แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1

ส่ วนที่ 2

ส่ วนที่ 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

การประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปั จจัยความเสี่ยง
ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
โครงสร้ างการจัดการ
การกํากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ
การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับ
ดูแลการปฏิบตั งิ านของบริ ษัท (compliance)
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2556

1
7
47
52
62
63
83
86
91
96
101
102
138
142

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

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรื อกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริ ษัท
เป็ นผู้นําในธุรกิจเพื่อการพักผ่อน ร้ านอาหารและสินค้ าไลฟ์สไตล์ ด้ วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทีส่ ร้ างความพึงพอใจ
100% ให้ กบั ลูกค้ า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และคูค่ ้ า
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

ปี 2556 การเติบโตของธุรกิจส่วนใหญ่มาจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นของทุกกลุ่มธุรกิจ บริ ษัทขยายธุรกิจโรงแรมและ
ร้ านอาหารทังในตลาดที
้
่มีอยู่เดิมและตลาดใหม่ๆ เช่น การเข้ าลงทุนเพิ่มในโรงแรมอีกสองแห่ง ในประเทศเวียดนาม เป็ นผลให้ บริ ษัทมี
โรงแรมทังที
้ ่ลงทุนเองและรับจ้ างบริ หารรวมทังสิ
้ ้นสี่แห่ง ตังแต่
้ ตอนเหนือจนถึงชายฝั่ งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศเวียดนาม การ
เข้ าร่ วมลงทุนในแบรนด์โรงแรมบูติกหรู ระดับบน เปอร์ อควัม รี ทรี ต รี สอร์ ท เรสซิเดนซ์ เป็ นผลให้ บริ ษัทมีแบรนด์ที่หลากหลายมากขึ ้น
หรื อการเข้ าเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริ ษัท Al Nasser Holdings ซึง่ เป็ นกลุ่มบริ ษัทขนาดใหญ่ ประกอบธุรกิจหลายประเภท เพื่อขยาย
ธุรกิจร้ านอาหารในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนือ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการขยายธุรกิจ ทังธุ
้ รกิจโรงแรม ธุรกิจร้ านอาหาร และธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้ า โดยมีรายละเอียดที่
สําคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ดังนี ้
ปี 2554
เปิ ดดําเนินการโรงแรมรัสนันดา บนเกาะพะงัน โดยบริ ษัทเป็ นผู้บริ หารงานตามสัญญาจ้ างบริ หารอย่างเป็ นทางการ
มกราคม
ประกอบด้ วยวิลล่าเพื่อให้ บริ การ จํานวน 44 หลัง และได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น อนันตรา รัสนันดา ในเดือนพฤศจิกายน
2554
กุมภาพันธ์

อนันตรา คีฮาวา มัลดีฟส์ ได้ เปิ ดดําเนินการอย่างเป็ นทางการ โดยมีวลิ ล่าเพื่อให้ บริ การ จํานวน 78 หลัง

มีนาคม

- เข้ าถือหุ้นร้ อยละ 19.96 ในบริ ษัท Oaks Hotels and Resorts ซึง่ เป็ นหนึง่ ในผู้ประกอบการโรงแรมและรี สอร์ ทที่
ใหญ่ที่สดุ ในประเทศออสเตรเลีย

- เสนอขายหุ้นกู้จํานวน 1,500 ล้ านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และผู้
ลงทุนรายใหญ่ โดยมีอายุ 7 ปี และมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.57 ต่อปี

เมษายน

มิถนุ ายน

กรกฎาคม

- แดรี่ ควีนเริ่ มดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
- โรงแรม เซ็นต์ รี จิส กรุ งเทพ ได้ เปิ ดดําเนินการอย่างเป็ นทางการ โดยให้ บริ การห้ องพัก จํานวน 224 ห้ อง
- เปิ ดดําเนินการโรงแรม L’Amien Resort มุยเน่ ประเทศเวียดนาม โดยบริ ษัทเป็ นผู้บริ หารงานตามสัญญาจ้ าง

-

บริ หารอย่างเป็ นทางการ ประกอบด้ วยวิลล่าเพื่อให้ บริ การจํานวน 89 หลัง และได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น อนันตรา มุยเน่
ในเดือนพฤศจิกายน 2554
เปิ ดร้ านแฟรนไชส์ ภายใต้ แบรนด์ เดอะ คอฟฟี่ คลับ สาขาแรกที่ประเทศนิว คาเลอโดเนีย
ประสบความสําเร็ จในการเข้ าถือหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัท Oaks Hotels and Resorts จํากัด ประเทศออสเตรเลีย

เข้ าซื ้อ Grand Hotel ในเมือง Gladstone ประเทศออสเตรเลีย ผ่านบริ ษัท 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

ส่วนที่ 1 หน้ า 1

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

กันยายน

- เข้ าซื ้อกิจการ Ribs and Rumps ซึง่ เป็ นร้ านอาหารประเภทสเต๊ กเฮ้ าส์ในประเทศออสเตรเลีย ผ่านบริ ษัท The
Coffee Club Holding Pty. Ltd.

- เปิ ดร้ านแฟรนไชส์ ภายใต้ แบรนด์ สเวนเซ่นส์ สาขาแรกที่ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
- เปิ ดร้ านแฟรนไชส์ ภายใต้ แบรนด์ ไทยเอ็กซ์เพรส สาขาแรกที่กรุ งโซล ประเทศเกาหลี
ตุลาคม

- เสร็ จสิ ้นการทําคําเสนอซื ้อหุ้นของ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดยความสมัครใจ ส่งผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของ
บริ ษัทใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เพิ่มขึ ้นจาก ร้ อยละ 26 เป็ นร้ อยละ 31

- เสนอขายหุ้นกู้จํานวน 800 ล้ านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และผู้ลงทุน
รายใหญ่ ประกอบด้ วยหุ้นกู้จํานวน 500 ล้ านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.8 ต่อปี และหุ้นกู้จํานวน
300 ล้ านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 5.0 ต่อปี

- เปิ ดร้ าน ไทยเอ็กซ์เพรส แห่งแรกที่กรุ งปั กกิ่ง ประเทศจีน
พฤศจิกายน

- เปิ ดขายสินค้ าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ‘ไทยเซล’ (www.thaisale.co.th) ปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น มายเซล
(www.mysale.co.th)

- เปลี่ยนชื่อโรงแรม กรุ งเทพฯ แมริ ออท รี สอร์ ท แอนด์ สปา เป็ น โรงแรม อนันตรา กรุ งเทพฯ ริ เวอร์ ไซด์ รี สอร์ ท
แอนด์ สปา
ธันวาคม

- เข้ าถือหุ้นร้ อยละ 25 ในบริ ษัท Tidal Swell ผ่านบริ ษัท Oaks Hotels and Resorts จํากัด
- ลงทุนในบริ ษัท Thai Express Concepts Pte. Ltd. เพิ่มอีกร้ อยละ 30
- เปิ ดดําเนินการร้ านอาหาร “ซูม่า” ในโรงแรมเซ็นต์ รี จีส กรุ งเทพ
- เปิ ดดําเนินการโรงแรมในชื่อ Avani แห่งแรกคือ Avani Bentota Resort and Spa ประเทศศรี ลงั กา และต่อมาได้
เปิ ดดําเนินการโรงแรม Avani แห่งที่สอง คือ Avani Kalutara Resort and Spa ในประเทศ ศรี ลงั กาเช่นเดียวกัน

ปี 2555
มกราคม

- ปิ ดจุดจําหน่ายเครื่ องสําอางทังหมดของแบรนด์
้
ลาเนจ เนื่องจากขายเงินลงทุนในบริ ษัท อมอร์ แปซิฟิค เพื่อปรับ
ธุรกิจจัดจําหน่าย

มีนาคม

- เข้ าลงทุนซื ้อสิทธิ ในการบริ หารจัดการเซอร์ วิสอพาร์ ตเมนท์เพิ่มในเมืองบลูม และเมื องมอนโคโม ประเทศ
ออสเตรเลีย ผ่านบริ ษัท โอ๊ คส์ โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท

- เปิ ดตัวแบรนด์รองเท้ าจากประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ ชื่อ เพโดร โดยมีจุดจําหน่ายแห่งแรกที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา เพโดรนําเสนอความหลากหลายของสินค้ าประเภทรองเท้ าและเครื่ องประดับภายใต้ คอนเซ็ปต์โมเดิร์น
ลักซูรี่
มิถนุ ายน

- เข้ าถือหุ้นร้ อยละ 95 ในโรงแรมบุณฑริ กา วิลล่า แอนด์ สวีท ซึง่ เป็ นหนึ่งในโรงแรมระดับหรู ของภูเก็ต บนพื ้นที่ 23
ไร่ ริ มหาดลายัน พร้ อมทังลงทุ
้ นในที่ดินบนเขาติดกันอีก 32 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็ นโครงการที่พกั อาศัยภายใต้ แบรนด์
อนันตราได้ ตอ่ ไปในอนาคต

- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมอนันตรา อีสเทิร์น แมนโกรฟ ที่เมืองอาบูดาบี สหรั ฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งบริ ษัทเป็ นผู้
บริ หารงานตามสัญญาจ้ างบริ หารภายใต้ แบรนด์อนันตรา โดยมีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 222 ห้ อง
- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมอนันตรา อูลวู าตู ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ บริ ษัทเป็ นผู้บริ หารงานตามสัญญาจ้ าง
บริ หารภายใต้ แบรนด์อนันตรา โดยมีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 77 ห้ อง

- ปิ ดโรงแรมหัวหิน แมริ ออท รี สอร์ ท แอนด์ สปา เนื่องจากสัญญาเช่าที่ดนิ ระยะยาวสิ ้นสุดลง
ส่วนที่ 1 หน้ า 2
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- เข้ าซื ้อวิลล่าที่เมืองบาหลีจํานวน 18 หลัง และห้ องพักในกรุ งเทพฯ จํานวน 3 ห้ อง เพื่อรองรับสมาชิกของโครงการ
อนันตรา เวเคชัน่ คลับ

- เปิ ดร้ านสเวนเซ่นส์ที่ลงทุนเอง 2 สาขาแรกที่ประเทศมัลดีฟส์ ในท่าอากาศยานทังอาคารผู
้
้ โดยสารภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ
กรกฎาคม

- เปิ ดร้ านแฟรนไชส์ ภายใต้ แบรนด์ เดอะ คอฟฟี่ คลับ สาขาแรกที่ประเทศอียิปต์
- เข้ าถือหุ้นร้ อยละ 80 ใน Oasis Resort Caloundra ประกอบไปด้ วยห้ องพักจํานวน 158 ห้ อง และอพาร์ ตเมนต์อีก
9 ห้ อง ในเมืองควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ผ่านบริ ษัท โอ๊ คส์ โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท

สิงหาคม

- เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันจํานวน 1,800 ล้ านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.25
ต่อปี

- เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันจํานวน 2,700 ล้ านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที่ ร้ อยละ
4.75 ต่อปี
- เข้ าลงทุนซื ้อสิทธิในการบริ หารจัดการเซอร์ วิส อพาร์ ตเมนต์ สําหรั บ Regis Tower ในเมืองซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ผ่านบริ ษัท โอ๊ คส์ โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท
กันยายน

- ต่อสัญญาเช่าที่ดนิ ของโรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุ งเทพฯ เพิ่มอีก 30 ปี
- เข้ าถือหุ้นร้ อยละ 80.1 ในบริ ษัท Paradise Island Resorts (Private) จํากัด ซึง่ มีพื ้นที่ 6 ไร่ ริ มชายหาดในเมือง
Ambalangoda ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศศรี ลงั กา เหมาะที่จะพัฒนาเป็ นโรงแรมอวานีได้ ตอ่ ไปในอนาคต

- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมโอ๊ คส์ สาทร ในกรุ งเทพฯ ซึง่ บริ ษัทเป็ นผู้บริ หารงานตามสัญญาจ้ างบริ หารภายใต้ แบรนด์
โอ๊ คส์ โดยมีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 115 ห้ อง

- ปิ ดจุดจําหน่ายเครื่ องสําอางทังหมดของแบรนด์
้
สแมชบ๊ อกซ์ เนื่องจากสัญญาที่ให้ สิทธิในการจัดจําหน่ายสินค้ า
จากบริ ษัทแม่หมดอายุลง
ตุลาคม

- เปิ ดให้ บริ การอย่างไม่เป็ นทางการโรงแรมอวานี เซปั ง โกลด์โคส ประเทศมาเลเซีย ซึง่ บริ ษัทเป็ นผู้บริ หารงานตาม
สัญญาจ้ างบริ หารภายใต้ แบรนด์อวานี โดยมีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 315 ห้ อง

- เปลี่ยนชื่อโรงแรมคานิลงั กาเป็ นอวานี คาลูทารา ซึง่ เป็ นโรงแรมอวานีแห่งที่สองในประเทศศรี ลงั กา
พฤศจิกายน

- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมอนันตรา ซานย่า ประเทศจีน ซึง่ บริ ษัทเป็ นผู้บริ หารงานตามสัญญาจ้ างบริ หารภายใต้ แบรนด์
อนันตรา โดยมีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 122 ห้ อง

- เข้ าถือหุ้นเพิ่มอีกร้ อยละ 25 ในบริ ษัท Tidal Swell ส่งผลให้ บริ ษัท โอ๊ คส์ โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท ถือหุ้นในTidal
Swell ทังสิ
้ ้นร้ อยละ 50 ทังนี
้ ้ Tidal Swell เป็ นเจ้ าของโรงแรมทังหมด
้
4 แห่งในรัฐควีนส์แลนด์ ซึง่ โอ๊ คส์เป็ นผู้
บริ หารงานตามสัญญาจ้ างบริ หารภายใต้ แบรนด์โอ๊ คส์
ธันวาคม

- เข้ าถือหุ้นร้ อยละ 49 ในบริ ษัท Beijing Riverside & Courtyard ซึง่ เป็ นเครื อร้ านอาหารประเภท Casual-concept
ในประเทศจีน มีความเชี่ยวชาญในอาหารจานปลา

- เปิ ดให้ บริ การโรงแรม Serengeti Pioneer Camp ประเทศแทนซาเนีย ซึง่ บริ หารงานตามสัญญาจ้ างบริ หาร
ภายใต้ แบรนด์เอเลวาน่า โดยมีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 10 ห้ อง

- เปิ ดให้ บริ การเครื่ องเล่นใหม่ 2 แห่ง ภายใต้ แบรนด์ริบลีส์ เวิลด์ ออฟ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ ที่เมืองพัทยา อันได้ แก่ ริ บ
ลีส์ สกายไรเดอร์ สัมผัสความมหัศจรรย์ของบอลลูนยักษ์ แห่งแรกในประเทศไทย จากประเทศฝรั่งเศส ซึง่ พาคุณ
เหินฟ้าชมวิวเมืองพัทยาที่สงู สุด และริ บลีส์ เดอะ วอลท์ เลเซอร์ เมส เกมตะลุยเลเซอร์

ส่วนที่ 1 หน้ า 3
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- เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันจํานวน 1,500 ล้ านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที่ ร้ อยละ 4.20
ต่อปี
ปี 2556
กุมภาพันธ์

- เข้ าลงทุนในรี สอร์ ทขนาด 96 ห้ องในเมืองฮอยอัน และขนาด 63 ห้ องในเมืองก๋วงนัง (Quy Ngon) ซึง่ ทังสองรี
้
สอร์ ทได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น อนันตรา ฮอยอัน และ อวานี กวีเญิน การเข้ าลงทุนนี ้ เป็ นผลให้ บริ ษัทมีโรงแรมทังที
้ ่ลงทุน
เองและรับจ้ างบริ หารรวมทังสิ
้ ้นสี่แห่ง ตังแต่
้ ตอนเหนือจนถึงชายฝั่ งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศเวียดนาม

- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมอนันตรา สิบสองปั นนา ซึง่ มีจํานวนห้ องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 103 ห้ อง ตังอยู
้ ่ในมณฑล
ยูนนาน และเป็ นโรงแรมภายใต้ สญ
ั ญารับจ้ างบริ หารแห่งที่สองในประเทศจีน
มีนาคม

ปิ ดให้ บริ การรอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า กรุ งเทพ เพื่อปรับปรุ ง รวมถึงเพื่อสร้ างโรงแรมอวานีพร้ อมศูนย์ประชุมใหม่

พฤษภาคม

เปิ ดตัวแบรนด์ไทยเอ็กซ์เพรสใหม่ในประเทศมาเลเซีย โดยการเปิ ดร้ านที่ลงทุนเองเป็ นร้ านแรก

มิถนุ ายน

เปิ ดให้ บริ การโรงแรม โอ๊ คส์ ลิวา เอ็คเซคคิวทีฟ สวีท ซึง่ มีจํานวนห้ องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 54 ห้ อง ในเมืองอาบู
ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายใต้ สญ
ั ญารับจ้ างบริ หารโรงแรม

กรกฎาคม

- เข้ าลงทุนร้ อยละ 50 ลงทุนในแบรนด์โรงแรมบูตกิ หรู ระดับบน เปอร์ อควัม รี ทรี ต รี สอร์ ท เรสซิเดนซ์ โดย เปอร์
อควัม มีโรงแรมภายใต้ การบริ หารสามแห่ง ประกอบด้ วย โรงแรมในประเทศมัลดีฟส์ 2 โรงแรม ได้ แก่ โรงแรมฮู
วาเฟน ฟูชิ และ นิยามา และอีก 1 โรง ในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ แก่ โรงแรมเดสเสิร์ท ปาล์ม

- เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ อนันตรา เวเคชัน่ คลับ ภูเก็ต ไม้ ขาว คลับ รี สอร์ ทแห่งแรกที่สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นต้ นแบบ
ของคลับวันหยุดโดยอนันตรา เวเคชัน่ คลับ มีทงสิ
ั ้ ้น 100 ยูนิต

- เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Tidal Swell เป็ นร้ อยละ 100 ผ่านโอ๊ คส์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัท
ถือหุ้นทังหมด
้
ทังนี
้ ้ Tidal Swell เป็ นบริ ษัทที่เป็ นเจ้ าของอาคารสี่แห่ง ซึง่ อยู่ภายใต้ การบริ หารงานของโอ๊ คส์อยู่
แล้ ว

- เปิ ดตัวร้ านอาหารเดอะ คอฟฟี่ คลับ, ไทยเอ็กซ์เพรส และเบอร์ เกอร์ คิงในท่าอากาศยานนานาชาติมลั ดิฟส์
หลังจากที่ประสบความความสําเร็ จจากการเปิ ดตัวร้ านสเวนเซ่นส์เมื่อปี 2555

- เข้ าเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริ ษัท Al Nasser Holdings ซึง่ เป็ นกลุ่มบริ ษัทขนาดใหญ่ ประกอบธุรกิจหลาย
ประเภท เพื่อขยายธุรกิจร้ านอาหารในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนือ โดยมีแผนที่จะเปิ ดร้ าน เดอะ
คอฟฟี่ คลับ ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็ นแบรนด์แรก

- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมแซนด์ ริ เวอร์ มาไซ มาร่ า ภายใต้ แบรนด์เอเลวาน่า คอลเลคชัน่ เป็ นโรงแรมประเภท Bush
Camp แห่งแรกในประเทศเคนยา มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 16 ห้ อง

- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมอนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ยามม์ ซึง่ เป็ นโรงแรมภายใต้ สญ
ั ญารับจ้ างบริ หาร
แห่งที่สี่ในอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 30 ห้ อง

- เปิ ดร้ าน สวิลลิ่ง ที่ศนู ย์การค้ าเค วิลเลจ
สิงหาคม

- จัดตังบริ
้ ษัทร่ วมทุนกับ Rani Investment LLC โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25 เพื่อลงทุนในโรงแรม
ขนาด 44 วิลล่า ซึง่ ตังอยู
้ ่บนเกาะบาซารู โต ห่างจากชายฝั่ งตะวันออกของประเทศโมซัมบิกประมาณ 30
กิโลเมตร โดยโรงแรมดังกล่าว ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นอนันตรา บาซารู โต ไอส์แลนด์ แล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทมีแผนที่จะ
ขยายการลงทุนในโรงแรมในทวีปแอฟริ กาผ่านบริ ษัทร่ วมทุนนี ้ต่อไปในอนาคต
ส่วนที่ 1 หน้ า 4
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- เพิ่มสัดส่วนการลงทุนเป็ นร้ อยละ 11 ในบริ ษัท Breadtalk ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศสิงคโปร์ Breadtalk ประกอบธุรกิจเบเกอรี่ ร้ านอาหาร และศูนย์อาหาร โดยมีเครื อข่ายร้ านอาหารกว่า
800 สาขาใน 15 ภาคส่วน เช่น สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง และภูมิภาคตะวันออกกลาง
กันยายน

- เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 80 ในโรงแรมอนันตรา อังกอร์ ซึง่ เป็ นโรงแรมที่มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 39 ห้ อง
ตังอยู
้ ่ในเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมอนันตรา เวลิ ในประเทศมัลดิฟส์ หลังจากที่ปิดปรับปรุ งตังแต่
้ เมษายน 2556
- เปิ ดให้ บริ การ Oaks William Street ในเมืองเมลเบิร์น ซึง่ เป็ นอาคารใหม่ มีจํานวนห้ องภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ า
บริ หารจัดการห้ องชุด (Management Letting Rights) กว่า 200 ห้ อง
ตุลาคม

- ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 49.9 ในบริ ษัท Peace Haven Resorts ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จะพัฒนาโรงแรมภายใต้ แบรนด์
อนันตราในเมืองทานกอลล์ เมืองชายทะเลทางใต้ ของประเทศศรี ลงั กา

- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมภายใต้ สญ
ั ญารับจ้ างบริ หาร อนันตรา ดูไบ เดอะ ปาล์ม มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 293
ห้ อง ตังอยู
้ ่ฝั่งตะวันออกของหมู่เกาะปาล์ม จูไมราห์ ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์สําคัญของดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์

- เข้ าบริ หารโรงแรมในกรุ งเทพฯ ขนาด 568 ห้ อง โดยโรงแรมนี ้ จะเปลี่ยนชื่อเป็ น อวานี เอเทรี ยม กรุ งเทพฯ เมื่อการ
ปรับปรุ งโรงแรมเล้ วเสร็ จ

- ลงทุนใน Oaks Cypress Lakes Resort รี สอร์ ทซึง่ ประกอบด้ วยวิลล่าจํานวน 232 หลังใน ฮันเตอร์ วัลเลย์
ประเทศออสเตรเลีย และเปิ ดให้ บริ การอาคารภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าบริ หารจัดการห้ องชุดสองแห่ง คือ Oaks
Moranbah และ Oaks Middlemount ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

- เปิ ดร้ านต้ นแบบเพโดรที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์
พฤศจิกายน

- รี แบรนด์โรงแรมที่เชียงใหม่ ซึง่ เป็ นโรงแรมที่มีห้องพักเพื่อให้ บริ การ 84 ห้ อง เป็ นอนันตรา เชียงใหม่ ซึง่ โรงแรม
ดังกล่าวเป็ นโรงแรมภายใต้ สญ
ั ญารับจ้ างบริ หารและเป็ นโรงแรมแห่งทีร่ ้ อยในกลุ่มของบริ ษัท

- ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50 ในโรงแรมนิยามา ซึง่ อยู่ภายใต้ การบริ หารงานโดยแบรนด์เปอร์ อควัม ทังนี
้ ้ นิยามา
เป็ นโรงแรมที่มีห้องพักพร้ อมให้ บริ การจํานวน 86 ห้ อง ตังอยู
้ ่บนเกาะดาลู อะทอล ซึง่ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของ
กรุ งมาเล่ เมืองหลวงของประเทศมัลดีฟส์ ใช้ เวลาเดินทางโดยเครื่ องบิน Seaplane เพียง 40 นาที

- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมอนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย หลังจากที่ปิดปรับปรุ งเป็ นเวลาเจ็ดเดือน โดยมีการออกแบบ
ปรับเปลี่ยนทังห้
้ องพักและส่วนที่เป็ นพื ้นที่สาธารณะ และเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ

- เปิ ดร้ าน EDC ที่ศนู ย์การค้ าสยามเซ็นเตอร์
ธันวาคม

- เปิ ดตัวแบรนด์ใหม่ “Penang Street” ในเครื อไทยเอ็กซ์เพรสในประเทศสิงคโปร์
- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมอนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ซาเฮล ซึง่ เป็ นโรงแรมภายใต้ สญ
ั ญารับจ้ างบริ หาร
แห่งที่ห้าในอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 30 ห้ อง

- เข้ าซื ้อ Oaks Broome ซึง่ มีห้องชุดจํานวน 75 ยูนิต (103 ห้ อง) และอาคารโรงแรม 15 ห้ องพร้ อมที่ดนิ ตังอยู
้ ่ใจ
กลางอ่าวโรบัค ในประเทศออสเตรเลีย

- เข้ าลงทุนในสัญญาการเข้ าบริ หารห้ องชุดจํานวน 121 ยูนิต ในโบเวน ฮิลล์ รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมแกรนด์ โฮเทล ซึง่ เป็ นโรงแรมที่บริ ษัทลงทุนผ่านโอ๊ คส์ ในเมืองแกลตสตัน ประเทศ
ออสเตรเลีย
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1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้นําในการดําเนินธุรกิจระดับสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก
ได้ แก่ ธุรกิจร้ านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ าแฟชัน่ บริ ษัทเป็ นผู้นําในธุรกิจร้ านอาหาร ซึง่ มีขนาดใหญ่ที่สดุ แห่ง
หนึง่ ในเอเชีย โดยมีร้านอาหารกว่า 1,500 สาขา ใน 19 ประเทศ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์
เลอร์ , แดรี่ ควีน, เบอร์ เกอร์ คิง, ไทยเอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, ริ บส์ แอนด์ รัมส์ และริ เวอร์ ไซด์ อีกทังยั
้ งเป็ นผู้นําในการดําเนิน
ธุรกิจโรงแรมทังในรู
้ ปแบบเป็ นเจ้ าของเอง บริ หารจัดการ และร่ วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์ วสิ สวีท ทังสิ
้ ้น 103 โรงแรม ภายใต้
เครื่ องหมายการค้ า อนันตรา, อวานี, โอ๊ คส์, เปอร์ อควัม, โฟร์ ซีซนั่ ส์, เซ็นต์ รี จิส, แมริ ออท, เอเลวาน่า และโรงแรมในกล่มุ ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ในประเทศไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มัลดีฟส์ ศรี ลงั กา จีน เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย แทนซาเนีย
เคนยา โมซัมบิก และตะวันออกกลาง อีกทังบริ
้ ษัทประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม (Mixed-Use Business) ซึง่
ประกอบด้ วยธุรกิจขายอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ รวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย และโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลาอนันต
รา เวเคชัน่ คลับ ธุรกิจสปา ธุรกิจให้ เช่าศูนย์การค้ าและอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังเป็ นผู้นําด้ านการจัดจําหน่ายสินค้ าแฟชัน่ จากต่างประเทศ ทังเสื
้ ้อผ้ าแฟชัน่ และเครื่ องสําอาง โดย
เครื่ องหมายการค้ าที่บริ ษัทเป็ นผู้จดั จําหน่ายในปั จจุบนั ได้ แก่ แก๊ ป เอสปรี บอสสินี่ ชาร์ ล แอนด์ คีธ เพโดร เรดเอิร์ธ ทูมี่ สวิลลิ่ง เจ.
เอ. เฮ็งเคิลส์ และอีทีแอล เลิร์นนิ่ง รวมถึงมายเซลล์ซงึ่ เป็ นการขายตรงผ่านเว็บไซต์ และบริ ษัทมีธุรกิจรับจ้ างผลิตสินค้ า ซึง่ ผลิต
สินค้ าอุปโภคบริ โภคตามสัญญาว่าจ้ างผลิต โดยมีโรงงานเป็ นของตัวเอง
แผนภาพแสดงการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจหลักของบริ ษัท มีดงั นี ้
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการประกอบธุรกิจหลัก ได้ แก่ รายได้ จากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเครื่ องดื่ม
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้ า และรายได้ อื่นๆ ดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
กลุ่มธุรกิจ

ดําเนินการโดย

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
โรงแรม 1
ธุรกิจอาหารและ
เครื่ องดื่ม 2

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วมในกลุม่ ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ

ธุรกิจจัดจําหน่ ายและ
ผลิตสินค้ า

บริ ษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) และบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมใน
กลุม่ ธุรกิจอาหาร
บริ ษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมใน
กลุม่ ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิต

2554
รายได้
ร้ อยละ
12,155.05
42.90

2555
รายได้
ร้ อยละ
15,749.73
48.39

2556
รายได้
ร้ อยละ
16,766.60
46.05

11,056.20

39.02

12,266.22

37.69

14,309.27

39.30

2,925.54

10.33

3,294.21

10.12

3,592.86

9.87

รายได้ อ่ นื 3
2,195.07
7.75
1,237.05
3.80
รวมรายได้
28,331.86 100.00
32,547.21 100.00
หมายเหตุ 1. รายได้ จากธุรกิจโรงแรม รวมรายได้ จากการบริ หารจัดการ รายได้ จาก ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจศูนย์การค้ า
ดังนี ้
2554
2555
กลุ่มธุรกิจ
รายได้
ร้ อยละ
รายได้
ร้ อยละ
ธุรกิจโรงแรม
8,464.40
29.88
11,937.62
36.18
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์
2,820.83
9.96
2,898.52
8.79
ธุรกิจศูนย์ การค้ า
423.34
1.49
440.14
1.33
ธุรกิจสปา
298.42
1.05
323.09
0.98
ธุรกิจบันเทิง
148.06
0.52
150.36
0.46
รวมรายได้ ธุรกิจโรงแรม
12,155.05
42.9
15,749.73
47.74

1,737.61
4.77
36,406.34 100.00
ธุรกิจสปา ธุรกิจบันเทิง
2556
รายได้
12,578.07
3,319.88
407.59
300.19
160.88
16,766.61

ร้ อยละ
34.55
9.12
1.12
0.82
0.44
46.05

2. รายได้ จากธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มรวมรายได้ จากการให้ สทิ ธิแฟรนไชส์
3. รายได้ อื่น ประกอบด้ วยกําไรจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมในเงินลงทุน เงินปั นผลรับจากบริ ษัทอื่น ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และรายได้ อื่น

2.1 ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ (ธุรกิจโรงแรม)
จากการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องของบริ ษัท ปั จจุบนั บริ ษัทมีจํานวนห้ องพักของโรงแรมทังสิ
้ ้น 12,800 ห้ อง โดยโรงแรม
ที่อยู่ภายใต้ การบริ หารงานของกลุ่มบริ ษัท ได้ แก่
1)
พัทยา แมริ ออท รี สอร์ ท แอนด์ สปา
2)
อนันตรา กรุ งเทพฯ ริ เวอร์ ไซด์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา (เดิมชื่อ กรุ งเทพฯ แมริ ออท รี สอร์ ท แอนด์ สปา)
3)
อนันตรา หัวหิน รี สอร์ ท แอนด์ สปา
4)
อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา รี สอร์ ท แอนด์ สปา เชียงราย
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5)
อนันตรา บ่อผุด รี สอร์ ท แอนด์ สปา เกาะ สมุย (เดิมชื่อ “โรงแรมอนันตรา รี สอร์ ท แอนด์ สปา สมุย”)
6)
อนันตรา ภูเก็ต วิลล่า
7)
อนันตรา ดิห์กู รี สอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์
8)
อนันตรา เวลิ รี สอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (เดิมชื่อ “โรงแรมโบดูฮรู า มัลดีฟส์”)
9)
อนันตรา คีฮาวา รี สอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์
10)
อนันตรา ภูเก็ต ลายัน รี สอร์ ท แอนด์ สปา (เดิมชื่อ “บุญฑริ กา วิลล่า แอนด์ สวีท”)
11)
อนันตรา อังกอร์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา
12)
อนันตรา บาซารู โต ไอส์แลนด์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา
13)
อนันตรา ฮอยอัน รี สอร์ ท แอนด์ สปา
14)
อวานี กวีเญิน รี สอร์ ท แอนด์ สปา
15)
อวานี ไฮฟง ฮาร์ เบอร์ วิว รี สอร์ ท แอนด์ สปา (เดิมชื่อ “ฮาร์ เบอร์ วิว โฮเท็ล เวียดนาม”)
16)
อวานี คาลูทารา รี สอร์ ท แอนด์ สปา ศรี ลงั กา (เดิมชื่อ คานิ ลังกา รี สอร์ ท แอนด์ สปา)
17)
นาลาดู มัลดีฟส์
18)
นิยามา โดย เปอร์ อควัม
19)
แกรนด์ โฮเทล แกลตสตัน (ในกลุ่มโอ๊ คส์)
โรงแรมที่บริ ษัท เป็ นผู้ถือหุ้นแต่ไม่ได้ เข้ าไปบริ หาร ได้ แก่
20)
เจดับบลิว แมริ ออท ภูเก็ต รี สอร์ ท แอนด์ สปา
21)
โฟร์ ซีซนั่ ส์ เชียงใหม่
22)
โฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุ งเทพฯ
23)
โฟร์ ซีซนั่ ส์ เต็นท์แคมป์ สามเหลี่ยมทองคํา
24)
โฟร์ ซีซนั่ ส์ เกาะสมุย
25)
เดอะ เซ็นต์ รี จิส กรุ งเทพฯ
26)
กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ศรี ลงั กา จํานวน 3 แห่ง ซึง่ รวมถึงโรงแรม อวานี เบนโตตา รี สอร์ ท แอนด์ สปา
27)
กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริ กา จํานวน 7 แห่ง
โรงแรมที่บริ ษัทรับจ้ างบริ หาร ได้ แก่
28)
อนันตรา สิเกา รี สอร์ ท แอนด์ สปา ตรัง
29)
อนันตรา บ้ านราชประสงค์ เซอร์ วสิ สวีท กรุ งเทพฯ
30)
อนันตรา ลาวาณา รี สอร์ ท แอนด์ สปา เกาะสมุย
31)
อนันตรา กรุ งเทพฯ สาทร
32)
อนันตรา รัสนันดา เกาะพงัน วิลล่า
33)
อนันตรา มุยเน รี สอร์ ท แอนด์ สปา
34)
อนันตรา เซมินยัค รี สอร์ ท แอนด์ สปา
35)
อนันตรา บาหลี อูลวู าตู รี สอร์ ท แอนด์ สปา
36)
อนันตรา ซานย่า รี สอร์ ท แอนด์ สปา
37)
อนันตรา สิบสองปั นนา รี สอร์ ท แอนด์ สปา
38)
อนันตรา เชียงใหม่ รี สอร์ ท แอนด์ สปา
39)
อนันตรา ดูไบ เดอะ ปาล์ม รี สอร์ ท แอนด์ สปา
40)
อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ยามม์
41)
อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ซาเฮล
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42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

อีสเทริ น์ แมนโกรฟ รี สอร์ ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา
เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา
คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท รี สอร์ ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา
อวานี เอเทรี ยม กรุ งเทพฯ
อวานี เซปั ง โกลด์โคส รี สอร์ ท
ฮูวาเฟน ฟูชิ โดย เปอร์ อควัม
เดสเสิร์ท ปาล์ม โดย เปอร์ อควัม
เซเรนกิติ ไพโอเนีย แคมป์
โอ๊ คส์ ลิวา เอ็คเซคคิวทีฟ สวีท
โอ๊ คส์ กรุ งเทพฯ สาทร

ธุรกิจบริ หารเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์
52)
กลุ่มโรงแรมในเครื อ โอ๊ คส์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และดูไบ
โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา วาเคชัน่ คลับ
โรงแรมที่อยู่ภายใต้ การบริหารงานของกลุ่มบริษัท
1)
พัทยา แมริออท รีสอร์ ท แอนด์ สปา มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้ าที่เป็ น
บริ ษัท มีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 298 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ า
ทัว่ 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 Garden)
130
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
2) อนันตรา กรุ งเทพฯ ริเวอร์ ไซด์ รี ซอร์ ท แอนด์ สปา มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มนักธุรกิจ
และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทมีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 407 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักและ
ลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
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ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ประกอบด้ วย:
The Riverside Terrace
The Market
Brio
Trader Vic’s
Benihana
Loy Nam
Elephant
Numero
Manohra

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
250
130
140
126
132
50
60
70
150

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ประกอบด้ วย:
Ballroom A
Ballroom B
Ballroom C
Ballroom D
Charoen Nakorn
Thonburi
Jasmine
Poppy
Bamboo
Lotus
Garden
Grand Sala

ขนาดความจุ (คน)
140
40
40
40
100
60
40
12
10
16
210
300

3)
อนันตรา หัวหิน รีสอร์ ท แอนด์ สปา มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าระดับบนประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่ม
ลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท มีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 187 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพัก
และลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ประกอบด้ วย:
Issara Café
Baan Thalia
Sala Siam
Rim Nam
Loy Nam
Saithong
Lagoon

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
140
60
40
40
50
70
20

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
สัมมนาประกอบด้ วย:
Ruen Thon
Ruen Thai
Ruen Than
Ruen Anantara
Ruen Nok

ขนาดความจุ (คน)
24
30
72
63

4)
อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา รีสอร์ ท แอนด์ สปา เชียงราย มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่ม
นักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท มีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 77 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักและ
ลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ประกอบด้ วย:
Sala Mae Nam Thai
Baan Dahlia Italian
Elephant Bar & Opium

