรับจ้ างผลิตสินค้ า
หน่ วย: ล้ านบาท
ไตรมาส 4
ปี 2554
ธุรกิจจัดจําหน่าย
466
ธุรกิจรับจ้างผลิต
50
รวมรายได้
516
EBITDA
-173
EBITDA Margin
-33%
ธุรกิจจัดจําหน่าย
ธุรกิจรับจ้างผลิต
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin

ปี 2554
1,898
1,025
2,923
4
0%

ไตรมาส 4
ปี 2553
483
256
739
55
7%

เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)

ปี 2553
1,593
1,087
2,680
152
6%

เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
19%
-6%
9%

-4%
-80%
-30%

งบดุลและกระแสเงินสด
ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 40,865 ล้ า นบาท เพิ่มขึ ้น 8,066 ล้ า นบาทจาก 32,799 ล้ า นบาท ณ สิ ้นปี
2553 ทั ้งนี ้มีสาเหตุหลักมาจาก
1. การเพิ่มขึ ้นจากการรวมงบการเงินของ Oaks จํานวน 5,629 ล้ านบาท และการบันทึกค่าความนิยมจากการลงทุนใน Oaks
จํานวน 616 ล้ านบาท
2. การเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ถาวร จํานวน 1,310 ล้ านบาท ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนใน โรงแรมอนันตรา คีฮาวา ที่ประเทศมัล
ดีฟส์ และเซ็นต์ รี จิส โฮเท็ล แอนด์ เรสซิเดนส์ กรุงเทพ และ
3. การเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่นและบริ ษัทร่ วมจํานวน 445 ล้ านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนเพิ่มใน Serendib
Hotels Limited ประเทศศรี ลงั กา จํานวน 27 ล้ านบาท การลงทุนเพิ่มใน S&P จํานวน 346 ล้ านบาท และการร่ วมลงทุนใน
บริ ษัท Tidal Swell (เจ้ าของอาคารสี่แห่งซึ่ง Oaks เป็ นผู้บริ หาร) ภายใต้ Oaks ในสัดส่ว นร้ อยละ 25 อีก จํา นวน 74ล้ า น
บาท
บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวม 25,931 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น จํานวน 6,888 ล้ านบาท จาก 19,043 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2553 โดยมี
สาเหตุหลักจาก
1. การเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินจากการรวมงบการเงินของ Oaks จํานวน 3,053 ล้ านบาท
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2. การเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อซื ้อเงินลงทุนใน Oaks จํานวน 2,969 ล้ านบาท
3. การออกหุ้นกู้ จํา นวน 2,300 ล้ า นบาท ในเดือนมีน าคม และตุล าคม 2554 เพื่อนํา มาชํา ระคืน เงิน กู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคารก่อนครบกําหนดชําระจํานวน 1,116 ล้ านบาทและไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกําหนดชําระ 1,000 ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีจํา นวน 14,935 ล้ า นบาท เพิ่มขึ ้น 1,179 ล้ า นบาทจาก 13,756 ล้ า นบาท ณ สิ ้นปี
2553 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 1,826 ล้ านบาท (ไม่รวมกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงิน
ลงทุนใน S&P) การเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญของพนักงานจํานวน 90 ล้ านบาท หักด้ วยเงิน
ปั นผลจ่ายสุทธิจํานวน 490 ล้ านบาท (สุทธิด้วยเงินปั นผลรับ) และการลดลงของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจํา นวน 383
ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ลงทุนเพิ่มในไทย เอ็กซ์เพรสอีกร้ อยละ 30
ในงวด 12 เดือน ปี 2554 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 3,813 ล้ า นบาท เพิ่มขึ ้น 1,276
ล้ านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ทั ้งนี ้บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุนจํานวน 6,539 ล้ านบาท โดยเป็ น
(1) การซื ้อกิจการOaks Hotels & Resorts Limited จํา นวน 2,521 ล้ า นบาท การจ่า ยเงิน ลงทุน เพิ่มเติมในบริ ษั ท ต่า ง ๆ
รวมถึงไทย เอ็กซ์เพรส จํานวน 402 ล้ านบาท S&P จํานวน 346 ล้ านบาท Tidal Swell จํา นวน 74 ล้ า นบาท บริ ษั ท ไซเปรี ย
ลังกา จํานวน 58 ล้ านบาทและ Serendib Hotels Limited จํานวน 27 ล้ า นบาท (2) การลงทุน เพิ่มในโครงการระหว่า งการ
พัฒนาในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ได้ แก่ โรงแรมอนันตรา คีฮาวา ที่มลั ดีฟส์ และโครงการเซ็นต์ รี จีส รวมไปถึงสินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ
จํานวน 2,778 ล้ านบาท และ (3) การลงทุนเพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์ สําหรับธุรกิจอาหารและธุรกิจจัดจําหน่าย จํานวน 156 ล้ า น
บาท สําหรับกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 2,670 ล้ านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับและจ่ายไป ดังนี ้ (1)
เงินสดรับสุทธิจากการกู้ยืมจํานวน 3,083 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลจากการออกหุ้นกู้เพื่อชําระคืน เงิน กู้ยืมระยะยาวก่ อน
ครบกําหนดชําระ และเงิน กู้ยืมเพื่อใช้ ซื ้อเงิน ลงทุน ใน Oaks และ (2) เงิน สดรั บสุท ธิ จากการเพิ่มทุน จากการแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญของพนักงานจํานวน 90 ล้ านบาท หักด้ วย (3) การจ่ายเงินปั นผลจํานวน 503 ล้ านบาท ดังนั ้น
ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทฯ จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 55 ล้ านบาท
การวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงิน
ในปี 2554 บริ ษัทฯ มีอตั รากําไรขั ้นต้ นร้ อยละ 61.6 ลดลงจากร้ อยละ 62.3 ในปี ก่อน เนื่องจากบริ ษั ท ฯ มีร ายได้ จาก
ธุรกิจขายอสังหาริ มทรัพย์เกือบ 3 พันล้ านบาท ซึ่งธุรกิจดังกล่าวมีอตั รากํา ไรขั ้นต้ น ที่ตํ่า กว่า ธุร กิ จอื่น ๆ ของกลุ่ม เนื่องจากมี
ต้ นทุนโดยตรงคือค่าก่อสร้ างเป็ นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 6.5 ในปี 2553 เป็ นร้ อยละ 10.2 ในปี
2554 ซึ่งเป็ นผลส่วนหนึ่งจากกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P และจากความสามารถในการทํากําไรสุทธิที่
เพิ่มขึ ้นของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม
สําหรับอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของปี 2554 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 9.6 ในปี 2553 เป็ นร้ อยละ 20.1 ในปี 2554 และ
อัตราผลตอบแทนต่อสิน ทรั พย์เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 7.8 ในปี 2554 จากร้ อยละ 4.1 ในปี 2553 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นอย่า งมี
นัยสําคัญของกําไรสุทธิ
อัตราส่วนสิน ทรั พย์ห มุน เวีย นต่อหนี ้สิน หมุน เวีย นลดลงจาก 1.1 เท่า ณ สิ ้นปี 2553 เป็ น 0.9 เท่า ณ สิ ้นปี 2554
เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินหมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของหุ้น กู้ที่ครบกํ า หนดชํา ระภายในหนึ่งปี อัตราส่ว น
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.3 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก 1.0 เท่า ณ สิ ้นปี ก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงิน กู้ยืม
จากการรวมงบการเงินของ Oaks และเงินกู้ยืมเพื่อใช้ ซื ้อเงินลงทุนใน Oaks อย่างไรก็ดีอัตราส่ว นความสามารถในการชํา ระ
ดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นจาก 5.4 เท่า เป็ น 5.5 เท่า ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ คาดว่า อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี ้ดังกล่า ว จะปรั บตัว ดี
ขึ ้นจากความสามารถในการทํากําไรและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ Oaks ในอนาคต
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อัตราส่ วนทางการเงิน
ความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั ้นต้ น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (%)