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
120
30
20

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
สัมมนาประกอบด้ วย:
Rimkhong
MaeKhong
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ขนาดความจุ (คน)
27 - 64
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5)
อนันตรา บ่ อผุด รีสอร์ ท แอนด์ สปา เกาะสมุย มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่ม
ลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท มีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 106 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักและ
ลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ประกอบด้ วย:
ไฮไทด์
อีคลิปส์
ฟูลมูน
พูบาร์

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
84
38
54
60

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
สัมมนาประกอบด้ วย:
สมุยแกรนด์บอลรู ม
เกาะสมุย
เกาะพงัน
เกาะเต่า

ขนาดความจุ (คน)
150
75
75
15

6)
อนันตรา ภูเก็ต วิลล่ า มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 83 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่ โรงแรมมีภตั ตาคาร บาร์ ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ า
ทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ประกอบด้ วย:
La Sala
The Tree House
The Tasting Room
Sea Fire Salt

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
72
28
18
72

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
สัมมนาประกอบด้ วย:
Andaman East
Andaman West
Sarasin Boardroom

ขนาดความจุ (คน)
30
30
12

7)
อนันตรา ดิห์กู รีสอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับชาวมัลดีฟส์ โดยบริ ษัทลงทุนในสัดส่วน
ร้ อยละ 50) มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มีลกั ษณะการให้ บริ การ ดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 110 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่ โรงแรมมีภตั ตาคารและบาร์ เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพประกอบด้ วย:

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )

Fushi café
Aqua Bar
Terrazzo
Fuddan Grill

150
90
40
80

การให้บริ การด้านอื ่นๆ ได้ แก่
- ตกปลา นัง่ เรื อชมปลาโลมา 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 บริ การซักอบรี ด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ เป็ นต้ น
- ท่องเที่ยวและชอปปิ ง้ ในเมืองหลวงที่เกาะ Male
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-

มีเรื อไว้ คอยบริ การลูกค้ าที่มีความประสงค์จะไปทานอาหารที่ห้องอาหารไทย หรื อห้ องอาหารระหว่างเกาะ เช่น แขกที่พกั อยู่
ที่โรงแรมอนันตรา ดิกู มัลดีฟส์ ต้ องการไปทานอาหารที่ห้องอาหารที่โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส์

8)
อนันตรา เวลิ รีสอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (เดิมชื่อ โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส์ ) (เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับ
ชาวมัลดีฟส์ โดยบริ ษัทลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50) มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มีลกั ษณะการให้ บริ การ ดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 67 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่ โรงแรมมีภตั ตาคารและบาร์ เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพประกอบด้ วย:

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )

Baan Huraa
73 Degree
Dhoni Bar
Gecko

60
110
64
50

การให้บริ การด้านอื ่นๆ 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 บริ การซักอบรี ด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ เป็ นต้ น
- ท่องเที่ยวและชอปปิ ง้ ในเมืองหลวงที่เกาะ Male
- มีเรื อไว้ คอยบริ การลูกค้ าที่มีความประสงค์จะไปทานอาหารที่ห้องอาหารไทยหรื อห้ องอาหารระหว่างเกาะ เช่น แขกที่พกั อยู่ที่
โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส์ ต้ องการไปทานอาหารที่ห้องอาหารที่โรงแรม อนันตรา ดิกู มัลดีฟส์
9)
อนันตรา คีฮาวา รีสอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มีลกั ษณะ
การให้ บริ การ ดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 79 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่ โรงแรมมีภตั ตาคารและบาร์ เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพประกอบด้ วย:
Manzaru Restaurant
Manzaaru Pool Bar
Plates Restaurant
Sea Restaurant
Salt Restaurant
Fire Restaurant
Sky Bar
Function room
Sendaa
Mariyadou
Salla'
Bodhu Ashi

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
Indoor
24
22
48
18
24
12
36
16
12
12
12
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ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
Outdoor
10
18
68
22
20

รวมจํานวน (ที่นงั่ )
34
40
116
18
46
12
56
16
12
12
12

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

การให้บริ การด้านอื ่นๆ ได้ แก่
- บริ การอุปกรณ์กีฬาทางนํ ้า
- ศูนย์บริ การเพื่อสุขภาพและสามารถให้ บริ การสปาในห้ องพักได้
- ร้ านค้ าย่อย ขายสินค้ าและของที่ระลึกต่างๆ เช่น เครื่ องประดับ ร้ านขายเสื ้อผ้ า
- ชันเรี
้ ยนทําอาหาร
10)
อนันตรา ภูเก็ต ลายัน รีสอร์ ท แอนด์ สปา (เดิมชื่อ “บุญฑริ กา วิลล่า แอนด์ สวีท”) จังหวัดภูเก็ต มุ่งเน้ น
ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 77 ห้ อง
11)
อนันตรา อังกอร์ มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 39 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัวไป
้ โดยมีภตั าคารอาหาร 2 ห้ องอาหาร ได้ แก่ The Sothea และ The
Gallery
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมยังให้ บริ การห้ องประชุม, จัดเลี ้ยง และ สปา
12)
อนันตรา บาซารู โต ไอส์ แลนด์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 44 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัวไป
้ โดยมีภตั าคารอาหาร 3 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Clube Naval, Golfniho
และ Beach Deck
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องประชุม, จัดเลี ้ยง และ สปา
13)
อนันตรา ฮอยอัน รีสอร์ ท แอนด์ สปา มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 94 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป โดยมี ภัตตาคารอาหาร 4 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Lantern,
Reverside Café, Heritage Bar, Reflection
14)
อวานี กวีเญิน รีสอร์ ท แอนด์ สปา มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 63 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัวไป
้ โดยมีภตั าคารอาหาร 3 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Dine, Sip และ Lounge
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องประชุม ซึง่ สามารถให้ บรรจุผ้ รู ่ วมประชุมได้ ถงึ 60 คน และสปา
15)
อวานี ไฮฟง ฮาร์ เบอร์ วิว รีสอร์ ท แอนด์ สปา (เดิมชื่อ “ฮาร์ เบอร์ วิว โฮเท็ล เวียดนาม”) (เป็ นบริ ษัทร่ วมทุน โดย
บริ ษัทลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 30.39) มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท มี
ลักษณะการให้ บริ การ ดังนี ้
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การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 122 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่ โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยง
เพื่อให้ 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
การให้บริ การด้านอื ่นๆ ได้ แก่
- ศูนย์บริ หารร่ างกาย
- ร้ านค้ าย่อยขายสินค้ าและของที่ระลึกต่างๆ
- บริ การอื่นๆ เช่น บริ การสํารองที่นงั่ Business Center แพทย์ทางโทรศัพท์ บริ การLimousine บริ การจัดทัวร์ นอกสถานที่
บริ การรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริ การซักอบรี ด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ เป็ นต้ น
16)
อวานี คาลูทารา รีสอร์ ท แอนด์ สปา ศรีลังกา (เดิมชื่อ คานิ ลังกา รี ซอร์ ท แอนด์ สปา)
คานิ ลังกา บริ หารงานโดย บริ ษัท เซเรนดิบโฮเท็ล มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศศรี ลงั กา ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนใน
สัดส่วนร้ อยละ 80 ตังแต่
้ ปี 2553
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 105 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ประกอบด้ วย:
Karadiya
Miridiya
Saffron
Palm

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
24
60
38
150

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
สัมมนาประกอบด้ วย:
Conference room

ขนาดความจุ (คน)
80

17)
นาลาดู มัลดีฟส์ (เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับชาวมัลดีฟส์ โดยบริ ษัทลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50) มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่
ลูกค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มีลกั ษณะการให้ บริ การ ดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 19 ห้ อง มีสระว่ายนํ ้าส่วนตัวทุกห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่ โรงแรมมีภตั ตาคารและบาร์ เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพประกอบด้ วย:

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )

Living Room

42

การให้บริ การด้านอื ่นๆ 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
- จัดทัวร์ นอกสถานที่ บริ การรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริ การซักอบรี ด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ เป็ นต้ น
ส่วนที่ 1 หน้ า 14
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-

ท่องเที่ยวและชอปปิ ง้ ในเมืองหลวงที่เกาะ Male
มีเรื อไว้ คอยบริ การลูกค้ าที่มีความประสงค์จะไปทานอาหารที่ห้องอาหารไทยหรื อห้ องอาหารระหว่างเกาะ เช่น แขกที่พกั อยู่ที่
โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส์ ต้ องการไปทานอาหารทีห่ ้ องอาหารที่โรงแรมอนันตรา เวลิ หรื อโรงแรมอนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์

18)
นิยามา โดย เปอร์ อควัม มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 86 วิลล่า
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัวไป
้ โดยมีภตั าคารอาหาร 7 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Edge, Tribal, Epicure,
Subsix, Fahrenheit, Dune และ The Deli
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การ สปา
19)
แกรนด์ โฮเทล แกลตสตัน (ในกลุ่มโอ๊ คส์ ) มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 144 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป 2 ห้ องอาหารได้ แก่ Ribs & Rump Steakhouse และ Coffee Club
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องประชุม และห้ องจัดเลี ้ยง
20)
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ ท แอนด์ สปา มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว และ
กลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 265 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยง เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มา
พักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ประกอบด้ วย:
Marriott Café
Cucina
Andaman Grill
Kabuki
Siam Deli
Ginja Taste
Sala Sawasdee Lobby Bar
Rim Nam Pool Bar
Out of the Blue Drink
Out of the Blue Splash
North Pool
Zest
Delight
Aqua

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ประกอบด้ วย:
Mai Khao Ballroom
Salon A or B or D or E
Salon C
Layan 1, 2 or Rawai 1, 2
Kamala Boardroom

180
82
90
77
92
130
89
236
110
100
96
73
39
67
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ขนาดความจุ (คน)
600
85
240
60
10

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

21)
โฟร์ ซีซ่ นั ส์ เชียงใหม่ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าระดับบนประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท มี
ลักษณะการให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพัก 64 ห้ อง และพูลวิลล่า 12 หลัง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่ โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้
บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ประกอบด้ วย:
Sala Mae Rim
Elephant Bar
Terraces
Ratree Bar

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
สัมมนา ประกอบด้ วย:
Kasalong Pavillion
Rachawadee Residence

70
22
58
28

ขนาดความจุ (คน)
18-40
81-150

22)
โฟร์ ซีซ่ นั ส์ กรุงเทพฯ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ น
บริ ษัท มีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 354 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่ โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยง
เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ประกอบด้ วย:
Madison
Biscotti
Health Club
Lobby Lounge
Shintaro
The Spice Market
Terrace
Aqua
Mocha & Muffins

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
99
100
17
104
64
72
88
59
29

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ประกอบด้ วย:
The Ballroom
Monthatip 1 – 4
The Pimarnman Room
Amorn Room
Ratana Room
Kosin Room
Ratanakosin Room
Boardroom
Napa Room
Dara Room
Suriyan – Chandra Room
Busaba
Mullika

ขนาดความจุ (คน)
400-1000
400-800
100-300
30-50
30-50
30-50
80-100
10-20
30-50
30-50
80-120
20-22
12-16

23)
โฟร์ ซีซ่ นั ส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองคํา มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลูกค้ าระดับบนประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มี
ลักษณะการให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 15 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่ โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ, บาร์ เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักดังนี ้
ภัตตาคารและบาร์ ประกอบด้ วย:
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
Nong Yao
Burma Bar
Wine Cellar

36
20
6
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24)
โฟร์ ซีซ่ นั ส์ เกาะสมุย มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าระดับบนประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 60 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่ โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักดังนี ้
ภัตตาคารและบาร์ ประกอบด้ วย:
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
Lan Tania
Pla Pla
Wine Cellar

102
102
8

25)
เดอะ เซ็นต์ รี จสิ กรุงเทพฯ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ าที่
เป็ นบริ ษัท มีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 224 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่ โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักดังนี ้
ภัตตาคารและบาร์ ประกอบด้ วย:
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
วูร์
เดอะ เซนต์ รี จิส บาร์
ดีแคนเตอร์
โจโจ
พูล บาร์

86
100
64
119
25

26)
กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ศรีลังกา
กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ในประเทศศรี ลงั กา บริ หารงานโดย บริ ษัท เซเรนดิบโฮเท็ล ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ Hemas Holdings
Limited (Hemas) เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศศรี ลงั กา ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 20 ใน
บริ ษัทเซเรนดิบโฮเท็ล ตังแต่
้ ในปี 2550 โดยโรงแรมในเครื อของเซเรนดิบ โฮเทล ประกอบด้ วย
โรงแรม
ประเทศ
กลุ่มลูกค้ า
จํานวนห้ องพัก
1 อวานี เบนโตตา(เดิมชื่อ โฮเท็ล เซเรบดิบ) ศรี ลงั กา กลุ่มนักท่องเที่ยว
90
2 คลับ โฮเทล ดอลฟิ น
ศรี ลงั กา กลุ่มนักท่องเที่ยว
146
3 โฮเทล สิกิริยา
ศรี ลงั กา กลุ่มนักท่องเที่ยว
79
27)
กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่ า แอฟริกา
กลุ่มโรงแรม เอเลวานา แอฟริ กา บริ หารงานโดยบริ ษัทเอเลวาน่า แอฟริ กา มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศแทนซาเนีย ซึง่
บริ ษัทเข้ าถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 50 ตังแต่
้ ปี 2551 บริ ษัทเอเลวาน่า แอฟริ กา มีชื่อเสียงในด้ านแหล่งท่องเที่ยวเชิงซาฟารี ในทวีปแอฟริ กา
โดยมีให้ บริ การที่พกั หลายแห่งที่มีความหรู หราและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้ อมที่งดงามอย่างเป็ นธรรมชาติของทวีปแอฟริ กา ที่พกั ในเครื อ
ของเอเลวาน่า ประกอบด้ วย
โรงแรม
ประเทศ
กลุ่มลูกค้ า
จํานวนห้ องพัก
1 อรุ ชา คอฟฟี่ ลอด์จ
แทนซาเนีย กลุ่มนักท่องเที่ยว
18
2 เซเรเกติ ไมเกรชัน่ แคมป์
แทนซาเนีย กลุ่มนักท่องเที่ยว
20
3 ทารางกิรี ทรี ทอ็ ป
แทนซาเนีย กลุ่มนักท่องเที่ยว
20
4 เดอะ แมนเนอร์ แอท โกรองโกโร แทนซาเนีย กลุ่มนักท่องเที่ยว
20
5 แอฟโรชิค ดายนิ บีช
เคนย่า กลุ่มนักท่องเที่ยว
20
6 คิลินดิ ซานซิบาร์
แทนซาเนีย กลุ่มนักท่องเที่ยว
19
7 มาไซ มาร่ าแคมป์
เคนย่า กลุ่มนักท่องเที่ยว
16
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โรงแรมที่บริษัทรับจ้ างบริหาร
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

โรงแรม
อนันตรา สิเกา รี ซอร์ ท แอนด์ สปา ตรัง
อนันตรา บ้ านราชประสงค์ เซอร์ วสิ สวีท กรุ งเทพฯ
อนันตรา ลาวาณา รี สอร์ ท แอนด์ สปา เกาะสมุย
อนันตรา กรุ งเทพฯ สาทร
อนันตรา รัสนันดา เกาะพงัน วิลล่า
อนันตรา มุยเน รี สอร์ ท แอนด์ สปา
อนันตรา เซมินยัค รี สอร์ ท แอนด์ สปา
อนันตรา บาหลี อูลวู าตู รี สอร์ ท แอนด์ สปา
อนันตรา ซานย่า รี สอร์ ท แอนด์ สปา
อนันตรา สิบสองปั นนา รี สอร์ ท แอนด์ สปา
อนันตรา เชียงใหม่ รี สอร์ ท แอนด์ สปา
อนันตรา ดูไบ เดอะ ปาล์ม รี สอร์ ท แอนด์ สปา
อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ยามม์
อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ซาเฮล
อีสเทริ น แมนโกรฟ รี สอร์ ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา
เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา
คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท รี สอร์ ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา
อวานี เอเทรี ยม กรุ งเทพฯ
อวานี เซปั ง โกลด์โคส รี สอร์ ท
ฮูวาเฟน ฟูชิ โดย เปอร์ อควัม
เดสเสิร์ท ปาล์ม โดย เปอร์ อควัม
เซเรนกิติ ไพโอเนีย แคมป์
โอ๊ คส์ ลิวา เอ็คเซคคิวทีฟ สวีท
โอ๊ คส์ กรุ งเทพฯ สาทร

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
เวียดนาม
บาหลี
บาหลี
จีน
จีน
ไทย
อาบูดาบี, UAE
อาบูดาบี, UAE
อาบูดาบี, UAE
UAE
อาบูดาบี, UAE
อาบูดาบี, UAE
ไทย
มาเลเซีย
มัลดีฟ
ดูไบ, UAE
แอฟริ กา
UAE
ไทย

กลุ่มลูกค้ า
จํานวนห้ องพัก
กลุ่มนักท่องเที่ยว
139
กลุ่มนักท่องเที่ยว
97
กลุ่มนักท่องเที่ยว
122
กลุ่มนักท่องเที่ยว
310
กลุ่มนักท่องเที่ยว
64
กลุ่มนักท่องเที่ยว
90
กลุ่มนักท่องเที่ยว
60
กลุ่มนักท่องเที่ยว
74
กลุ่มนักท่องเที่ยว
122
กลุ่มนักท่องเที่ยว
103
กลุ่มนักท่องเที่ยว
84
กลุ่มนักท่องเที่ยว
293
กลุ่มนักท่องเที่ยว
30
กลุ่มนักท่องเที่ยว
30
กลุ่มนักท่องเที่ยว
222
กลุ่มนักท่องเที่ยว
64
กลุ่มนักท่องเที่ยว
206
กลุ่มนักท่องเที่ยว
568
กลุ่มนักท่องเที่ยว
315
กลุ่มนักท่องเที่ยว
44
กลุ่มนักท่องเที่ยว
38
กลุ่มนักท่องเที่ยว
10
กลุ่มนักท่องเที่ยว
54
กลุ่มนักท่องเที่ยว
115

ธุรกิจบริหารเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์
52) กลุ่มโรงแรม โอ๊ คส์ โฮเต็ล แอนด์ รีซอร์ ท ตังอยู
้ ่ในประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ดูไบ และประเทศไทย รวม
จํานวนโรงแรมทังหมด
้
44 โรงแรม โดยในประเทศออสเตรเลียมีจํานวน 40 โรงแรม ซึง่ อยู่ในเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญ
โดยตังอยู
้ ่ในนิวเซ้ าเวล 10 โรง, วิคตอเรี ย 4 โรง, ควีนส์แลนด์ 18 โรง, เซ้ าออสเตรเลีย 5 โรง และเวสเทินออสเตรเลีย 3 โรง ในประเทศ
นิวซีแลนด์รวม 3 โรงแรม ตังอยู
้ ่ที่ นอร์ ทไอร์ แลนด์ 1 โรง และเซ้ าไอร์ แลนด์ 2 โรง และในดูไบประเทศสหรัฐอารับเอมิเรท 1 โรงแรม ซึง่
โดยรวมทังกลุ
้ ่มมีบริ การห้ องพักทังสิ
้ ้น 5,897 ห้ อง
เนื่องจากทําเลที่ตงของโอ๊
ั้
คส์ส่วนใหญ่อยู่ในย่านธุรกิจ และเมืองใหญ่ โอ๊ คส์จงึ มุ่งเน้ นการบริ การไปที่กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่ม
บริ ษัทภายในประเทศ กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศจึงเป็ นลําดับรองลงมา ซึง่ ส่งผลให้ ลกั ษณะของห้ องพักและอุปกรณ์เครื่ องใช้ ภายใน
ห้ องพักที่เอื ้ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้พกั อาศัยที่เป็ นนักธุรกิจอีกด้ วย
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การในการประกอบธุรกิจโรงแรมนัน้ นอกจากห้ องพัก อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ และคุณภาพ
ของวัตถุดบิ ที่ใช้ ในการปรุ งอาหารและเครื่ องดื่มแล้ ว พนักงานที่ให้ บริ การถือเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญอีกประการหนึง่ บริ ษัทมีนโยบาย
หลักที่จะรับคนท้ องถิ่น เพื่อให้ เกิดการจ้ างแรงงานในระดับท้ องถิ่นนันๆ
้
โดยจัดให้ มีการฝึ กสอนและอบรมแก่พนักงานเหล่านันให้
้ มี
ความรู้ และความสามารถในการทํางาน นอกจากนี ้ การส่งพนักงานคนไทยไปเรี ยนรู้ งานในต่างประเทศและการรับผู้เชี่ยวชาญมา
ฝึ กสอน การจ้ างชาวต่างชาติมาทํางาน ก็เป็ นวิธีที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้ แก่พนักงานคนไทยเพื่อจะปฏิบตั ิได้
เองในอนาคต
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน (ธุรกิจโรงแรม)
ข้ อมูลด้ านการตลาดและภาวะการแข่งขัน ส่วนหนึง่ เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นการรวบรวมข้ อมูลเผยแพร่
จากส่วนราชการและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลเกี่ยวกับคูแ่ ข่งซึง่ เป็ นข้ อมูลที่บริ ษัทมีการว่าจ้ างหน่วยงานภายนอก
เป็ นผู้จดั ทําเป็ นรายปี
1. อุตสาหกรรมท่ องเที่ยวและโรงแรม
แม้ วา่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 อย่างไรก็
ตาม การท่องเที่ยวยังคงมีอตั ราการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 26.7 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ 19.9 ส่วนอัตราการเข้ าพักเฉลี่ยทังประเทศเท่
้
ากับร้ อยละ 64.9
เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 4.0
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังคงคาดการณ์ว่าในปี 2557 จะมีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ ามาในประเทศไทยกว่า 28
ล้ านคน เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ในอัตราร้ อยละ 5 ผ่านหลายกลยุทธ์ ซื่งรวมถึงการกระจายประเทศแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยว การเป็ น
ศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาคไปยังหลายจังหวัดในประเทศมากยิ่งขึ ้น ความพยายามที่จะลดความแออัดในสถานที่ซงึ่ เป็ นที่นิยม
และการใช้ กลยุทธ์ที่เป็ นแบบเฉพาะเจาะจง เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) นอกจากนี ้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังมี
แผนที่จะเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวระดับกลางถึงระดับบนจากประเทศที่กําลังพัฒนา เช่น ประเทศในทวีป ยุโรปตะวันออก แอฟริ กา
และตะวันออกกลาง พร้ อมกับการขยายธุรกิจในตลาดหลัก ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยยังคงมุ่งมัน่ ที่จะสนับสนุนภาคธุรกิจท่องเที่ยว
ผ่านการสนับสนุนทางด้ านการเงิน โครงสร้ างพื ้นฐานท่าอากาศยาน สนธิสญ
ั ญาการยกเว้ นวีซ่ากับบางประเทศ และการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันทางด้ านราคา การร่ วมมือระหว่างผู้ประกอบการในภาคเอกชนของธุรกิจโรงแรม ร้ านอาหาร และสายการ
บินราคาประหยัด จะส่งผลให้ อตุ สาหกรรมการท่องเที่ยว ซึง่ มีสดั ส่วนทังทางตรงและทางอ้
้
อมคิดเป็ นกว่าร้ อยละ 16 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ เติบโตได้ ตอ่ ไป

จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้ านคน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
อัตราการเข้ าพักโรงแรม (ร้ อยละ)

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย
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2555
22.3
16.8
60.9

2556
26.7
19.9
64.9
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ล้ านคน
11.65
11.52
13.82
14.46
14.58
14.15
15.94
19.09
22.30
26.73

2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
+16.5%
-1.1%
+20.0%
+4.6%
+0.8%
-3.0%
+12.4%
+19.8%
+16.8%
+19.9%

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คู่แข่ งและสถานภาพในการแข่ งขัน (ธุรกิจโรงแรม)
• ในเขตกรุ งเทพฯ: โรงแรมอนันตรา กรุ งเทพฯ ริ เวอร์ ไซด์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา เป็ นโรงแรมจับกลุ่มลูกค้ าที่เน้ นการ
พักผ่อน โดยมีผ้ ปู ระกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกันกับบริ ษัท ได้ แก่ The Peninsula Hotel, Shangri-La, Royal
Orchid Sheraton และ Millenium Hilton ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องในปี 2556 เทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม
แล้ วอยู่อนั ดับกลางของกลุ่ม สําหรับโรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุ งเทพฯ มีคแู่ ข่งที่เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาวเปิ ดใหม่หรื อมีการ
ปรับมาตรฐานโรงแรมเดิมให้ มีมาตรฐานสูงขึ ้นหลายแห่ง การแข่งขันจึงมีสงู ขึ ้น ลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย ได้ แก่ ลูกค้ ากลุ่ม
บริ ษัทและนักธุรกิจ ซึง่ โรงแรม โฟร์ ซซี นั่ ส์ กรุ งเทพฯ มีความได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งในด้ านการให้ บริ การที่เป็ นเลิศ การ
บํารุ งรักษาสถานที่และเครื่ องใช้ ตา่ งๆ ให้ มีความหรู หรา นอกจากนี ้ ยังได้ เปรี ยบในด้ านที่ตงของโรงแรม
ั้
และการว่าจ้ าง
ผู้บริ หารโรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลเข้ ามาบริ หารโรงแรม ส่วนโรงแรมเดอะ เซ็นต์ รี จิส กรุ งเทพฯ
เป็ นโรงแรมที่เปิ ดใหม่ในปี 2554 เป็ นโรงแรมที่มีกลุ่มลูกค้ าเป็ นนักธุรกิจ และกลุ่มบริ ษัท โดยทังโรงแรมโฟร์
้
ซีซนั่ ส์
กรุ งเทพฯ และ โรงแรมเดอะ เซ็นต์ รี จิส กรุ งเทพฯ ต่างก็มีฐานลูกค้ าของตัวเองเป็ นหลัก
• ในเขตพัทยา: โรงแรมพัทยา แมริ ออท รี สอร์ ท แอนด์ สปา เป็ นโรงแรมจับกลุ่มลูกค้ าที่เน้ นการพักผ่อนและจัดเป็ นหนึง่
ในผู้นําตลาดโรงแรมระดับชันนํ
้ าในกลุ่มโรงแรมระดับที่มีเครื อข่ายสากลในพัทยา ผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียง
กันกับบริ ษัทได้ แก่ Dusit Resort, Amari Orchid, Holiday Inn และ Sheraton
• ในเขตหัวหิน: โรงแรมอนันตรา หัวหิน รี สอร์ ท แอนด์ สปา จัดอยู่ในโรงแรมชันนํ
้ าประเภทที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
เฉพาะตัวและเป็ นโรงแรมที่เน้ นกลุ่มลูกค้ าระดับบน ผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกันกับบริ ษัท ได้ แก่ Hilton,
Sofitel, Sheraton และ Hyatt
• ในเขตภูเก็ต: โรงแรม เจดับบลิว แมริ ออท ภูเก็ต รี สอร์ ท แอนด์ สปา เป็ นโรงแรมจับกลุ่มลูกค้ าที่เน้ นการพักผ่อนและ
จัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมที่มีเครื 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 อ
อนันตรา มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ให้ บริ การห้ องพักพร้ อมสระว่ายนํ ้าส่วนตัว และเน้ นกลุ่มลูกค้ าระดับบน โดยมี
ผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ Banyan Tree, Tri Sara, Sala Phuket, Phuket Pavillions และ
Aleenta ประกอบกับเมื่อเดือนมกราคม ปี 2557 มีการเปิ ดให้ ดําเนินการ อนันตรา ภูเก็ต ลายัน ซึง่ เป็ นโรงแรมที่บริ ษัท
เป็ นเจ้ าของเองแห่งที่สองในภูเก็ต แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นผู้นําผู้ประกอบการโรงแรมในภูเก็ต ที่ให้ บริ การโรงแรมถึง
3 แห่ง
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• ในเขตสมุย: อนันตรา บ่อผุด รี สอร์ ท แอนด์ สปา

จัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมชันนํ
้ าซึง่ มีเอกลักษณ์ของตนเอง โดย
ผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกันได้ แก่ Hansar, Amari, Nora Beach, Bandara ขณะที่โฟร์ ซีซนั่ ส์ เกาะสมุย
จัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมที่มีเครื อข่ายสากล โดยผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ Banyan Tree, W Retreat,
Napasai, Six Senses, Renaissance, Chaweng Regent, Central Grand, Amari Plam Reef โดยโรงแรมในเครื อ
ของบริ ษัททังสองแห่
้
งมีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องในปี 2556 จัดอยู่อนั ดับผู้นําตลาด ประกอบกับในปลายปี 2553 มีการเปิ ด
ให้ ดําเนินการ อนันตรา ลาวาณา รี สอร์ ท แอนด์ สปา ที่เกาะสมุย ซึง่ บริ ษัทรับจ้ างบริ หารจัดการ เท่ากับเป็ นการตอก
ยํ ้าความเป็ นผู้นําผู้ประกอบการโรงแรมในเกาะสมุย ที่ให้ บริ การโรงแรมถึง 3 แห่ง
• ในเขตเชียงใหม่: โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ เชียงใหม่ เป็ นโรงแรมชันนํ
้ าที่จดั อยู่ในกลุ่มโรงแรมระดับ High-end โดย
ผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ Dhara Dhevi และ Dusit D2 โดยในปี 2556 โรงแรมโฟร์ ซีซน่ั ส์
เชียงใหม่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องเป็ นผู้นําของกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับเดียวกัน ประกอบกับในปลายปี 2556
บริ ษัทได้ เข้ ารับจ้ างบริ หารจัดการโรงแรมเพิ่มอีกหนึง่ แห่ง ชื่อ อนันตรา เชียงใหม่ รี สอร์ ท แอนด์ สปา เป็ นการแสดงให้
เห็นถึงความเชี่ยวชาญของบริ ษัทในการประกอบกิจการโรงแรมที่มีชื่อเสียงจนเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
• ในเขตเชียงราย: โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา รี สอร์ ท แอนด์ สปา มีผ้ ปู ระกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน
ได้ แก่ Dusit Island, Imperial, Katilya และ Le Meridien โดยในปี 2556 โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา รี สอร์ ท
แอนด์ สปา มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องสูงสุดเป็ นอันดับ 1 ของกลุ่ม นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีโรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ เต้ นท์แคมป์ ที่
จัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง เนื่องจากเป็ นเอ็คซ์คลูซิฟ รี สอร์ ทที่โดดเด่นเรื่ องความเป็ นพื ้นบ้ านแห่ง
ป่ าเมืองเหนือที่ให้ บริ การที่พกั เพียง 15 เต้ นท์ จึงทําให้ ไม่มีคแู่ ข่งโดยตรง
• ประเทศออสเตรเลีย: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย จัดว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ
ในปี 2556 มีจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศออสเตรเลีย จํานวน 6.5 ล้ านคน โดยเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าคิด
เป็ นร้ อยละ 5.5 ประเทศที่สําคัญได้ แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริ กา สิงค์โปร์ และจีน นอกจากนี ้ ยังมีการ
คาดการณ์ว่าจะมีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ ามาในประเทศออสเตรเลียถึง 7 ล้ านคนในปี 2557 เพิ่มขึ ้นจากปี
2556 ในอัตราร้ อยละ 8 และจะเกินกว่า 9 ล้ านคนในอีก 10 ปี ข้ างหน้ า เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ถึงร้ อยละ 40 โดยส่วน
ใหญ่คาดว่าจะมาจากนักท่องเที่ยวประเทศจีน นิวซีแลนด์ อเมริ กา อังกฤษ และอินเดีย ตามลําดับ (ที่มา : Tourism
Research Australia)
คูแ่ ข่งที่สําคัญในประเทศออสเตรเลียคือ กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ ไอเฮทจี และ มันตรา
กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ มีแบรนด์ภายใต้ การบริ หาร คือ โซฟิ เทล, พูลแมน, เอ็มแกลเลอลี่, โนโวเทล, เมอเคียว, ไอบิส, ออลซีซนั่
และอีแทป ภายหลัง แอคคอร์ ได้ รวมกิจการกับกลุ่มโรงแรมมาร์ แวค โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ทในปี 2554 ทําให้ แอคคอร์ มีจํานวนโรงแรมใน
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพิ่มขึ ้น ปั จจุบนั จัดว่ามีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็ นอันดับหนึง่
กลุ่มโรงแรมไอเฮชจี มีแบรนด์ภายใต้ การบริ หาร คือ อินเตอร์ คอนดิเนนตัล, คราวน์พลาซ่า, ฮอลลิเดย์ อินน์, ฮอลลิเดย์ อินน์
เอ็กเพรส และสเตย์บริ ด สวีท
กลุม่ โรงแรมมันตรา มีแบรนด์ภายใต้ การบริ หาร คือ เปปเปอร์ , มันตรา และเบรคฟรี
กลยุทธ์ ทางการตลาด (ธุรกิจโรงแรม)
บริ ษัทมีระบบการขายในลักษณะการรวมศูนย์ด้านการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมข้ อมูลของลูกค้ าและโรงแรมใน
เครื อไว้ ที่ส่วนกลาง เพื่อจะนําไปใช้ ในการขยายตลาดและส่งเสริ มการขาย (Decentralization) ซึง่ เป็ นการกระจายข้ อมูลที่มีให้ เกิด
ประโยชน์ในการเสริ มสร้ างเครื อข่ายในการขายให้ กว้ างขวางและรวดเร็ วขึ ้น โดยบริ ษัทมีกลยุทธ์การตลาดและการขาย ดังนี ้
1.

เน้ นการให้ บริ การทีค่ ้ มุ ค่าเหมาะสมกับราคาขาย และสร้ างความประทับใจในการให้ บริ การการขายร่ วมกับบริ ษัทนํา
เที่ยว สายการบิน และองค์กรอื่นๆ เช่น ห้ างสรรพสินค้ า บริ ษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร เป็ นต้ น เพื่อเพิ่ม
จํานวนลูกค้ า
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2.

เน้ นการขยายฐานลูกค้ าไปยังแหล่งตลาดที่ยงั ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการขายมากนัก สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีทงตลาดใน
ั้
ภูมิภาค เช่น จีน อินเดีย และเกาหลี และตลาดสําคัญอื่นๆ ในเอเชียและยุโรป ตลอดจนพัฒนาการขายตรงเพื่อให้
เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ เพิ่มขึ ้น

3.

สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าเดิมเพื่อให้ เกิดความประทับใจและกลับมาใช้ บริ การอีก โดยปรับปรุ งและแจ้ งข้ อมูล
ล่าสุดให้ ลกู ค้ าทราบเกี่ยวกับบริ การหรื อโปรแกรมต่างๆของโรงแรมตลอดเสมอ เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถเลือกบริ การที่
เหมาะกับความต้ องการของตนเองได้

4.

ประชาสัมพันธ์การให้ ความสะดวกในการให้ บริ การสํารองห้ องพักผ่านศูนย์กลางสํารองห้ องพักในกรุ งเทพฯ
และ
สํานักงานตัวแทนขายและสํารองห้ องพักในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ อังกฤษ มัลดีฟส์ และอาบูดาบี เป็ นต้ น ซึง่
สามารถสํารองห้ องพักโรงแรมในเครื อได้ ทกุ แห่ง

5.

พัฒนาระบบสํารองห้ องพักทางอินเตอร์ เน็ทซึง่ เป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพการเติบโตสูง โดยสามารถสํารองห้ องพักผ่าน
เว็บไซต์ www.anantara.com หรื อสํารองห้ องพักโดยช่องทางการตลาดร่ วมกับพันธมิตรในธุรกิจท่องเที่ยวในระดับ
สากล ได้ แก่ Global Hotel Alliance, Small Luxury Hotel of the World, Virtuoso, Kiwi Collection และ The
Leading Small Hotels of the World

6.

ประชาสัมพันธ์แบรนด์ของบริ ษัท ผ่านการเปิ ดให้ บริ การโรงแรมที่บริ ษัท รับจ้ างบริ หารในประเทศใหม่ๆ ที่มีอตั ราการ
เติบโตของนักท่องเที่ยวสูง เช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย เป็ นต้ น

บริ ษัทใช้ รูปแบบในการบริ หารธุรกิจในกลุ่มโรงแรมหลายรู ปแบบ คือ การบริ หารงานด้ วยตนเอง การบริ หารงานภายใต้ เครื่ องหมาย
ทางการค้ า และการบริ หารงานแบบร่ วมลงทุน โดยมีปัจจัยที่ใช้ ในการพิจารณาเลือกวิธีการบริ หารโรงแรมดังนี ้

1. การบริ หารงานด้ วยตนเองและใช้ เครื่ องหมายการค้ าของตนเอง

เนื่องจากบริ ษัทมีแบรนด์ อนันตรา ซึง่ เป็ นแบรนด์ของตนเอง ในกรณีที่บริ ษัทพิจารณา ถึงขนาดของโรงแรม แหล่งที่ตงั ้
ภาวะการแข่งขัน ประสบการณ์การดําเนินธุรกิจในตลาดนันแล้
้ วเห็นว่าบริ ษัทสามารถบริ หารงานเองได้ ก็จะบริ หารงานโดยใช้ แบรนด์ของ
ตนเอง ซึง่ ช่วยลดต้ นทุนในการดําเนินงาน ในส่วนของค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการ เพราะใช้ แบรนด์ของตนเอง นอกจากนี ้ บริ ษัทยัง
รับจ้ างบริ หารงานให้ กบั เจ้ าของโรงแรมอื่น ภายใต้ แบรนด์อนันตรา อวานี และโอ๊ คส์ ซึง่ ณ สิ ้นปี 2556 มีโรงแรมที่บริ ษัทบริ หารงานเปิ ด
ให้ บริ การแล้ วทังสิ
้ ้น 24 แห่ง จากทังหมด
้
46 แห่งที่บริ ษัทได้ ลงนามในสัญญาจ้ างบริ หารงานแล้ ว โดยโรงแรมที่เหลือ 22 แห่ง อยู่ระหว่าง
การก่อสร้ าง ซึง่ คาดว่าจะทยอยเปิ ดให้ บริ การได้ ในปี 2557-2560

2. การบริ หารงานด้ วยตนเองโดยใช้ เครื่ องหมายการค้ าอื่น

บริ ษัทจะพิจารณาบริ หารงานด้ วยตนเอง ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าอื่น เนื่องจากเหตุผลทางการตลาดและโอกาสที่จะได้ รับ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ ้นมีมากกว่าต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น ดังจะเห็นได้ จาก บริ หารงานด้ วยตนเองภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “แมริ ออท” (Franchise)
ที่พทั ยา ซึง่ เป็ นโรงแรมขนาดใหญ่ กล่าวคือ มีจํานวนห้ องพัก 298 ห้ อง ซึง่ จําเป็ นต้ องมีศนู ย์การรับจองห้ องพักที่มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากล โดยที่การบริ หารงานภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าอื่นแม้ ว่าจะมีค่าใช้ จ่ายแฟรนไชส์ แต่ผลตอบแทนที่ได้ รับนันคุ
้ ้ มค่าทังใน
้
ด้ านของอัตราการเข้ าพักและอัตราค่าห้ องพัก ดังจะเห็นได้ จากผลการดําเนินงานในระยะเวลากว่าสิบปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากแบรนด์แมริ
ออทเป็ นที่ร้ ู จกั ในระดับสากลและมีศนู ย์การรับจองห้ องพักของกลุ่มแมริ ออทซึง่ มีเครื อข่ายครอบคลุมทัว่ โลก

3. การหาผู้ร่วมทุนและการว่าจ้ างให้ ผ้ อู ื่นบริ หารงาน

ในกรณีที่บริ ษัทขาดประสบการณ์ในการบริ หารงานโรงแรมในบางพื ้นที่ แต่บริ ษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของตลาด
และโอกาสทางธุรกิจ บริ ษัทอาจหาผู้ร่วมทุนซึง่ มีประสบการณ์ เช่น การร่ วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50 ในกลุ่มโรงแรมที่มลั ดีฟส์และ
แอฟริ กา หรื อการว่าจ้ างกลุม่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงและความสามารถในการบริ หารงานในระดับสากล มาเป็ นผู้บริ หารงานสําหรับโครงการ
นันๆ
้ ดังเช่น บริ หารงานโดยโฟร์ ซีซนั่ ส์ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “โฟร์ ซีซนั่ ส์” บริ หารงานโดยกลุ่มแมริ ออทโฮเทล ภายใต้ เครื่ องหมาย
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การค้ า “เจดับบลิวแมริ ออท” บริ หารงานโดยสตาร์ วดู ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “เซ็นต์ รี จิส” ภายใต้ สญ
ั ญาบริ หารงาน โดยจะคิด
ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการเป็ นร้ อยละคงที่ของรายได้ รวม
และร้ อยละคงที่ของรายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานของ
โรงแรม
ลักษณะของลูกค้ า ลูกค้ าของธุรกิจโรงแรม มีทงลู
ั ้ กค้ าที่เป็ นคนไทยและต่างชาติ ซึง่ แบ่งได้ เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ
1. กลุ่มลูกค้ าที่จองผ่านบริ ษัทท่องเที่ยวทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เป็ นที่รับจองห้ องพักจากลูกค้ า แล้ วบริ ษทั ท่องเที่ยว
จะส่งลูกค้ าให้ โรงแรม
โดยจํานวนห้ องพักที่ขายผ่านบริ ษัทท่องเที่ยวจะมีปริ มาณสูงและถือเป็ นลูกค้ ากลุ่มใหญ่ของ
บริ ษัท
2. กลุ่มนักท่องเที่ยวทัว่ ไป เป็ นลูกค้ าที่ตดิ ต่อเข้ าพักที่โรงแรมด้ วยตนเอง
3. กลุ่มลูกค้ าที่มาจัดประชุมและสัมมนาเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่เข้ าพักโรงแรมเพื่อวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา ลูกค้ า
ประเภทนี ้จะก่อให้ เกิดรายได้ อื่นๆ นอกเหนือจากห้ องพัก
ลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัท
เป็ นลูกค้ าที่ตดิ ต่อผ่านมาทางบริ ษัทท่องเที่ยวทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
จึงมีความ
หลากหลาย และไม่มีลกู ค้ ารายใหญ่ที่มีสดั ส่วนมากกว่าร้ อยละ 30 สําหรับลูกค้ าภายในประเทศที่เป็ นบริ ษัทเอกชน องค์กรภาครัฐต่างๆ
ที่มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริ ษัท มีการมาใช้ บริ การอย่างสมํ่าเสมอ และจากโครงการไทยเที่ยวไทยของรัฐบาลส่งผลให้ กลุ่มลูกค้ า
ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ ้น
สัดส่วนของลูกค้ าที่เข้ าพักแบ่งตามทวีป มีรายละเอียด ดังนี ้
ประเทศ/ทวีป
ประเทศไทย
เอเชียตะวันออก
เอเชียใต้
ตะวันออกกลาง
ยุโรป
อเมริ กา
หมู่เกาะทางแปซิฟิก
อื่น ๆ
รวม

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

2555
12%
31%
3%
7%
30%
10%
5%
2%
100%

2556
9%
35%
3%
9%
29%
9%
5%
1%
100%

2555
7%
12%
8%
6%
6%

2556
10%
9%
7%
6%
6%

สัดส่วนของลูกค้ าแยกตามรายประเทศ 5 อันดับแรก ดังนี ้
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ประเทศ
จีน
ไทย
อเมริ กา
เยอรมัน
อังกฤษ

2554
6%
14%
9%
7%
6%

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (ธุรกิจโรงแรม) แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. นักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน
2. นักธุรกิจ
3. กลุ่มการประชุม การจัดแสดงสินค้ าและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน
4. กลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน
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ทังนี
้ ้สัดส่วนของกลุ่มลูกค้ าจะแตกต่างกันไปตามที่ตงและนโยบายของแต่
ั้
ละโรงแรม
นโยบายด้ านราคา (ธุรกิจโรงแรม)
ธุรกิจโรงแรมในภูมิภาคนี ้ได้ รับผลกระทบจากฤดูกาลค่อนข้ างสูง จํานวนลูกค้ าจะเข้ าพักน้ อยในช่วงฤดูฝน ตังแต่
้ เดือนมิถุนายน
ถึงเดือนตุลาคม ลูกค้ าในประเทศจะเข้ าพักในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนลูกค้ าจากต่างประเทศจะมาใช้ บริ การระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ซึง่ ปั จจัยของช่วงฤดูกาลมีผลต่อการกําหนดราคา อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมในเครื อ Oaks ที่ประเทศออสเตรเลีย
นัน้ ได้ รับผลกระทบจากฤดูกาลที่ตํ่ากว่า เนื่องจากฐานลูกค้ าส่วนใหญ่ คือ นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ดังนัน้ ในการกําหนด
ราคาของธุรกิจโรงแรม จะคํานึงถึงปั จจัยของช่วงฤดูกาล ต้ นทุนการดําเนินงานของโรงแรมที่เป็ นพื ้นฐานการปรับราคา ตลอดจนราคาตลาด
ของคูแ่ ข่งขันในระหว่างโรงแรมระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตามในช่วงที่มิใช่ฤดูการท่องเที่ยวหรื อมีนกั ท่องเที่ยวไม่มาก โรงแรมใช้ กลยุทธ์ในการ
ส่งเสริ มการขาย เช่น การลดราคาในช่วงพิเศษ เสนอโปรแกรมขายร่ วมกับโรงแรมในเครื อในราคาพิเศษ การให้ บริ การพิเศษโดยไม่คิด
มูลค่าเพิ่ม ร่ วมส่งเสริ มการขายกับบริ ษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร เป็ นต้ น
บริ ษัทมีความสามารถในการแข่งขันที่สําคัญคือ
1. มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน
2. มีแบรนด์ของตัวเองที่เป็ นที่ร้ ู จกั ในระดับสากล
3. มีการให้ บริ การที่ดีและมีคณ
ุ ภาพในราคาที่เหมาะสม
4. มีโรงแรมในเครื อ ซึง่ ตังอยู
้ ่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ และมีระบบสํารองห้ องพักที่ทนั สมัยและรวดเร็ ว
5. มีห้ นุ ส่วนทางธุรกิจระดับนานาชาติ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุ่มแมริ ออท โฟร์ ซีซนั่ ส์ และ
สตาร์ วดู
6. การสร้ างมาตรฐานและความมีเอกลักษณ์ (Uniqueness) ที่สําคัญ โดยเฉพาะโรงแรมในเครื ออนันตรา ซึง่ ทําให้ บริ ษัท
สามารถใช้ แบรนด์ในธุรกิจบริ หารจัดการโรงแรมซึง่ สามารถขยายฐานลูกค้ าและอัตราการทํากําไรให้ กบั บริ ษัท
การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย (ธุรกิจโรงแรม) ช่องทางการจัดจําหน่ายแบ่งได้ 3 ทางคือ
1. การขายโดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายของบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ 45.3 ของรายได้ ที่มาจากช่องทางจําหน่ายทังหมด
้
เจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายขายของบริ ษัทจะเสนอสินค้ าให้ ลกู ค้ าโดยตรงหรื อตัวแทนขายและกลุ่มลูกค้ าจัดประชุมและสัมมนาทังภายในและ
้
ต่างประเทศ
2. ขายผ่านตัวแทนจําหน่ายหรื อบริ ษัทท่องเที่ยว (Tour/Travel Agent) ในต่างประเทศ คิดเป็ นร้ อยละ 53.4 ของรายได้
ที่มาจากช่องทางจําหน่ายทังหมด
้
Tour/Travel Agent จะทําหน้ าที่ลกั ษณะเดียวกับคนกลางในการจัดจําหน่ายห้ องพัก
ให้ กบั บริ ษัท โดย Tour/Travel Agent ของบริ ษัท จะมีอยู่ทงในเอเชี
ั้
ย ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริ กา และทําธุรกิจ
ประเภทรับจองห้ องพักและขายตัว๋ เครื่ องบินและอํานวยความสะดวกในการเดินทางให้ กบั ผู้ใช้ บริ การโดยอาจเสนอขาย
ตัว๋ เครื่ องบินพร้ อมห้ องพักในลักษณะ Package ด้ วย โดยคุณสมบัติของตัวแทนจําหน่ายหรื อบริ ษัทท่องเที่ยว ที่โรงแรม
เสนอราคาห้ องพักพิเศษเพื่อจําหน่าย ได้ แก่ มีเครื อข่ายที่กว้ างขวาง มีประวัตแิ ละชื่อเสียงที่ดี และมีประสบการณ์ใน
การดําเนินงานมานาน และสามารถทํายอดขายได้ สงู
3. อื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 1.3 ของรายได้ ที่มาจากช่องทางจําหน่ายทังหมด
้
ได้ แก่ (1) การ Walk In ของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ทัว่ ไป และ (2) พนักงานรับจองห้ องพักจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทัว่ ไปซึง่ รู้ จักโรงแรมผ่านสื่อต่างๆ เพื่อนฝูงหรื อกลุ่มลูกค้ า
เดิม ทังนี
้ ้ (1) และ (2) เป็ นลูกค้ าคนละกลุ่ม โดยลูกค้ า Walk in คือลูกค้ าที่ไม่ได้ จองห้ องพักมาก่อน ทังนี
้ ้หากลูกค้ าจอง
ห้ องพักผ่าน Internet บริ ษัทจะไม่นบั ลูกค้ านันเป็
้ นลูกค้ าประเภท Walk in
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจโรงแรมมีปริ มาณการใช้ นํ ้าต่อวันเป็ นจํานวนมาก ซึง่ นํ ้าเสียของโรงแรมได้ ผ่านกรรมวิธีทางชีวเคมี โดยผ่านถังแซต แล้ ว
จึงปล่อยนํ ้าทิ ้งลงสู่ระบบกําจัดนํ ้าเสีย ที่ผ่านมาบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ ไม่เคยก่อปั ญหาทางด้ านมลภาวะหรื อปั ญหาใดๆ เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้ อม
อีกทังยั
้ งมีมาตรการที่เข้ มงวดเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการควบคุมของเสีย
สําหรับหน่วยงานที่ควบคุมเกี่ยวกับ
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สิ่งแวดล้ อมจะอยู่ภายใต้ การควบคุมของเทศบาลเมืองแต่ละแห่งซึง่ เป็ นที่ตงของโรงแรม
ั้
เช่น กรุ งเทพฯมหานคร พัทยา และหัวหิน โดย
เทศบาลเมืองแต่ละแห่งจะนํานํ ้าดังกล่าวไปบําบัดอีกครัง้ หนึง่ ก่อนปล่อยลงทะเลหรื อแม่นํ ้า
สําหรับรายละเอียดเรื่ องสิ่งแวดล้ อม
สามารถดูได้ จากหัวข้ อ ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้ า ส่วนที่ 2 หน้ า 99
โครงการพักผ่ อนแบบปั นส่ วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ
ความสําเร็ จจากการเข้ าร่ วมทุนกับกลุ่มแมริ ออท ในการพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา ภูเก็ต เวเคชัน่ คลับนัน้
ช่วยให้ บริ ษัทสามารถพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลาภายใต้ แบรนด์ของบริ ษัทเองเป็ นครัง้ แรก คือ อนันตรา เวเคชัน่ คลับ
โดยบริ ษัทได้ เริ่ มพัฒนาโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับแห่งแรกที่บอ่ ผุด เกาะสมุย เป็ นผลให้ บริ ษัทมีห้องพักของโครงการเพื่อรองรับ
การขายสิทธิในการเข้ าพักอาศัยตังแต่
้ ปลายปี 2553 โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีห้องพักและวิลล่าของโครงการอนันตรา
เวเคชัน่ คลับ ทังสิ
้ ้น 106 ห้ อง อยู่ที่เกาะ สมุย, ภูเก็ต, ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์, บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย, ซานย่า ประเทศจีน
และ กรุ งเทพฯฯ
สภาพการแข่ งขันและคู่แข่ ง (โครงการพักผ่ อนแบบปั นส่ วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
ปั จจุบนั จํานวนคูแ่ ข่งที่ดําเนินธุรกิจโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลายังมีจํานวนไม่มากนัก เนื่องจากต้ องอาศัยแบรนด์ที่
เป็ นที่ร้ ู จกั และได้ รับการยอมรับ อีกทังยั
้ งต้ องอาศัยเครื อข่ายและจํานวนห้ องพัก สิ่งอํานวยความสะดวกที่พร้ อมรองรับนักท่องเที่ยวทัง้
ในและต่างประเทศ โดยคูแ่ ข่งสําคัญของโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ ได้ แก่ กลุ่มโรงแรมชันนํ
้ าระดับโลก เช่น กลุ่มแมริ ออท เป็ นต้ น
นโยบายราคา (โครงการพักผ่ อนแบบปั นส่ วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
โครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ เน้ นจับกลุ่มลูกค้ าตลาดบน ซึง่ แตกต่างจากคูแ่ ข่งในตลาดในปั จจุบนั จึงไม่มีความเสี่ยง
ทางการแข่งทางด้ านราคา
การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย (โครงการพักผ่ อนแบบปั นส่ วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
บริ ษัทได้ จดั ตังสํ
้ านักงานขายของโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับจํานวนหกแห่ง ในกรุ งเทพฯ ภูเก็ต สมุย บาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ซานย่า และ เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน อีกทังบริ
้ ษัทยังได้ จดั ตัง้ Call Center เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของโครงการที่ประเทศฮ่องกง
อีกด้ วย
กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพักผ่ อนแบบปั นส่ วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ อยู่ในภูมิภาคเอเชียเป็ นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้ จากข้ อมูลลูกค้ า
จําแนกรายประเทศดังต่อไปนี ้
ประเทศ
2555
2556
จีน
9%
39%
ไทย
22%
11%
สิงคโปร์
19%
11%
ฮ่องกง
12%
10%
มาเลเซีย
11%
7%
ออสเตรเลีย
4%
3%
ญี่ปนุ่
3%
2%
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2%
1%
อื่น ๆ
18%
16%
รวม
100%
100%
การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ (โครงการพักผ่ อนแบบปั นส่ วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
เนื่องจากบริ ษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโรงแรมและอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจึงเป็ นผู้พฒ
ั นาห้ องพัก
และวิลล่าเพื่อรองรับความต้ องการของลูกค้ า โดยห้ องพักในโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ ส่วนใหญ่ จะอยู่ตดิ กับโรงแรมที่บริ ษัท
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เป็ นเจ้ าของหรื อเป็ นผู้รับจ้ างบริ หาร
ดําเนินงาน

ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการห้ องพักได้ มีประสิทธิภาพ