31 ธ.ค. 54
61.58%
10.17%
20.08%

31 ธ.ค. 53
62.30%
6.48%
9.58%

ความมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์* (%)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
ความสามารถในการดํารงสภาพคล่อง
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน (เท่า)

31 ธ.ค. 54
7.82%
17
31 ธ.ค. 54
0.89

31 ธ.ค. 53
4.05%
20
31 ธ.ค. 53
1.13

ภาระหนี ้สินต่อทุน
อัตราส่วนหนี ้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 53
1.33
1.04
1.25
0.96
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 53
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ้ย (เท่า)
5.54
5.44
*หากไม่รวมกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P และค่าใช้ จา่ ยการด้ อยค่าของค่าความนิยม อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์จะอยูท่ ี่ร้อยละ 13.4 และร้ อยละ 5.2 ตามลําดับ
แนวโน้ มในอนาคต
ภายหลังจากที่เหตุการณ์อทุ กภัยครัง้ รุนแรงของประเทศไทยได้ ผ่านพ้ นไป บริ ษัทฯ คาดว่า ปี 2555 จะยังคงเป็ นปี ที่ดี
ที่สดุ อีกปี หนึ่ง โดยตั ้งแต่เดือนมกราคม ปี 2555 เป็ นต้ น มา ธุร กิ จของ บริ ษั ท ฯ ทุก ธุร กิ จมีส ัญ ญาณการฟื ้น ตัว อย่า งชัดเจน
นับตั ้งแต่ อัตราการเข้ าพักเฉลี่ยของกลุ่มโรงแรมที่เพิ่มสูงกว่าร้ อยละ 70 ยอดขายเฉลี่ยต่อร้ านของธุรกิจร้ านอาหารที่เติบโตใน
อัตราร้ อยละ 11 ตลอดจนการบันทึกรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการ ดิ เอสเตท สมุยเป็ นครัง้ แรกในรอบสามปี
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่า ธุรกิจของบริ ษัทฯ ในปี 2555 จะมีแรงสนับสนุนจากปั จจัยต่างๆ เช่น
1. การเติบโตอย่างต่อเนื่องธุรกิจของปั จจุบนั
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 บริ ษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีที่สดุ ทั ้งธุรกิจโรงแรม ร้ านอาหาร และธุรกิจจัดจําหน่าย
สินค้ า โดยได้ แรงสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและการอุปโภคบริ โภคของภาคเอกชน อย่างไรก็
ดี ปั ญหานํ ้าท่วมในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ได้ ส่งผลกระทบชัว่ คราวต่อการขยายตัว ของธุร กิ จของบริ ษั ท ฯ ทั ้งนี ้ การที่
บริ ษั ท ฯ สามารถรายงานผลการดํา เนิน งานของปี 2554 ที่ย ังคงเติบโตขึ ้น แม้ จะต้ องเผชิญ ปั ญ หานํ ้าท่ว ม เป็ น
สัญญาณที่แสดงให้ เห็นว่า บริ ษัทฯ มีความพร้ อมในการรับมือกับสถานการณ์ ต่า งๆ ที่ไม่คาดคิด อีก ทั ้ง ธุร กิ จของ
บริ ษัทฯ ยังฟื น้ ตัวได้ อย่างรวดเร็ วภายหลังจากที่ปัญหานํ ้าท่วมคลี่คลายลง เนื่องจากความท้ า ทายต่า งๆ ที่บริ ษั ท ฯ
ต้ องเผชิญในช่วงสองสามปี ที่ผ่านมา ทําให้ ท ั ้งบริ ษัทฯ พนักงานและระบบงานทั ้งหมดต้ องพัฒนาและเตรี ย มความ
พร้ อมอยู่เสมอ จะเห็นได้ ว่า ในขณะที่บริ ษัทอื่นๆ อาจต้ องหยุดการดําเนินงานบางส่วนเนื่องจากเผชิญกับปั ญหาด้ าน
การขนส่งหรื อการขาดแคลนวัตถุดิบในช่วงนํ ้าท่วม แต่ธุรกิจของบริ ษัทฯ ทั ้งโรงแรม ร้ านอาหารและจุดจําหน่ายสินค้า
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ส่วนใหญ่ยงั สามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ ตามปกติ โดยมีผลกระทบเพียงเล็กน้ อยเท่านั ้น แสดงให้ เห็นถึงประสิท ธิ ภาพ
และความพร้ อมของระบบปฏิบตั ิการของบริ ษัทฯ
2. รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัทฯ รับรู้รายได้ เป็ นจํานวนเกือบสามพันล้ านบาทจากการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10 ของ