และช่วยลดต้ นทุนในการ

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ลักษณะธุรกิจ (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ )
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทเป็ นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายควบคูไ่ ปกับการดําเนินกิจการโรงแรมใน
พื ้นที่เดียวกัน โดยบริ ษัทได้ พฒ
ั นาโครงการแห่งแรกที่เกาะสมุย ชื่อโครงการดิเอสเตท สมุย ตังอยู
้ ่ตดิ กับโรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ เกาะสมุย โดย
โครงการดังกล่าวมีบ้านพักตากอากาศจํานวน 14 หลัง และพัฒนาโครงการที่สอง คือ โครงการ เซ็นต์ รี จิส เรสซิเดนส์ ในกรุ งเทพฯ ซึง่
เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมจํานวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรมภายใต้ การบริ หารงานโดย แบรนด์ เซ็นต์ รี จิส
สภาพการแข่ งขันและคู่แข่ ง (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ )
ตลาดอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการอยู่อาศัยมีสัญญาณการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ระดับบน
รวมถึงการพัฒนาแบรนด์และที่พกั อาศัย โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จสามารถสร้ างยอดขายได้ อย่างต่อเนื่อง
และผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ตา่ งจัดกิจกรรมการขายในช่วงโครงการเริ่ มก่อสร้ างในเฟสแรก ซึง่ โครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพักอาศัย
ของเราจัดเป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระดับบนในลําดับต้ นๆ เซ็นต์ รี จิส จัดเป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แบบ Mixedz Use ที่
มีทงโรงแรมและห้
ั้
องชุดเพื่อพักอาศัย พร้ อมบริ การแบบโรงแรมให้ แก่ผ้ พู กั อาศัย โดยสามารถใช้ งานในส่วนพื ้นที่อํานวยความสะดวก
ต่างๆ ในโรงแรมได้ ซึง่ ต่างจากโครงการอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ หากมองในแง่ศกั ยภาพการแข่งขัน เซ็นต์ รี จิส นับว่ามีความโดดเด่นใน
ด้ านการให้ บริ การแบบครบวงจร และการเป็ นตึกเดียวที่มีทงส่
ั ้ วนของโรงแรมและที่พกั อาศัย แบรนด์ที่จดั เป็ นคู่แข่งหลักของเซ็นต์ รี จิส
ได้ แก่ The Ritz-Carlton Residence ซึง่ เป็ นตึกที่รวมโรงแรม Edition เข้ าไว้ กบั ส่วนพักอาศัย โครงการมีจํานวน 80 ชัน้ ซึง่ คาดว่าจะมี
แผนพัฒนาโครงการในอี ก 4-7 ปี โครงการสุโขทัย เรสซิเดนซ์ ก็เป็ นอีกหนึ่งแบรนด์คู่แข่งสําคัญ ในตลาด ซึ่งปั จจุบนั กําลังพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพักอาศัยอยู่ในทําเลที่ห่างจากโรงแรมไปเพียงไม่ก่ีก้าวเท่านัน้ โครงการดังกล่าวจัดเป็ นคู่แข่งของเซ็นต์ รี
จิสที่มีความใกล้ เคียงกันที่สุด ด้ วยจํานวนห้ องที่มีมากกว่าแต่มีขนาดห้ องที่เล็กกว่า นอกจากนี ้ยังมีโครงการ โอเรี ยนเต็ล เรสซิเดนซ์
บนถนนวิทยุที่ข ณะนีเ้ ปิ ดให้ บริ การแล้ วภายใต้ สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี เช่นกัน อย่างไรก็ดี โครงการนี ไ้ ม่มีส่วนพืน้ ที่โรงแรม มี
เพียงแต่ส่วนของที่พกั อาศัยและเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนท์ และโครงการสุดท้ าย ได้ แก่ โครงการ 185 ราชดําริ โดย ไรมอน แลนด์ ซึง่ กําลัง
ดําเนินการก่อสร้ างบนถนนเดียวกัน แต่เป็ นลักษณะคอนโดมิเนียมซึง่ ไม่ได้ ให้ บริ การในส่วนของโรงแรม
กลยุทธ์ ทางการตลาด (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ )
กลุ่มลูกค้ าของเซ็นต์ รี จิส ให้ ความสนใจในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท เนื่องจากมีความเชื่อมัน่ ในแบรนด์ ซึง่ มี
ชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ควบคูไ่ ปกับแผนการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยตรงทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ การมีเครื อข่ายทีแ่ ข็งแกร่ งของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
การมีเครื อข่ายที่แข็งแกร่ งของกลุ่มบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ทงใน
ั้
ประเทศและต่างประเทศ และจากการบอกต่อ
นโยบายราคา (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ )
เนื่องจากเซ็นต์ รี จิส ได้ ขายห้ องชุดภายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะเวลา 30 ปี ดังนันกลยุ
้
ทธ์ในการตังราคาจึ
้
งได้ รวมการคิดส่วนลด
เมื่อเทียบกับราคาอสังหาริ มทรัพย์แบบครอบครองกรรมสิทธิ์ในบริ เวณที่ใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ ้ คุณค่าของแบรนด์ ทําเลที่ยอดเยี่ยม ดีไซน์
ที่สวยงาม การออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยที่ลงตัว การก่อสร้ างที่มีคณ
ุ ภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกในส่วนของโรงแรม จํานวนอสังหาริ มทรัพย์
ที่พอเหมาะ มีส่วนสนับสนุนยอดขายของเซ็นต์ รี จิส เมื่อเปรี ยบเทียบกับคอนโดมีเนียมระดับเอ ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง ที่ไม่มีในส่วน
ของแบรนด์และสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงแรม มีราคาขายอยู่ที่ตารางเมตรละ 220,000-280,000 บาท
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กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ )
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของเซ็นต์ รี จิส คือ กลุ่มผู้มีรายได้ สงู และครอบครัวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สดุ
ในทําเลใจกลางกรุ งเทพฯ บริ ษัทไม่ม่งุ เน้ นกลุ่มนักลงทุนหรื อกลุ่มผู้ซื ้อเพื่อเก็งกําไรเนื่องจากโครงการนี ้ถูกพัฒนามาเพื่อสุนทรี ยภาพ
การอยู่อาศัยและการมีความสุขในการใช้ ชีวติ อย่างแท้ จริ ง ปั จจุบนั กลุ่มลูกค้ าชาวไทยและฮ่องกงมีจํานวนมากกว่าครึ่งหนึง่ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับฐานกลุ่มลูกค้ าทังหมด
้
กลุ่มลูกค้ าอื่นๆ ได้ แก่ กลุ่มลูกค้ าจากภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค อาทิ ไต้ หวัน สิงคโปร์ อินเดีย และ
จากทวีปยุโรป และออสเตรเลีย
ธุรกิจศูนย์ การค้ า
ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจศูนย์ การค้ า)
ศูนย์ การค้ ารอยัล การ์ เด้ น พลาซ่ า พัทยา
ศูนย์การค้ ารอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า จํากัด ซึง่ บริ ษัทถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 100 ดําเนินธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่เพื่อการพาณิชย์เป็ นอาคารขนาด 4 ชัน้ ตังอยู
้ ่เลขที่ 218 หมู่ 10 ถนนเลียบชายหาด อําเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี บนเนื ้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสญ
ั ญาเช่าที่ดนิ ระยะยาว 30 ปี หมดอายุปี 2561 มีพื ้นที่ให้ เช่ารวมทังสิ
้ ้น
19,773.65 ตารางเมตร ซึง่ ประกอบด้ 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 านอาหารชันนํ
้ า 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, ESP,
Hush puppies, Converse, Triumph, 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 และแหล่งเอนเตอร์ เทนเม้ นท์ พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ เชื่อหรื อไม่ (Ripley’s Believe It
or Not! Museum), โกดังผีสิง (Haunted Adventure), มหัศจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze) และโรงภาพยนต์ทะลุมิติ (4D Moving
Theater) พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้ง หลุยส์ทสุ โซด์ส แว็กซ์เวิร์ค (Louis Tussaud’s Waxworks) และสวนสนุกสยองขวัญ Ripley’s Scream in
the Dark!
• สัญญาการให้ เช่าพื ้นที่มี 2 ประเภท คือ
1. สัญญาระยะสัน้ มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 3 ปี คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 99.01 ของรายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่ทงหมดของ
ั้
งวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
2. สัญญาเช่าระยะยาวอายุ 3-20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 0.99 ของรายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่ของงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556
• ลักษณะรายได้ จากค่าเช่า ประเภทของค่าเช่าพื ้นที่มี 3 ประเภทหลัก คือ
1. Fixed Rent คือการคิดค่าเช่าพื ้นที่รายเดือน คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 76.28 ของรายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่รวม
ของงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
2. Revenue Sharing เป็ นลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้ จากผู้เช่า โดยขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 22.73 ของค่าเช่าพื ้นที่รวมของงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
3. Lease คือพื ้นที่เซ้ งระยะยาวโดยจัดเก็บค่าเช่ารายเดือนจํานวนน้ อย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.99 ของค่าเช่าพื ้นที่
รวมของงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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• นโยบายราคา
บริ ษัทมีการปรับราคาขึ ้นทุกครัง้ ที่มีการต่อสัญญาใหม่กบั ผู้เช่าโดยจะปรับราคาขึ ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้ อยละ5-10 ต่อการต่อ
สัญญาแต่ละครัง้ ซึง่ ในปี ที่ผ่านมาการปรับราคาไม่เป็ นไปตามที่ได้ กําหนดไว้ เนื่องจากมีคแู่ ข่งขันรายใหญ่เปิ ดในพื ้นที่ใกล้ เคียงและจาก
สถานการณ์การเมืองที่มีความไม่แน่นอนสูง ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าโดยรวม ทําให้ ผ้ เู ช่ามีการขอส่วนลด (Discount) เป็ น
จํานวนมาก โดยมีอตั ราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 96.4 ของพื ้นทีท่ งหมด
ั้
รายได้ ของศูนย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 84.02 ของรายได้ ทงหมดจากธุ
ั้
รกิจศูนย์การค้ า
รายได้ ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถจําแนกได้ เป็ น
− ค่าเช่าพื ้นที่ร้อยละ 73.05
− ค่าบริ การร้ อยละ 12.78
− ค่านํ ้าและค่าไฟร้ อยละ 7.73
− ค่าที่จอดรถร้ อยละ 0.79
− อื่นๆ ร้ อยละ 5.65
ศูนย์ การค้ า Turtle Village Shopping Plaza
ศูนย์การค้ า Turtle Village Shopping Plaza ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า จํากัด ดําเนินธุรกิจ
ให้ เช่าพื ้นที่เพื่อการพาณิชย์เป็ นอาคาร 2 ชัน้ ตังอยู
้ ่เลขที่ 889 หมู่ 3 อาคารเทอร์ เทิลวิลเลจ ตําบลไม้ ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บน
พื ้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา มีพื ้นที่ให้ เช่า 2,867.30 ตารางเมตร
ภายในศูนย์การค้ าประกอบด้ วยร้ านค้ า ร้ านอาหารชันนํ
้ า 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
• สัญญาการให้ เช่าพื ้นที่ เป็ นสัญญาระยะสัน้ มีอายุไม่เกิน 3 ปี
• ลักษณะรายได้ จากค่าเช่า มี 2 ประเภทหลักคือ
1. Fix rent การคิดค่าเช่าพื ้นที่รายเดือนโดยคิดเป็ นรายได้ ประมาณร้ อยละ 80.94 ของรายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่รวมใน
งวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
2. Revenue sharing ลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้ จากผู้เช่า โดยขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 19.06 ของค่าเช่าพื ้นที่รวมของงวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
• นโยบายราคา
บริ ษัทได้ มีการปรับราคาให้ เหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพื ้นที่ให้ เช่า และในปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 อัตราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 95.7 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
รายได้ ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถจําแนกได้ เป็ น
− ค่าเช่าพื ้นที่ร้อยละ 46.93
− ค่าเช่าจากสัดส่วนรายได้ ร้อยละ 37.06
− ค่าบริ การร้ อยละ 6.53
− ค่านํ ้าและค่าไฟร้ อยละ 7.83
− อื่นๆ ร้ อยละ 1.65
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ศูนย์ การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่ า กรุงเทพ
ศูนย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า กรุ งเทพ ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท เจ้ าพระยา รี ซอร์ ท จํากัด ซึง่ บริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อย
ละ 100 ดําเนินธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่เพื่อการพาณิชย์เป็ นอาคาร 2 ชัน้ ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ของ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ (เดิมชื่อ
กรุ งเทพฯ แมริ ออท รี ซอร์ ท แอนด์ สปา) เลขที่ 257/1-3 ถนนเจริ ญนคร เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ มีพื ้นที่ให้ เช่ารวมทังสิ
้ ้น 7,646.64 ตาราง
เมตร ซึง่ เป็ นพื ้นที่ให้ เช่าสําหรับค้ าปลีก (Retail area) ทังหมดภายในศู
้
นย์การค้ าประกอบด้ วยร้ านค้ า ร้ านอาหาร โรงเรี ยนเสริ มทักษะ
และร้ านค้ าแฟชัน่ โดยเน้ นที่ร้านอาหาร ร้ านหนังสือ และโรงเรี ยนเสริ มทักษะ เพื่อเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นกลุ่มครอบครัว เช่น
- ร้ านอาหาร The Pizza Company, Swensen’s, Sizzler, S&P, Starbucks, 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,Yoga Mantra
และ ICT Training school
- ร้ านหนังสือและแฟชัน่ เช่น ร้ านซีเอ็ดบุ๊ค, Export Outlet, Better vision, Blue coner, Classify และ Reich Brand
- ร้ านค้ าบริ การต่างๆ อาทิ The Skin, Dentist, My Ozone, Nails up Hear plus และ Smith&John
แต่เนื่องจากศูนย์ฯ ได้ กําหนดแผนการปิ ดปรับปรุ งศูนย์ฯชัว่ คราว ตังแต่
้ พฤษภาคม ปี 2556-2557 ดังนันจึ
้ งส่งผลให้ ร้านค้ า
บางส่วน ต่อสัญญาเช่าระยะสัน้ และบางส่วนได้ ทยอยปิ ดกิจการในปี 2555
• สัญญาการให้ เช่าพื ้นที่ มี 2 ประเภท คือ
1. สัญญาระยะสัน้ มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 3 ปี คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 92.63 ของรายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่ทงหมดของปี
ั้
2556
2. สัญญาเช่าระยะยาว มีอายุสญ
ั ญา 3-20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 7.37 ของรายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่ของปี 2556
• ลักษณะรายได้ จากค่าเช่า: ประเภทของค่าเช่าพื ้นที่หลักๆ มี 3 ประเภทคือ
1. Fixed Rent คือ การคิดค่าเช่าพื ้นที่รายเดือนโดยคิดเป็ นรายได้ ประมาณร้ อยละ 81.14 ของรายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่
รวมใน งวดปี สิ ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2556
2. Lease คือ พื ้นที่เซ้ งระยะยาวโดยจัดเก็บค่าเช่ารายเดือนจํานวนน้ อย คิดเป็ นร้ อยละ 7.37 ของค่าเช่าพื ้นที่รวมใน
งวดปี สิ ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2556
3. Revenue Sharing เป็ นลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้ จากผู้เช่า โดยขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง โดยคิดเป็ นร้ อยละ 11.49 ของค่าเช่าพื ้นทีร่ วมใน งวดปี สิ ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2556
• นโยบายราคา
บริ ษัทได้ มีการปรับราคาให้ เหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพื ้นที่ให้ เช่า และในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 อัตราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 45.9 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
รายได้ ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถจําแนกได้ เป็ น
− ค่าเช่าพื ้นที่ ร้ อยละ 29.54
− ค่าบริ การ ร้ อยละ 14.95
− ค่านํ ้าและค่าไฟ ร้ อยละ 32.37
− อื่นๆ ร้ อยละ 23.14
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน (ธุรกิจศูนย์ การค้ า)
ธุรกิจให้ เช่ าศูนย์ การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่ า พัทยา
จากภาวะการขยายตัวของตลาดค้ าปลีกในปี ที่ผ่านมา มีการพัฒนาและสร้ างศูนย์การค้ าใหม่ ทําให้ พื ้นที่ค้าปลีกในกรุ งเทพฯ
มีเพิ่มขึ ้น การขยายตัวของตลาดค้ าปลีกสู่ตลาดนักท่องเที่ยวจึงยังคงเป็ นช่องทางในการขยายตัวที่ผ้ ปู ระกอบการนํามาใช้ ตลอด 2 – 3
ปี ที่ผ่านมา ซึง่ แหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ กรุ งเทพฯและมีศกั ยภาพมากที่สดุ รองเป็ นอันดับสองของประเทศคือพัทยา
จากสถิตกิ รมการ
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ท่องเที่ยวปี 2556 ในเมืองพัทยาจะมีผ้ ปู ระกอบการที่จดั อยู่ในระดับเดียวกันประมาณ 4-5 รายแต่จะมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่แตกต่าง
กันไป เช่น ธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า Central Festival Pattaya Beach, Factory Outlet, ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต เช่น บิก๊ ซี โลตัส และ คาร์ ฟรู ์ ,
ศูนย์การค้ าประเภท IT เช่น ตึกคอม และศูนย์การค้ าคอมมูนิตี ้ มอลล์ เช่น มิโมซ่า จะมีเป้าหมายกลุ่มลูกค้ าท้ องถิ่นและนักท่องเที่ยวใน
อัตราส่วนที่ใกล้ เคียงกัน ในขณะที่ศนู ย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา จะมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายหลักคือนักท่องเที่ยวและลูกค้ าที่
เข้ าพักโรงแรม
ภาวะการแข่งขันของศูนย์การค้ าในพัทยามีการแข่งขันกันรุ นแรงตลอดปี ที่ผ่านมาและในปี นี ้มีการพัฒนาพื ้นที่เพื่อสร้ าง
ศูนย์การค้ าใหม่ รวมถึงแข่งขันทางด้ านการจัดการส่งเสริ มการขายมากขึ ้น ทังนี
้ ้การแข่งขันดังกล่าวมีผลกระทบต่อศูนย์การค้ ารอยัล
การ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา น้ อย เนื่องจากศูนย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา ตังอยู
้ ่ในทําเลที่ดี โดยเมื่อเปรี ยบเทียบค่าเช่าพื ้นที่ของ
ศูนย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า พัทยาแล้ วยังคงเป็ นที่น่าสนใจสําหรับผู้เช่ามาก สังเกตได้ จากอัตราการเช่าพื ้นที่ที่มีอยู่สงู ถึงอัตรา
ร้ อยละ 96.4
ตลอดปี ที่ผ่านมา ศูนย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา ได้ มีการปรับตัวเพื่อให้ มีความแตกต่าง (Differentiate) จากคูแ่ ข่ง
โดยปรับเปลี่ยนร้ านค้ าเพิ่มธุรกิจบันเทิง คือ เกมส์ตะลุยเลเซอร์ (The Vault, Laser Maze Challenge) และ บอลลูนลอยฟ้า (Sky
Rider) เพิ่มร้ านค้ าแฟชัน่ แบรนด์ชนนํ
ั ้ าต่างๆ พร้ อมทังรู้ ปแบบของการนําเสนอสินค้ าและบริ การในส่วนของการให้ บริ การด้ านอาหาร
และเครื่ องดื่ม (Food and Beverage) สินค้ าประเภทไลฟ์สไตล์ (Life Style) เพื่อให้ ทางศูนย์รองรับความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้
อย่างแท้ จริ ง
ธุรกิจให้ เช่ าศูนย์ การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่ า กรุ งเทพฯ
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของศูนย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า กรุ งเทพฯ คือ กลุ่มชุมชนบริ เวณใกล้ เคียงโดยเน้ นที่กลุ่ม
ครอบครัว คนทํางานรุ่ นใหม่ที่อาศัยอยู่โคนโดริ มแม่นํ ้า และนักท่องเที่ยวที่เข้ าพักโรงแรมอนันตรากรุ งเทพ
ภายในศูนย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า กรุ งเทพฯ มีร้านค้ าที่เป็ นที่ร้ ู จกั หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็ นร้ านอาหาร อาทิ เดอะ พิซ
ซ่า, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เล่อร์ , S&P, Starbucks, Mc Donald ร้ านเสริ มความงาม ร้ านหนังสือ โรงเรี ยนเสริ มทักษะ ร้ านค้ าแฟชัน่ ร้ านขาย
ของตกแต่งบ้ านและร้ านค้ าอื่นๆ อีกหลากหลาย ทังนี
้ ้เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
แต่เนื่องจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทคอนโด แถบริ มแม่นํ ้า มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว จึงส่งผลให้ ตงแต่
ั ้ กลางปี 2555 เป็ น
ต้ นมาเริ่ มมีศนู ย์การค้ าเปิ ดบริ การในพื ้นที่มากขึ ้น อาทิ AsiaTique ซึง่ ถือเป็ นคูแ่ ข่งขนาดใหญ่ในพื ้นที่ และศูนย์การค้ าประเภท
Community Mall ขนาดเล็ก เช่น The Llight House และ The view ส่งผลให้ มีการแข่งขันกันมากขึ ้น ในขณะเดียวกันตังแต่
้ ช่วงไตรมาส
ที่ 3 ของปี 2555 ศูนย์ฯ ได้ มีการแจ้ งกําหนดการเรื่ องแผนการปิ ดปรับปรุ งศูนย์การค้ าในปี 2556 ให้ ร้านค้ ารับทราบ ดังนัน้ จึงทําให้ ร้านค้ า
บางส่วนไม่ตอ่ สัญญาและเริ่ มทยอยปิ ดกิจการ ตังแต่
้ ช่วงไตรมาสที่ 3 เป็ นต้ นมา แต่ศนู ย์การค้ ารอยัล การ์ เด้ น พลาซ่าก็ยงั มีข้อได้ เปรี ยบ
ในเรื่ องของความหลากหลายร้ านค้ าแบรนด์ชนนํ
ั ้ า ความสะดวกในเรื่ องการให้ บริ การที่จอดรถ เส้ นทางที่สะดวกกว่า และมีการทําการตลาด
ต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับคูแ่ ข่งในย่านเดียวกัน ส่งผลให้ ศนู ย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า ยังคงมีลูกค้ ามาใช้ บริ การอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม
ธุรกิจให้ เช่ าศูนย์ การค้ าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต
เนื่องจากศูนย์การค้ าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต ซึง่ ตังอยู
้ ่บนหาดไม้ ขาว ท่ามกลางโรงแรมระดับห้ าดาว กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายหลัก
คือ นักท่องเที่ยวที่เข้ าพักโรงแรมในเขตไม้ ขาว และลูกค้ าที่อาศัยอยู่บริ เวณใกล้ เคียง โดยภายในศูนย์การค้ าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต มี
ร้ านค้ าหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็ นร้ านอาหาร อาทิ The Coffee Club, Swensen’s และ Bill Bentley Pub ร้ านค้ าแฟชัน่ อาทิเช่น ร้ าน
Esprit outlet, Surfer Paradise, Triumph, Starblu, Private Collection, และร้ านค้ าของที่ระลึก อาทิ Jim Thompson นารายภัณฑ์,
Tanya living, Private collection, Mt Saphola และอื่น ๆ อีกหลากหลาย ทังนี
้ ้เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมาย
ศูนย์การค้ าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต เป็ นศูนย์การค้ าแห่งเดียวบนหาดไม้ ขาว ซึง่ ในบริ เวณใกล้ เคียงกันไม่มีคแู่ ข่งขันทางตรง
ประกอบกับอยู่ท่ามกลางโรงแรมระดับห้ าดาว อาทิเช่น JW Marriott, Anantara, Marriott Vacation Club, Sala Phuket
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Renaissance และยังรวมถึงโรงแรมอื่นในเขตใกล้ เคียงอีกมากมาย ด้ วยทําเลที่ตงั ้ และการคัดสรรร้ านค้ าที่ดีและมีคณ
ุ ภาพ ตรงกับ
ความต้ องการของกลุม่ นักท่องเที่ยว เพื่อเปิ ดบริ การภายในศูนย์ฯ ประกอบกับการทําการตลาดอย่างต่อเนื่องกับทังลู
้ กค้ านักท่องเทีย่ ว
และเพิ่มการบริ การต่างๆ เพื่อให้ เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรโรงแรม และกลยุทธ์เพิ่มแรงจูงใจแก่
พันธมิตรโรงแรมต่างๆ และสมาคมแท็กซี่ในเขตไม้ ขาว จึงทําให้ จํานวนลูกค้ าค่อยๆ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นอีก
อย่างมีนยั สําคัญในระยะเวลาอันใกล้ หลังจากการเพิ่มขึ ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ าพักในโรงแรมในละแวกนัน้
ธุรกิจสปา
ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจสปา)
ธุรกิจสปา อยู่ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท เอ็ม สปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด บริ ษัท เอ็ม สปา เวนเจอร์ จํากัด บริ ษัท
เอ็มสปา เอ็นเตอร์ ไพร้ ซ์ แมเนจเม้ นท์ (เซี่ยงไฮ้ ) จํากัด และบริ ษัท อาราเบียน สปา (ดูไบ) จํากัด โดยดําเนินกิจการให้ บริ การด้ านสถาน
เสริ มความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครี ยดอย่างครบวงจร ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษัท เอ็ม สปา เปิ ดดําเนินการในประเทศ
จํานวน 11 แห่งและในต่างประเทศจํานวน 18 แห่งดังนี ้
ธุรกิจสปาในประเทศผ่านบริ ษัท เอ็ม สปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด จํานวน 11 แห่ง
พัทยา แมริ ออท รี ซอร์ ท แอนด์ สปา รี ซอร์ ท
เจดับบลิว แมริ ออท ภูเก็ต รี ซอร์ ท แอนด์ สปา
อนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพ รี ซอร์ ท แอนด์ สปา
โฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุ งเทพฯ
อนันตรา หัวหิน รี ซอร์ ท แอนด์ สปา
รอยัล ออร์ คดิ เชอราตัน
อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา รี ซอร์ ท แอนด์ สปา
เชอราตัน กระบี่ บีช รี ซอร์ ท
อนันตรา บ่อผุด รี ซอร์ ท แอนด์ สปา เกาะสมุย
อนันตรา ภูเก็ต รี ซอร์ ท แอนด์ สปา
เซนต์ รี จิส กรุ งเทพฯ
ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่านบริ ษัทเอ็ม สปา เวนเจอร์ จํากัด จํานวน 7 แห่ง
อนันตรา เวลิ รี ซอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์
อนันตรา คีฮาวา วิลล่า มัลดีฟส์
อนันตรา ดิห์กู รี ซอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์
Kempinski Ishtar Dead Sea จอร์ แดน
นาลาดู มัลดีฟส์
เชอราตัน โซล เกาหลี
JW Marriott Hotel Cairo อียิปต์
ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่านบริ ษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอร์ ไพร้ ซ์ แมนเนจเม้ นท์ (เซียงไฮ้ ) จํากัด จํานวน 6 แห่ง
เจดับบลิว แมริ ออท รี ซอร์ ท แอนด์ สปา เซี่ยงไฮ้
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 5 แห่ง
ไฮแอท รี เจนท์ซี ดาเรสซาแลม
Emirates Palace
มีเลีย แซนซิบา
เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รี ซอร์ ท แอนด์ สปา อาบูดาบี
Qasr Al Sarab Desert Resort อาบูดาบี
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การตลาดและภาวะการแข่ งขัน (ธุรกิจสปา)
บริ ษัท เอ็ม สปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด บริ ษัท เอ็ม สปา เวนเจอร์ จํากัด บริ ษัท เอ็มสปา เอ็นเตอร์ ไพร้ ซ์ แมเนจเม้ นท์ (เซี่ยง
ไฮ้ ) จํากัด และบริ ษัท อาราเบียน สปา (ดูไบ) จํากัด ดําเนินกิจการและรับบริ หารศูนย์บริ การเพื่อสุขภาพ ให้ บริ การด้ านสถานเสริ มความงาม
สถานออกกําลังกาย
การบําบัดความเครี ยดอย่างครบวงจร
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้ าที่เข้ าพักในโรงแรมและกลุ่มลูกค้ าที่เห็น
ความสําคัญในเรื่ องสุขภาพ ธุรกิจการให้ บริ การเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปา ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั จํานวน
ผู้ประกอบการได้ เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัท ได้ เปิ ดดําเนินการเป็ นรายแรกๆ และปั จจุบนั มีสาขาทังหมด
้
11 แห่งทัว่
ประเทศ และอีก 18 แห่งในต่างประเทศ คูแ่ ข่งที่อาจจัดระดับเพื่อการเปรี ยบเทียบคือ (1) บันยันทรี สปา และ อังสนา สปา ซึง่ ดําเนินการ
ภายใต้ กลุ่มเจ้ าของเดียวกัน (2) ดุสิต เทวารันย์ สปา (3) Centara Spa ซึง่ จะตังอยู
้ ่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Central Hotels and Resort
และ (4) Six Senses ซึง่ จะตังอยู
้ ่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Evason และ Soneva
ธุรกิจบันเทิง
ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจบันเทิง)
กลุ่มธุรกิจบันเทิงของบริ ษัท ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 8 กลุ่ม ประกอบด้ วย 2 พิพิธภัณฑ์ 6 เครื่ องเล่น
พิพธิ ภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not!
พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เป็ นเครื อข่ายธุรกิจพิพิธภัณฑ์เพื่อความรู้ และบันเทิงที่ใหญ่ที่สดุ มีอตั ราการเติบโตที่
รวดเร็ ว และประสบความสําเร็ จสูงสุด โดยพิพิธภัณฑ์แห่งแรกเปิ ดบริ การในเมืองเซนต์ออกัสติน รัฐฟลอริ ดา สหรัฐอเมริ กา เมื่อปี 2498
โดยสิ่งที่จดั แสดงภายในพิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! จะเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อนั ลี ้ลับและน่าพิศวงที่รวบรวมจากทัว่ ทุกมุมโลก
ตามแนวคิด “เชื่อหรื อไม่” ปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เปิ ดดําเนินการอยู่ 30 แห่งทัว่ โลก โดย Ripley’s
Entertainment Inc. ซึง่ เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ และเป็ นผู้ดําเนินการเอง 10 แห่ง ที่เหลือเป็ นการขายใบอนุญาตประกอบการ (license)
ให้ กบั บริ ษัทอื่น
ในประเทศไทย บริ ษัทได้ ซื ้อใบอนุญาตในการดําเนินการโดยลงนามในข้ อตกลง (Franchise Agreement) และเริ่ มจัดสร้ าง
พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ที่พทั ยาเมื่อปลายปี 2537 โดยเช่าพื ้นที่ขนาด 824 ตารางเมตร บนชัน้ 2 ของศูนย์การค้ ารอยัล
การ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเมื่อบอกเลิกข้ อตกลงกับเจ้ าของลิขสิทธิ์
โรงภาพยนตร์ 4 มิติ (4D Moving Theater)
Ripley's 4D Moving Theater เป็ นโรงฉายภาพยนตร์ 4 มิติ ด้ วยระบบเก้ าอี ้ Simulator ที่เคลื่อนไหวได้ 8 ทิศทาง พร้ อมระบบ
เสียงรอบทิศทางและสเปเชียลเอฟเฟคที่ลํ ้าสมัยจนทําให้ ผ้ ชู มรู้ สกึ เหมือนได้ ผจญภัยไปกับเหตุการณ์จริ ง
โกดังผีสิง (Haunted Adventure)
เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2547 บริ ษัท รอยัลการ์ เด้ น เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด ได้ เปิ ดตัว Ripley’s Haunted Adventure โกดังผีสิง
ที่ใหญ่ที่สดุ ในจํานวน 5 แห่งของโลก ซึง่ ได้ รับความนิยมและประสบความสําเร็ จในสหรัฐอเมริ กามาแล้ ว ภายในโกดังประกอบไปด้ วยสเป
เชียลเอฟเฟคอันทันสมัยที่นําเข้ าจากสหรัฐอเมริ กาและนักแสดงจริ งที่จะทําให้ อกสัน่ ขวัญหายตลอดระยะเวลาที่ผจญภัย ซึง่ ได้ รับความ
สนใจในหมู่วยั รุ่ นไทยและนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติเป็ นอย่างมาก
มหัศจรรย์ เขาวงกต (Infinity Maze)
เครื่ องเล่นที่เปิ ดให้ บริ การเป็ นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในตกแต่งด้ วยกระจกเงาและจัดแบ่งออกเป็ นโซนต่างๆ
เช่นโซนแห่งจินตนาการ ที่ถูกเนรมิตด้ วยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อันทันสมัย ทําให้ ผ้ เู ล่นได้ สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อน
คลาย อีกทังผู
้ ้ เล่นจะต้ องผ่านด่านที่ตื่นเต้ นระทึกใจไปตลอดเส้ นทางจนกว่าจะค้ นพบทางออกสู่โลกแห่งความเป็ นจริ ง
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พิพธิ ภัณฑ์ ห่ นุ ขีผ้ งึ ้ หลุยส์ ทุสโซด์ ส แว็กซ์ เวิร์ค (Louis Tussaud’s Waxworks)
พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้ง หลุยส์ ทุสโซด์ แว็กซ์เวิร์ค พัทยา ได้ เปิ ดดําเนินการกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็ นสาขาที่ 5 ของโลก
และเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงหุน่ ขี ้ผึ ้งเสมือนจริ งของบุคคลสําคัญและคนดังระดับโลก ทังไทยและเทศกว่
้
า 70 ตัว หุ่นขี ้ผึ ้งของหลุยส์ ทุส
โซด์ ไม่ได้ เป็ นเพียงแค่ “หุน่ ” ที่ใช้ จดั แสดงตามพิพิธภัณฑ์เท่านัน้ หากแต่เป็ นงานประติมากรรมที่มีชีวติ เสมือนคน ทุกครัง้ ที่เข้ าชม
เสมือนกับว่าได้ เดินคล้ องแขนอยู่กบั ซุปเปอร์ สตาร์ ตวั จริ ง และเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น ด้ วยการใส่ “กลิ่น” เข้ าไปในแต่ละห้ อง ซึง่ มี
ความแตกต่างกันออกไปตามหมวดหมู่ของห้ อง เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเข้ าชมมากยิ่งขึ ้น นอกเหนือจากการตกแต่งด้ วยแสงไฟ และการ
ใช้ เสียงเพื่อสร้ างบรรยากาศที่สมจริ ง ยิ่งไปกว่านันผู
้ ้ ชมสามารถเข้ าชมหุน่ ทุกตัวได้ อย่างใกล้ ชิดโดยไม่มีการกันระหว่
้
างผู้ชมและหุน่ ทํา
ให้ ผ้ ชู มได้ ความรู้ ความเพลิดเพลินนับตังแต่
้ ก้าวแรกกระทัง่ ก้ าวสุดท้ ายที่ออกจากพิพิธภัณฑ์ไปพร้ อมกับรอยยิ ้มและความประทับใจที่
ไม่ร้ ู ลืม
สวนสนุกสยองขวัญ สครี ม อิน เดอะ ดาร์ ค (Scream in the Dark!)
Scream in the Dark! ต้ อนรับเหล่าบรรดาคนรักความท้ าทายแบบสยองขวัญ โดย Scream in the Dark เป็ นสวนสนุกที่โด่ง
ดังมากในอดีต แต่จ่ๆู ก็ปิดตัวลงไม่ทราบสาเหตุ บ้ างก็ว่า พบวิญญาณตัวตลก ล่องลอย ตอนกลางคืน หรื อไม่ก็ได้ ยินเสียงกรี ดร้ องใน
ความมืด โดยผู้เล่นจะรอดพ้ นออกไปจากสวนสนุกสุดสยองแห่งนี ้ได้ ด้วยความแม่นยําในการยิงปื นและเสียงกรี ดร้ องของผู้เล่นเท่านัน้
เกมส์ ตะลุยเลเซอร์ (The Vault: Laser Maze)
The Vault: Laser Maze เครื่ องเล่นใหม่ของ Ripley’s World Pattaya เพื่อให้ ผ้ เู ล่นสวมวิญญาณนักจารกรรมเหมือนใน
ภาพยนตร์ เข้ าสู่ห้องปฏิบตั ภิ ารกิจสุดแสนจะลึกลับ ดัง่ เขาวงกต โดยผู้เล่นจะต้ องผ่านเขาวงกตเลเชอร์ ไปให้ ได้ ไวที่สดุ โดยไม่แตะต้ อง
ลําแสงสีเขียวเหล่านัน้
บอลลูนยักษ์ ลอยฟ้า (Sky Rider)
Sky Rider เครื่ องเล่นใหม่ล่าสุดของ Ripley’s World Pattaya เป็ นฮีเลี่ยมบอลลูน ขนาดยักษ์ ที่นํานักท่องเที่ยวลอยฟ้าชมวิว
ชายหาดพัทยา และอ่าวไทยในมุมสูง สามารถขึ ้นชมพร้ อมกันได้ สงู สุดถึง 30 คน
ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีอตั ราการเข้ าชมประมาณ 1,055,104 คน รายได้ รวมของไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จํากัด (มหาชน) มาจาก
• พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ร้ อยละ 17.83
• โรงภาพยนตร์ 4 มิตริ ้ อยละ 10.42
• โกดังผีสิง ร้ อยละ 14.14
• มหัศจรรย์เขาวงกต ร้ อยละ 13.52
• พิพิธภัณฑ์หลุยส์ทสุ โซด์สแว๊ คซ์เวิร์ค ร้ อยละ 13.09
• สวนสนุกสยองขวัญ สครี ม อิน เดอะ ดาร์ ค ร้ อยละ 10.28
• เกมส์ตะลุยเลเซอร์ ร้ อยละ 5.39
• บอลลูนยักษ์ลอยฟ้า ร้ อยละ 6.47
• เครื่ องเล่นอื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 8.86