รายได้ รวมของปี 2554 โดยนับตั ้งแต่โครงการอสังหาริ มทรัพย์ เซ็นต์ รี จิส และอนันตรา วาเคชัน่ คลับเปิ ดตัวอย่างเป็ น
ทางการเมื่อต้ นปี 2554 ยอดขายของทั ้งสองโครงการยังคงเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดเด่น คืออสังหาริ มทรั พย์
ระดับบน ตลอดจนพนักงานและระบบการขายที่ดี โดยในเดือนมกราคม 2555 บริ ษัทฯ บันทึกรายได้ เพิ่มเติมจากการ
ขายวิลล่าในโครงการ ดิ เอสเตท สมุย นอกเหนือจากรายได้ จากการขายคอนโดมิเนียมของโครงการ เซ็นต์ รี จิส ซึ่งใน
ปี 2555 นี ้ บริ ษัทฯ ยังคงมีวิลล่าและคอนโดมิเนียมที่ยงั ไม่ได้ ขายอีกร้ อยละ 50 ของโครงการอสังหาริ มทรั พย์ท ั ้งสอง
แห่ง อีกทั ้งอนันตรา วาเคชัน่ คลับยังมีแผนจะเพิ่มยูนิตเพื่อขายเพิ่มเติมในแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายๆ แห่ง ทําให้บริษัท
ฯ มัน่ ใจว่า ผลการดําเนินงานของธุรกิจพัฒนาอสังริ มทรัพย์จะยังคงดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
3. ผลตอบแทนที่ดีขึ ้นของธุรกิจที่เริ่ มดําเนินการ
ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโรงแรมสองแห่งใหม่ คือ โรงแรมอนันตรา คีฮาวา ที่มลั ดีฟส์แ ละโรงแรมเซ็น ต์ รี จิส ที่
กรุงเทพ ซึ่งตลอดปี 2554 โรงแรมทั ้งสองแห่งเป็ นที่ร้ ูจักกว้ างขวางมากขึ ้น จากรางวัลต่างๆ ที่ได้ รับ ส่งผลให้ อตั ราการ
เข้ าพักและราคาห้ องพักเฉลี่ยต่อคืนสูงขึ ้นตามลําดับ โดยบริ ษัทฯ คาดว่า อัตราการเข้ าพักและราคาห้ องพัก เฉลี่ย ต่อ
คืนที่สงู ขึ ้นจะส่งผลการดําเนินงานของทั ้งสองโรงแรมเป็ นบวกได้ ในปี 2555 นี ้ หลังจากที่มีผลขาดทุนในปี 2554
นอกเหนือจากโรงแรมที่บริ ษัทฯ ลงทุนเองทั ้งสองแห่งดังกล่าวแล้ ว ในปี 2554 บริ ษัทฯ ยังได้ เข้ า ลงทุน ในกิ จการสอง
แห่งที่ประเทศออสเตรเลีย อัน ได้ แ ก่ กลุ่มโรงแรม Oaks และร้ านอาหาร Ribs and Rumps โดย Oaks มีแ ผนที่จะ
ขยายงานในภูมิภาคจากการซื ้อสัญญา MLR เพิ่มขึ ้น เพื่อเพิ่มจํานวนห้ องพักที่ Oaks รับจ้ างบริ หาร ในขณะที่ Ribs
and Rumps ได้ เปิ ดร้ านอาหารที่ลงทุนเองอีกหนึ่งสาขา ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ เข้ าลงทุนในเดือนกันยายน 2554 โดย
ร้ านอาหารสาขาใหม่นี ้ จัดเป็ นสาขาที่มีผ ลการดํา เนิน งานที่ดีที่ส ุดแห่งหนึ่งของ Ribs and Rumps ในประเทศ
ออสเตรเลีย
4. รายได้ จากการเข้ าลงทุนในกิจการอื่นๆ เพิ่มเติม
แม้ ว่าในปี 2555 บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจที่มีอยู่ในปั จจุบนั ให้ เติบโตขึ ้น แต่บริ ษัทฯ ยังคงเปิ ดโอกาสใน
การเข้ าลงทุนในกิจการใหม่ๆ เพื่อกระจายฐานรายได้ และลดความเสี่ยง โดยความสําเร็ จจากการเข้ าซื ้อกิจการ Oaks
นั ้น สะท้ อนให้ เห็นว่า จุดแข็งของบริ ษัทฯ ไม่ได้ อยู่ที่การคัดเลือกกิจการที่เหมาะสมในราคาที่สมเหตุสมผลเท่านั ้น แต่
บริ ษัทฯ ยังมีความสามารถในการควบรวมกิจการภายใต้ กลุ่มไมเนอร์ โดยอาศัยระบบการดําเนินงานที่แข็งแกร่ งและ
นโยบายทางการเงินที่เคร่ งครัด
11.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee)
11.3.1 ในปี 2554 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีค่าตรวจสอบบัญชี ดังนี ้
ค่าตรวจสอบบัญชีบริ ษัท จํานวน 1.68 ล้ านบาท
ค่าตรวจสอบบัญชีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยรวม จํานวน 35.72 ล้ านบาท
11.3.2 ค่าบริ การอื่น (Non Audit fee)
ไม่มี

ส่วนที่ 1 หน้ า 151

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

12. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง

ไม่มี

ส่วนที่ 1 หน้ า 152

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า
ข้ อมูล ดังกล่า วถูก ต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทํา ให้ ผ้ ูอื่ น สํา คัญ ผิด หรื อไม่ ข าดข้ อ มูล ที่ค วรต้ อ งแจ้ งในสาระสํา คัญ
นอกจากนี ้ บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูล ประจํา ปี ได้ แ สดงข้ อมูล อย่า งถูก ต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่ว นที่เป็ นสาระสํา คัญ
ทั ้งของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทั ้งควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่า ว และบริ ษั ท
ได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อผู้ส อบบัญ ชีแ ละกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั ้งการกระทําทีม่ ิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่า เอกสารทั ้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดีย วกัน กับที่บริ ษั ท ได้ รั บรองความถูก ต้ องแล้ ว
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ นายสตีเฟ่ น แอนดริ ว วอนนาวสกี ้ และ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เป็ นผู้ล งลายมือชื่อกํ า กับ
เอกสารนี ้ ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีล ายมือชื่อของนายสตีเฟ่ น แอนดริ ว วอนนาวสกี ้ และ นางสาวไตรทิพย์
ศิวะกฤษณ์กุล กํากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร

2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

กรรมการ
ชื่อ

ตําแหน่ง

ผู้รับมอบอํานาจ
1. นายสตีเฟ่ น แอนดริ ว วอนนาวสกี ้

Chief Commercial Officer

2. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

Corporate Chief Financial Officer

ส่วนที่ 2

ลายมือชื่อ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
-

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษทั

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
ผู้บริหาร
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร (แต่งตั ้ง 2522)
อายุ 63 ปี
- ไม่มี -

2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
กรรมการ (แต่งตั ้ง 2540)
อายุ 63 ปี
- ไม่มี 0B

3. นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการ (แต่งตั ้ง 2541)
อายุ 48 ปี
- ไม่มี -

คุ ณวุ ฒิทางการศึกษาสูงสุ ด
- ปริ ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก ลําปาง
- โรงเรียนนานาชาติ กรุ งเทพมหานคร
- หลักสูตรประกาศนี ยบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันไทย
กรรมการบริ ษัทไทย

- General Management Program,
Ashridge Management College ประเทศ
อังกฤษ
- หลักสูตรประกาศนี ยบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันไทย
กรรมการบริ ษัทไทย
- ปริญญาโท สาขาบริ หารธุร กิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Diploma Examination จาก
สถาบันส่งเสริ มกรรมการบริษัทออสเตรเลีย
- หลักสูตรประกาศนี ยบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร
Directors
Accreditation

การถือหุ้น
ในบริ ษทั ฯ
ช่ วงเวลา
(หุ้น)
362,841,622 ปั จจุบัน

ประสบการณ์ การทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
1B

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
- กรรมการ

- กลุม่ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
- กลุม่ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชั่น
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ ป และบริ ษัทในเครื อ
- บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริ ษัทในเครื อ
- บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ ส
- บจก. เอเวอร์ เรสต์ เวิร์ดไวด์
- บมจ. เสริ มสุข
- บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
- บจก. ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ
- บจก. โอกิลวี แอนด์ แมทเธอร์ (ประเทศไทย)
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ ป
- บริ ษัทในเครื อ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ ป

- กลุม่ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล และกลุม่
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชั่น
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ ป และบริ ษัทในเครื อ
- บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริ ษัทในเครื อ
- บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
- บมจ.โทรี เซนไทย เอเยนต์ ซีส์
- บมจ. เซ็นทรั ลพัฒนา
- บมจ. เซ็นทรั ลพัฒนา

6,171,078

2550- 2553
2531- 2544
2516- 2523
ปั จจุบัน

12,411,431

2541-2554

- กรรมการ

2550 - 2554
2550 - 2554
2539 – 2541
2535 – 2539

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงินบัญชี

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
ผู้บริหาร

คุ ณวุ ฒิทางการศึกษาสูงสุ ด

-

4. นายอานิ ล ธาดานี่
กรรมการ (แต่งตั ้ง 2541)
อายุ 65 ปี
-ไม่มี-

-

2B

5. นายเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ (แต่งตั ้ง 2541)
อายุ 65 ปี
- ไม่มี 6. นางสาวจันทนา สุขุมานนท์
กรรมการ (แต่งตั ้ง 2553)

-

Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบั น
กรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตร Chief Financial Officer
Certification Program รุ่น 1 จากสมาคมนั ก
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่ น6/2551
สถาบันวิทยาการตลาดทุ น
Advanced Management Program,
Harvard Business School
ปริญญาโทสาขาการบริ หาร University of
California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ University of
Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริ กา

- ปริญญาโทสาขาการบริ หาร University of
Puget Sound Tacoma
- หลักสูตร Director Certification Program &
Chairman 2000 จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย
-

Advance Management Program,
Harvard Business School

การถือหุ้น
ในบริ ษทั ฯ
(หุ้น)

57,688,866

ประสบการณ์ การทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
1B

ช่ วงเวลา
2533 – 2535
2529 – 2531

- ผู้จัดการฝ่ ายการเงินและบัญชี
- หัวหน้ าหน่วยการเงิน

- บจก. ไทยแอร์ พอร์ ท กราวด์ เซอร์ วสิ เซส
- องค์ การ USAID / THAILAND

ปั จจุบัน

- ผู้ก่อตั ้งและประธานกรรมการ

- บจก. ชิ มโฟนี อิ นเวสเม้ นท์ แมเนจเจอร์ และบจก.
ซิมโฟนี แคปิ ตอล พาร์ ทเนอร์
- บจก. ซิ มโฟนี อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล โฮลดิ ง้ จํ า กั ด
(บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ลอนดอน)
- บมจ. โรงแรม ราชดําริ
- มหาวิทยาลัยการบริ หาร สิงค์ โปร์ (Singapore
Management University)
International Institute for Strategic Studies
- บจก. แปซิฟิค สยาม สตราทีจิค คอนซัลติ ้ง
- บมจ. ฟิ นันซ่า
- บลจ. ฟิ นันซ่า จํากัด
- บริ ษัท กู๊ดเยียร์ จํากัด (มหาชน)
- หอการค้ าอเมริ กันในประเทศไทย
- ธนาคารเชส แมนแฮตตัน (สาขากรุ งเทพฯ)
- คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม
- บริ ษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน)

- กรรมการ

69,114

-

ปั จจุบัน

2529- 2535
ปั จจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการ และ สมาชิกของ
คณะกรรมการการลงทุ น
- สมาชิก
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการ
- ผู้จัดการใหญ่
- ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
- รองประธานบริ หาร (ลูกค้ าสัมพันธ์)

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
ผู้บริหาร
อายุ 62 ปี
-ไม่มี -

7. คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั ้ง 2551)
อายุ 67 ปี
-ไม่มี -

คุ ณวุ ฒิทางการศึกษาสูงสุ ด
- IMD, Lausanne, Managing for Marketing
Success and Senior Management
Program
- Diploma in Business Studies, The
Centre for Economic and Political
Studies ประเทศอังกฤษ
- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุร กิจบัณฑิต สาขา
การตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- นักศึกษาวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 6
- ปริญญาโท M.A. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วิลเลี่ยมส์ สหรั ฐอเมริ กา
- ปริญญาโท M.A. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เคมบริ ดจ์ ประเทศอังกฤษ
- ปริ ญญาตรี B.A. (เศรษฐศาสตร์ ) จาก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) 2000 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย

การถือหุ้น
ในบริ ษทั ฯ
(หุ้น)

ช่ วงเวลา

2538- 2540

-

ปั จจุบัน

2549-2553
2550-2553

8. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรีย
กรรมการ (แต่งตั ้ง 2551)
และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร – Minor
Hotel Group

- ปริ ญญาไท สาขาบริ หารธุร กิจ ประเทศอังกฤษ
-ปริ ญญาตรี สาขา Computer Systems
Analysis & Design ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตร Director Certification Program

2,165,400

ประสบการณ์ การทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
1B

ปั จจุบัน

2001-2004
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 3

- รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรปูนซีเมนต์
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการผู้จัดการ

- สํานักงานเลขาธิการกลุม่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
- สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน
- สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- บริ ษัท ชลประทานซีเมนต์ จํากัด (มหาชน)
- บริ ษัท ชลประทานคอนกรี ต จํากัด

- กรรมการและกรรมการกิจการเพือ่
สังคมและกรรมการสรรหาค่ าตอบแทน
และบรรษั ทภิบาล
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ

- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํ ากัด (มหาชน)

-ประธานกรรมการ
-กรรมการและประธานอนุกรรมการ
ตรวจสอบ
-กรรมการอิ สระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการผลตอบแทน
- กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
Minor Hotel Group
- กรรมการ
- Deputy Chief Financial Officer

- บริ ษัทไทยพาณิชย์ ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
- บริ ษั ท ไ ทยพาณิ ช ย์ สามั ค คี ป ระกั น ภั ย จํ า กั ด
(มหาชน)
- บริ ษัทสยามพารากอน ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
- ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

- บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล บริ ษัทในเครื อ
- บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริ ษัทในเครื อ
- Orient-Express Hotels, Trains & Cruises

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
ผู้บริหาร
อายุ 47 ปี
-ไม่มี 9. นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ
กรรมการ และกรรมการอิสระ(แต่งตัง้
2554)
อายุ 54 ปี
-ไม่มี -

คุ ณวุ ฒิทางการศึกษาสูงสุ ด

การถือหุ้น
ในบริ ษทั ฯ
(หุ้น)

(DCP) 2008 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
- เนติบัณฑิตไทย และเป็ นทนายความจาก
ประเทศไทยคนแรกที่ สอบเป็ นเนติบัณฑิต รัฐ
นิวยอร์ คได้
- ปริ ญญาโท นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต (LLM.)
มหาวิทยาลัย เพนซิ ลวาเนีย สหรั ฐอเมริ กา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

-

ประสบการณ์ การทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
1B

ช่ วงเวลา
2000-2001

- Group financial Controller

- Easi Solutions Plc.

ปั จจุบัน

- ประธานบริ ษัท
- 2544- ปั จจุบัน

- บริ ษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษั ท เบอร์ ลี่ ยุ ค
เกอร์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท จีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี่ จํ ากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทยพาณิชย์
ประกันชิวติ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท การบิ นไทย
จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด
-บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ ้ง จํ ากัด (มหาชน)
- บริ ษัท ไออาร์ พซี ี จํากัด (มหาชน)

- 2549- ปั จจุบัน
- 2550-ปั จจุบัน
2551-ปั จจุบัน
- 2552- ปั จจุบัน

10 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินส่วนกลาง
(แต่งตั ้งปี 2554)
อายุ 45 ปี
-ไม่มี -

- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบันบั ณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่ นที่ 9)
- หลักสูตร Successful Formulation and
Execution the Strategy รุ่ นที่ 3/2009 (SFE3),
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program รุ่ นที่ 2 (EDP 2), สมาคมบริ ษัทจด
ทะเบียนไทย
- หลักสูตร Corporate Secretary Development

-

2554
2552-2554

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 4

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
การเงิน

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
ผู้บริหาร

คุ ณวุ ฒิทางการศึกษาสูงสุ ด

การถือหุ้น
ในบริ ษทั ฯ
(หุ้น)

ประสบการณ์ การทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
1B

ช่ วงเวลา

Program, สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร DAP รุ่น 31/2005, สมาคมส่งเสริ ม

11. นายสมศักดิ์ ตันเรื องศรี
ผู้จัดการทั่วไป (แต่งตั ้ง 2553)
อายุ 58 ปี
-ไม่ม-ี
12. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
VP of Strategic Planning
อายุ 40 ปี (แต่ งตั ้ง 2553)
-ไม่มี13. นางสาวอีฟ แดเนียล เวเทอร์ เบิร์น
VP of Marketing
อายุ 40 ปี (แต่ งตั ้ง 2553)
-ไม่ม-ี

สถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย
- Front Office & Housekeeping Management
University of Hawaii

- ปริญญาโท สาขา Finance and International
Business, University of Notre Dame,
Indiana, USA
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการตลาด University of
Technology Sydney, Australia
- ปริ ญญาตรี สาขา Education, Sydney,
Australia

69,400

2543-2553

-General Manager

- Pattaya Marriott Resort & Spa

-

2552-2553

- Senior Vice President
- Investment Representative

- Siam Commercial Bank PLC.
- Morgan Stanley

-

2552-2553

- Brand Director

- Intercontinental Hotel & Resorts and Crowne
Plaza Hotels and Resorts

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 5

บริษัท ไมเนอร์ อินเคอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554

Listed Company

Non Listed Company

Joint Venture
Hospitality Group

MINT

S&P
Syndicate

Minor
Corporation

Rajdamri
Hotel

The
Minor
Food
Group

Arabian Spa
(Dubai)

Eutopia
Private
Holdings

Harbor
View
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20
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22
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Mr.William E. Heinecke
Mrs.Pratana Mongkolkul
Mr. Emmanuelle Jude Dillipraj Rajakarier
Mr.Paul Charles Kenny
Mr.Kenneth Lee White
Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya
Mr.Stephen Chojnacki
Mr.Supadit Maneratjarusri
Mr.Kajohnsak Jantarustiyakan
Mrs.Patamawalai Latanapol
Mr.Anil Thadani
Mr.Weerawong Chittmittrapap
Mr.Michael David Selby
Khunying Jada Wattanasiritham
Miss Chantana Sukumanont
Mr.Sujin Wanglee
Mr.Surin Osathanukroh
Lieutenant General Chayut Suwannamart
Admiral ML Usni Pramoj
Mr.Wuttichai Wanglee
Mrs.Nartsiri Sarnvanitpitak
ML.Tridhosyuth Devakula
Miss Eva Ngai
Mr. Jimmy Wong
Mr.Montri Thongsri
Mr.Zabear Are Zafar
Mr.Howard Nevill Alexander Goodman
Mr.Jame Williams
Mr. Gary Terence Moore
Mr. Liaw Bee Fong
Mr. Eric Venpin
Mr.Matthew David Reynolds
Mr.John Francis Reilly
Mr.Adriaan Erasumus
Mr.Moritz Gubler
Ms.Chan Wai Suet
Ms. Anna Ho Wai Ling
Ms.Kam Pik Shan
Patcharin Sikathum
Wong Tien Chung Terence Francis
Soh Chin Hua
Lee Chung Hwa Ivan
Ms. Patcharin Sikathum
Mr. John Scott Heinecke

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Mr. Peter Mark Hammond
Mr. Cheng Woo Lee
Dr. Ibrahim Umar Manik
Mr. Sanjay Ibrahim Manik
Mr. Ali Saeed Juma Albwardy
Mr. Philip Edward D'Abo
James Thomas Ryan
Kevin William Joseph Perkins
Simon Charles Arthur Perkins
Lim Tiong Beng
Keloth Raj Kumar
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64
65
66
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
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Emmanuel Drivas
Emmanuel Kokoris
John Lazarou
Mr.Jeffy Charlie Comfort
Mr.Garry V Kirkland
Mr.Keet Mansi
Mr.Tat Man Lau
Mr. JoHan Y Set
Miss.Se Wan Aman Yip
Mrs.Kathleen Ann Heinecke
Mr.Supoj Taweerat
Mr.George Federick Heinecke
Mr.Richard Peter Neville
Mr. Somsak KeeMaRangsee
Woo May Poh
Mr.Michael Binger
Mr.Yong Zoo Kim
Mr.Moo Song Koo
IVAN CASADEVALL
Mr.Filip Martens
Mr.Tran Duc Viet
MrsSuwanna Buddhaprasart
Mr. Bong waan kim
Mr. Nam soo park
A.N. Esufally
Mr.Brett Pointon
นาย กิริต ชาร์
นายนิชิต้า ชาร์
Ms. Chompan Kulnide
นายแอชวิน อัลห์ วัก
นายจาย ซันเดอร์ วานี�
นายอาราโกนิ รามาสวามี เวนกาตาราม
นางรัตนาวลี กอสนาน
นายคาร์ วิลเลียม แจ๊คสัน
นายเอียน เจมส์ แจ๊คสัน
นายเควิน ริชาร์ด คลิฟ

 = Chairman

 Director

Associated company
Subsidiary company
Affiliated company












Food Group

Tanzania
Zanzibar
Tourism and Tourism and
Hospitality Hospitality
Investment Investment

Zuma
Bangkok

Catering
Associates

Select
Service
Partner

Sizzler
China

The Coffee
Club Holding
(Australia)





































































































บริษัท ไมเนอร์ อินเคอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
Operating Company

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554

Retail Group
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Pacific
(Thailand)

Hospitality Group

Thai
Sale.co.th

Baan
Boran

Chao Phya
Resort

Coco Palm
Hotel and
Resort

Hua Hin
Resort

Hua Hin
Village

Jada Resort
and Spa
(Private)
Limited























Mae Rim
Terrace
Resort

Mai Khao
Vacation
Villa

MI
Square

MSpa
Mspa
Enterprise International
Management

Mspa
Venture



















































Oaks

Rajdamri
Lodging
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2554
องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ ว ยกรรมการอิส ระ 3 ท่า น
โดยมีประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน และเลขานุก ารบริ ษั ท เป็ นสมาชิก ในฐานะเลขานุก ารและผู้
ประสานงาน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ รับการแต่งตั ้งจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ปฏิบัติห น้ า ที่ในการสอบทานข้ อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ ย วข้ องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญ ชีรั บอนุญ าต พร้ อมกัน นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบพยายามส่งเสริ มและผลักดันให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบัติที่ดีข องบริ ษั ท จดทะเบีย น เพื่อให้
บริ ษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้ การแนะนํา ในเรื่ องการบริ ห ารความเสี่ย ง ระบบควบคุมภายในที่ดีต่อผู้บริ ห าร
รวมทั ้งได้ พดู คุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริ ษัท ที่เกี่ยวข้ องกับกฎระเบียบและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พบปะอย่างอิสระกับฝ่ ายบริ ห ารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้ส อบบัญ ชีรั บอนุญ าตของ
บริ ษัท เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ ย วกับนโยบายและหลัก การทางบัญ ชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ ย วข้ องกับการบัญ ชีแ ละ
การเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนั ้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ ท บทวนและรั บรองข้ อมูล
รายงานทางการเงินสําหรับทุกๆ สิ ้นไตรมาสของปี รวมถึงทําการประเมินผลและนําเสนอข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ในการทําให้ มนั่ ใจได้ ว่าข้ อบกพร่ องด้ านการควบคุมภายในต่างๆ จะได้ รับการแก้ ไขและป้องกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ อนุมัติ
นโยบายการทํารายการและการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้ าทีป่ ระเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและข้ อบกพร่ องในการควบคุมภายในบริ ษัท โดยตรวจสอบ
กระบวนการทางบัญชีและการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื ออย่างมีระบบ จัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในทีด่ ี
นํา เสนอแก่ ผ้ บู ริ ห ารของธุ ร กิ จนั ้นๆ เพื่อกํ า หนดแผนงาน การปฏิบัติง านในอนาคต และรายงานต่อผู้บริ หารระดับสูงและ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
ฝ่ ายตรวจสอบภายในยังทําหน้ าที่เป็ นผู้อํานวยความสะดวกและเป็ นผู้ปรับเปลี่ยนการจัดการความเสี่ย งเพื่อปรั บปรุ ง
การบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท ผ่านขบวนการตรวจสอบภายใน การติดตามผลภายหลังจากกระบวนการตรวจสอบภายใน และ
การการดําเนินการประเมินความเสี่ยง ทั ้งนี ้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในยังร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ มั่น ใจว่า โปรแกรมการ
พัฒนาพนักงานซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและการฝึ กอบรมด้ านการจัดการความเสี่ยง เป็ นไปตามมาตรฐานและข้ อกําหนดและ
หลักปฏิบตั ิของบริ ษัท
การปฎิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี ที่ผ่านมา
ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฎิบตั ิหน้ าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี ้:
1. อนุมตั ิงบการเงินรายไตรมาส สอบทานงบการเงินประจําปี ทําการประเมินและให้ คําแนะนํากับคณะกรรมการบริ ษัท
2. ทบทวนผลการดําเนินงานในโครงการใหม่ๆ โดยให้ ความสําคัญกับบริ ษัทลูกในต่างประเทศ
3. พิจารณาและประเมินความเสี่ยงของโครงการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริ ษัท

4. รับทราบรายงานการจัดการความเสี่ยงของบริ ษัท และแผนในการดําเนินการแก้ ไขที่เหมาะสม
5. ทบทวนแผนการลงทุนและช่วยกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงสําหรับการลงทุนในอนาคต
6. อนุมตั ิสญ
ั ญาการร่ วมทํางานกับผู้รับจ้ างภายนอก ในประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ ศรี ล ังกา และแทนซาเนีย เพื่อทํา
หน้ าที่ตรวจสอบภายใน
7. ทบทวนแผนการจัดการในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS) เพื่อให้ มีความมั่น ใจว่า แผนการรองรั บการ
เปลี่ยนแปลงมีความชัดเจน ครบถ้ วน มีการอบรมให้ ความรู้แก่พนักงาน และครอบคลุมถึงขั ้นตอนการทํางานให้ เป็ นไป
ตามเวลาที่กําหนด บริ ษัทแต่งตั ้ง บริ ษั ท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึ ก ษาธุร กิ จ จํา กัด เป็ นที่ปรึ ก ษาและให้ คํา แนะนํา
เกี่ ย วกับขั ้นตอนการเปลี่ย นแปลงมาตรฐานบัญ ชีใหม่ โดยจะมีก ารรายงานแผนการจัดการในการเปลี่ย นแปลง
มาตรฐานบัญชีใหม่ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส
8. คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้รับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีประเด็น สํา คัญ จะมีก าร
หารื อกันในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ทั ้งนี ้ จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. รายงานทางการเงินในปี 2554 มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้
2. สิน ทรั พย์ข องบริ ษั ท มี ก ารป้องกัน และรั ก ษาเป็ นอย่า งดี การบัน ทึก รายการทางบัญ ชีมีค วามเหมาะสม และ
ทรัพยากรได้ ถกู ใช้ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
3. บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง
4. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเหมาะสม
5. รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นในปี 2554 มีความสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท
6. ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั ้งสิ ้น 5 ครัง้ การประชุม 4 ครั ง้ เป็ นการทบทวนและสอบทาน
ข้ อมูลรายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษัท ซึ่งได้ รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญ าต และการประชุม 1 ครั ง้
เป็ นการทบทวนและสอบทานแผนการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริ ษัท กรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ตําแหน่ง
1. นายเคนเนธ ลี ไวท์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการตรวจสอบ
3. คุณจันทนา สุขมุ านนท์
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม/
จํานวนครัง้ ที่ประชุม
5/5
5/5
4/5

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ให้ แต่งตั ้งบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํา กัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งการแต่งตั ้งผู้ส อบบัญ ชีแ ละค่า สอบบัญ ชีขึ ้นอยู่กับการ
อนุมตั ิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี ที่จะมีขึ ้นในวันที่ 2 เมษายน 2555

นายเคนเนธ ลี ไวท์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