ส่วนที่ 1 หน้ า 33

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

2.2 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2.2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.73 ในบริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ซึง่ เป็ นผู้นําด้ านการให้ บริ การด้ าน
อาหารหลากหลายรู ปแบบ
เป็ นแบรนด์ที่เป็ นผู้นําในตลาดและเป็ นที่นิยมอย่างกว้ างขวางในปั จจุบนั และมีผลิตภัณฑ์ที่มีจดุ เด่นที่
หลากหลายครอบคลุมทุกประเภท ดังนี ้

พิซซ่ า
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของตนเอง “The Pizza Company” เป็ นแบรนด์ที่มีพิซซ่าหลากชนิดให้ เลือกมากที่สดุ ในธุรกิจ
ประเภทนี ้ โดยเน้ นถึงคุณภาพของพิซซ่าที่ดีเยี่ยม ถึงรสถึงเครื่ อง จากการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีในทุกขันตอน
้
ไม่วา่ จะเป็ นชีสที่ผลิตจาก
โรงงานของบริ ษัทเอง เครื่ องปรุ ง หน้ าพิซซ่าที่มีความสดใหม่ แป้งพิซซ่าที่มีสตู รเฉพาะตัว และพิซซ่าซอสที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศ
สดๆ มีรสชาติเข้ มข้ น
บริ ษัทเป็ นผู้ถือสิทธิในเครื่ องหมายการค้ า “The Pizza Company” แต่เพียงผู้เดียว โดยสิทธิดงั กล่าวถือโดย บริ ษัท อินเตอร์
เนชัน่ แนล แฟรนไชส์ โฮลดิ ้ง (ลาบวน) จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
ในปี 2547 บริ ษัทได้ เริ่ มเปิ ดขายสิทธิแฟรนไชส์ให้ แก่ผ้ ลู งทุนในประเทศไทยที่สนใจลงทุนในร้ าน “The Pizza Company”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีร้านค้ าที่บริ ษัทลงทุนเอง (Own equity) ในประเทศ จํานวนทังสิ
้ ้น 191 สาขา และเป็ นสาขาใน
ต่างประเทศ 2 สาขา และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 72 สาขา และต่างประเทศจํานวน 38 สาขา ทังนี
้ ้ทําเลที่ตงั ้
ของร้ านค้ าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตศูนย์การค้ า ย่านธุรกิจและย่านที่พกั อาศัย เป็ นต้ น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็ นลูกค้ าระดับกลางขึ ้นไป ใน
ส่วนของการให้ บริ การในรู ปแบบแฟรนไชส์กบั ลูกค้ าในต่างประเทศนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ให้ แฟรนไชส์ธุรกิจพิซซ่า “The Pizza
Company” ในประเทศซาอุดอิ าระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาร์ หเรน โอมาน กัมพูชา ลาว และเวียดนาม เป็ นต้ น
ลักษณะการให้ บริการ
การให้ บริ การภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “The Pizza Company” มีทงการให้
ั้
บริ การแบบการรับประทานที่ร้าน (Dine in)
การจัดส่งที่บ้านหรื อสํานักงาน (Delivery) และการรับกลับบ้ าน (Take Away) โดยอาหารหลักที่ให้ บริ การ คือ พิซซ่า พาสต้ า ไก่
สลัด และอื่นๆ
แฮมเบอร์ เกอร์
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “Burger King” เป็ นแบรนด์เบอร์ เกอร์ ที่มีช่ือเสียงระดับโลก เช่น “Whopper” และเป็ นที่ร้ ู จกั กันดี
ในการใช้ กรรมวิธีการผลิตแบบย่างด้ วยไฟ ทําให้ แฮมเบอร์ เกอร์ ของ Burger King มีรสชาติที่ยอดเยี่ยม
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริ ษัท เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 95 เป็ นผู้ดําเนิน
ธุรกิจ Burger โดยการซื ้อแฟรนไชส์มาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีสิทธิในการเปิ ดร้ าน Burger King ในประเทศไทยเพียง
ผู้เดียวเท่านัน้
ณ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทได้ เปิ ดดําเนินการร้ าน Burger King ทังสิ
้ ้นจํานวน 34 สาขาทัว่ ประเทศไทย และได้
ลงทุนในต่างประเทศเป็ นจํานวน 2 สาขา โดยร้ านค้ าส่วนใหญ่จะตังอยู
้ ่ในเขตศูนย์การค้ าและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจาก Burger
King มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นลูกค้ าระดับกลางขึ ้นไปรวมถึงชาวต่างชาติที่มีกําลังซื ้อ
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ลักษณะการให้ บริการ
ปั จจุบนั Burger King ให้ บริ การสําหรับการรับประทานที่ร้าน (Dine in) รับกลับบ้ าน (Take Away) และการบริ การจัดส่งให้
ที่บ้านหรื อสํานักงาน (Delivery) โดยอาหารหลักได้ แก่ แฮมเบอร์ เกอร์ (Whopper) และมันฝรั่งทอด (French Fries)
ไอศกรีมพรีเมี่ยม
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “Swensen’s” ซึง่ เป็ นไอศกรี มคุณภาพระดับพรี เมี่ยม แบรนด์แรกของประเทศไทย และปั จจุบนั
ยังคงความเป็ นอันดับหนึง่ ด้ วยความหลากหลายของไอศกรี มซันเดย์ และบรรยากาศการตกแต่งร้ าน รวมถึงการให้ บริ การที่เป็ นมิตร
ไม่เหมือนใคร
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริ ษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด ซึง่ บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เป็ นผู้ดําเนินธุรกิจ
ไอศกรี ม “Swensen’s” โดยบริ ษัทได้ รับแฟรนไชส์ในการดําเนินงานจาก บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แฟรนไชส์ โฮลดิ ้ง (ลาบวน) จํากัด
ซึง่ บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เช่นกัน โดย บริ ษัท
สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด ได้ รับสิทธิใน
การเปิ ดร้ านไอศกรี มโดยการลงทุนเอง (Own Equity) และการเปิ ดขายในระบบ แฟรนไชส์ในประเทศไทย กัมพูชา และตะวันออก
กลาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทได้ เปิ ดสาขาโดยการลงทุนเองในประเทศทังสิ
้ ้นจํานวน 123 สาขา และต่างประเทศจํานวน
2 สาขา ปั จจุบนั มีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 151 สาขา และต่างประเทศจํานวน 22 สาขา ร้ านค้ าส่วนใหญ่ตงอยู
ั้ ่
ตามย่านศูนย์การค้ า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แฟรนไชส์ โฮลดิ ้ง (ลาบวน) จํากัด ยัง
สามารถให้ แฟรนไชส์กบั ลูกค้ าในต่างประเทศได้ โดยปั จจุบนั บริ ษัทได้ ให้ แฟรนไชส์ธุรกิจไอศกรี ม “Swensen’s” แก่ผ้ ใู ห้ บริ การใน
กัมพูชา เวียดนาม อินเดีย ลาว และฟิ ลิปปิ นส์
ลักษณะการให้ บริการ
Swensen’s เปิ ดให้ บริ การทังการรั
้
บประทานทีร่ ้ าน (Dine in) การซื ้อกลับบ้ าน (Take away) และการบริ การจัดส่งให้ ที่บ้าน
หรื อสํานักงาน (Delivery) โดยลูกค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ าระดับกลางขึ ้นไป ทังกลุ
้ ่มวัยรุ่ นและครอบครัว ทังนี
้ ้ สินค้ าหลัก ได้ แก่
ไอศกรี มซันเดย์ ไอศกรี มเค้ ก และช็อคโกแลตฟองดู เป็ นต้ น
ซอฟท์ ไอศกรีม
ภายใต้ แบรนด์ “Dairy Queen” เป็ นไอศกรี มซอฟท์เสิร์ฟ มีการจัดจําหน่ายในรู ปแบบของ Kiosk มีสินค้ าที่เป็ นที่นิยมคือ
“Blizzard” ที่มีรสชาติเข้ มข้ น จนเป็ นที่ชื่นชอบ และได้ รับความนิยมจนถือได้ ว่าเป็ น signature product
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริ ษัท ไมเนอร์ ดีควิ จํากัด ซึง่ บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 100 เป็ นผู้ดําเนินธุรกิจไอศกรี ม
“Dairy Queen” โดยบริ ษัทได้ รับสิทธิแฟรนไชส์ในการดําเนินงานจากผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ รับสิทธิในการเปิ ด
ร้ านทังโดยการลงทุ
้
นเอง (Own Equity) และการเปิ ดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทยเพียงผู้เดียวเท่านัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทได้ เปิ ดสาขาโดยการลงทุนเองทังสิ
้ ้นในประเทศจํานวน 249 สาขา และมีที่อยู่ในระบบแฟ
รนไชส์ในประเทศจํานวน 119 สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่จะตังอยู
้ ่ในศูนย์การค้ า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน
ลักษณะการให้ บริการ
บริ ษัทจําหน่ายไอศกรี มในรู ปแบบของการ Take away เท่านัน้ โดยสินค้ าหลักได้ แก่ Blizzard ไอศกรี มปั่ น (Moolatte) และ
นํ ้าผลไม้ ปั่น เป็ นต้ น โดยลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้ าตังแต่
้ ระดับล่างขึ ้นไป
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สเต็ก ซีฟ้ ูด และสลัด
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “Sizzler” เป็ นร้ านอาหารที่ประกอบด้ วยสเต็กหลากหลายชนิด และสลัดบาร์ ที่ใหญ่และมีความ
หลากหลายมากที่สดุ ในร้ านอาหารประเภทนี ้
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริ ษัท เอสแอลอาร์ ที จํากัด และ Sizzler China Pte. Limited ซึง่ บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อย
ละ 100 และ 50 ตามลําดับ เป็ นผู้ดําเนินการธุรกิจร้ านอาหาร “Sizzler” โดยบริ ษัทได้ รับสิทธิแฟรนไชส์ในการดําเนินธุรกิจจาก
ผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริ กา โดยได้ รับสิทธิในการเปิ ดร้ านโดยการลงทุนด้ วยตนเองในประเทศไทยและจีน และสามารถให้ แฟรน
ไชส์กบั ลูกค้ าในประเทศจีน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทได้ เปิ ดดําเนินธุรกิจทังสิ
้ ้นจํานวน 51 สาขา โดยมี 9 สาขาในต่างประเทศ และ 42 สาขา
ทัว่ ประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้ วย 24 สาขาในกรุ งเทพ และอีก 18 สาขาในต่างจังหวัดตามหัวเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่
นครราชสีมา อุดรธานี พัทยา หัวหิน ชลบุรีและขอนแก่น โดยส่วนใหญ่ร้านค้ าจะตังอยู
้ ่ในย่านศูนย์การค้ า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน
ลักษณะการให้ บริการ
Sizzler ให้ บริ การสําหรับการรับประทานในร้ าน (Dine in) เท่านัน้ โดยสินค้ าหลักได้ แก่ สเต็ก ซีฟ้ ดู และสลัด เนื่องจาก
Sizzler เน้ นการให้ บริ การด้ วยสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูง โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มลูกค้ าระดับกลางขึ ้นไป
นอกจากการดําเนินธุรกิจร้ านอาหาร Sizzler แล้ ว บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนซื ้อหุ้นใน
ร้ านอาหาร Ribs and Rumps ผ่านบริ ษัทร่ วม The Coffee Club Holding Pty Ltd. โดย Ribs and Rumps เป็ นร้ านอาหารสเต็กเฮ้ าส์
ในประเทศออสเตรเลีย ซึง่ ปั จจุบนั มีอยู่ 13 สาขาในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และทวีปแอฟริ กา
กาแฟ
บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนซื ้อหุ้นร้ อยละ 50 ใน The Coffee Club Holding Pty Ltd. (“TCC”)
ในเดือนมกราคม 2551 ผ่านบริ ษัทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd. โดย TCC เป็ นผู้ประกอบการร้ านอาหารและ
กาแฟ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และต่างประเทศภายใต้ แบรนด์ The Coffee Club ซึง่ เป็ นธุรกิจกาแฟที่ทํารายได้ สงู สุดเป็ น
อันดับหนึง่ ในประเทศออสเตรเลีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปิ ดบริ การทังสิ
้ ้น 348 สาขา โดยการลงทุนเองทังสิ
้ ้นจํานวน 35 สาขา เป็ นสาขาที่ลงทุนในประเทศ
ไทย 12 สาขา สาขาที่ลงทุนเองในประเทศออสเตรเลีย 23 สาขา และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์จํานวน 313 สาขา
อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนซื ้อหุ้นทังหมดใน
้
Thai Express Concepts Pte Ltd ผ่านบริ ษัทย่อย
Primacy Investment Limited ซึง่ ภายหลังในปี 2556 ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น The Minor Food Group Singapore (“MFGS”) โดย The
Minor Food Group Singapore เป็ นผู้นําในด้ านการให้ บริ การด้ านอาหารที่หลากหลายรู ปแบบภายใต้ การให้ บริ การทังสิ
้ ้น 10 แบรนด์
ได้ แก่ Thai Express, New York New York, Xin Wang Hong Kong Café, Pinle, Shokudo Coffee House, Kiseki Japanese
Buffet Restaurant, Buffet Town, Heng Heng Curry, Poulet และ Penang Street
ปั จจุบนั The Minor Food Group Singapore เปิ ดให้ บริ การใน 6 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศสิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม จีน
ฟิ ลิปปิ นส์ และมัลดีฟส์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 The Minor Food Group Singapore เปิ ดบริ การทังสิ
้ ้น 79 สาขา โดยการลงทุนเองทังสิ
้ ้น
จํานวน 68 สาขา และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์จํานวน 11 สาขา
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อาหารประเภทปลา
บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนซื ้อหุ้นร้ อยละ 49 ใน BEIJING RIVERSIDE & COURTYARD
Invesment Management Co., Ltd. (“RIVERSIDE”) ในเดือนธันวาคม 2555 ผ่านบริ ษัทย่อย MFG International Holding
(Singapore) Pte. Ltd. โดย RIVERSIDE เป็ นผู้ประกอบการร้ านอาหารประเภท CASUAL DINING ในประเทศจีน ภายใต้ แบรนด์
RIVERSIDE & COURTYARD ซึง่ มีความเชี่ยวชาญในอาหารจานปลาเสฉวนบาร์ บีคิว RIVERSIDE เปิ ดดําเนินการในปี พ.ศ. 2548
และประสบความสําเร็ จในการสร้ างแบรนด์ร้านอาหารที่แข็งแกร่ งและสร้ างฐานลูกค้ าหลักที่ชื่นชอบในอาหารกระทะร้ อนประเภทปลา
ประกอบกับการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างอาหารพื ้นบ้ าน การบริ การที่ได้ รับการฝึ กฝนมาอย่างดี และการตกแต่งร้ านอาหารแบบ
ร่ วมสมัย เป็ นผลให้ RIVERSIDE ขยายสาขาอย่างรวดเร็ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปิ ดบริ การโดยการลงทุนเองทังสิ
้ ้นจํานวน 31 สาขา เป็ นสาขาในกรุ งปั กกิ่ง 17 สาขา สาขาในเซี่ยง
ไฮ้ 10 สาขา และเมืองอื่นๆ จํานวน 4 สาขา
คาเฟ่ และเบเกอรี่
บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนซื ้อหุ้นสามัญร้ อยละ 11 ของ BreadTalk Group Ltd. ในตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์ ในเดือนสิงหาคม 2556 ผ่านบริ ษัทย่อย Primacy Investment Limited โดย BreadTalk เป็ น
แบรนด์ที่มี
ชื่อเสียงและการเติบโตที่แข็งแกร่ งในประเทศสิงคโปร์ และในเอเซีย และเป็ นหนึง่ ในผู้นําด้ านการให้ บริ การด้ านอาหารที่หลากหลาย
รู ปแบบ แบ่งได้ เป็ น 3 ประเภทหลัก ได้ แก่ เบเกอรี่ ร้ านอาหาร และศูนย์อาหาร ภายใต้ การให้ บริ การทังสิ
้ ้น 9 แบรนด์ ได้ แก่
BreadTalk, Food Republic, Toast Box, RamenPlay, Din Tai Fung, The Icing Room, Carl’s Junior (China), Bread Society
และ Thye Moh Chan
ปั จจุบนั BreadTalk และแบรนด์ในเครื อ ได้ เปิ ดให้ บริ การใน 15 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศสิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม จีน
ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย โอมาน บาห์เรน ศรี ลงั กา ไต้ หวัน จอร์ แดน และคูเวต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 BreadTalk เปิ ดบริ การทังสิ
้ ้น 847 สาขาโดยแบ่งเป็ นร้ านเบเกอรี่ จํานวน 745 สาขา ร้ านอาหาร
จํานวน 35 สาขา และศูนย์อาหารจํานวน 67 สาขา
เครื อข่ายร้ านสาขาของกลุ่มบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี ้
ร้ าน
The Pizza Company
Burger King
Swensen’s
Dairy Queen
Sizzler
The Coffee Club*
Thai Express
Riverside
อื่นๆ **
รวมทังสิ
้ ้น

* รวมร้ านอาหาร Ribs and Rumps
** อื่นๆ ได้ แก่ ร้ านอาหารในสนามบิน

จํานวนสาขา
303
36
298
368
51
361
79
31
17
1,544

บริษัทลงทุนเอง
ในประเทศ ต่ างประเทศ
191
2
34
2
123
2
249
42
9
12
32
68
31
17
668
146
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แฟรนไชส์
ในประเทศ ต่ างประเทศ
72
38
151
22
119
317
11
342
388

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

การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย ช่องทางการจําหน่ายแบ่งได้ 3 ช่องทาง คือ
1. การรับประทานในร้ าน (Dine-in)
2. การบริ การจัดส่งถึงบ้ าน (Delivery) ได้ แก่ The Pizza Company, Swensen’s และ Burger King ทังนี
้ ้ ในส่วนของ
“The Pizza Company” บริษัทได้ จดั ตังสาขาเพื
้
่อให้ บริ การจัดส่งถึงบ้ านเพื่อให้ ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ กรุ งเทพ และ
ปริ มณฑล รวมทังตามต่
้
างจังหวัดที่บริ ษัทมีสาขาตังอยู
้ ่ โดยกําหนดให้ มีเวลาตังแต่
้ การสัง่ สินค้ าจนถึงการรับสินค้ า
ภายใน 30 นาที
3. การซื ้อกลับบ้ าน (Take away) ได้ แก่ The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, Burger King, Sizzler
(เฉพาะสลัด)
ทังนี
้ ้ ช่องทางการจําหน่ายส่วนใหญ่จะเป็ นการรับประทานในร้ านและการจัดส่งถึงบ้ าน โดยสาขาส่วนใหญ่จะตังอยู
้ ่ในย่าน
ศูนย์การค้ า แหล่งธุรกิจ และย่านชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าระดับกลางขึ ้นไป ยกเว้ นสําหรับไอศกรี ม Dairy Queen ซึง่ เจาะกลุ่มลูกค้ าตังแต่
้
ระดับล่างขึ ้นไป โดยลูกค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นทัง้ เด็ก วัยรุ่ น วัยกลางคน กลุ่มครอบครัวและกลุ่มคนทํางาน
2.2.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

ข้ อมูลด้ านการตลาดและภาวะการแข่งขัน ส่วนหนึง่ เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นการรวบรวมข้ อมูลเผยแพร่
จากส่วนราชการและภาคอุตสาหกรรม ข้ อมูลเกี่ยวกับคูแ่ ข่งซึง่ เป็ นข้ อมูลที่บริ ษัทว่าจ้ างหน่วยงานภายนอกเป็ นผู้จดั ทําเป็ นรายปั ก
ธุรกิจร้ านอาหารที่มีสาขาในประเทศไทย
ในปี 2557 บริ ษัทคาดว่าตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริ การด่วนจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ บริ ษัทคาดว่าจะมี
อัตราการเติบโตที่ดีกว่าปี ที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบเชิงบวกจากการเปิ ดเสรี การค้ าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรื อ AEC
(ASEAN Economic Community) และความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคของประเทศไทยในปั จจุบนั โดยคาดว่าอัตราการเติบโตของยอดขาย
ร้ านสาขาเดิม (Same Store Sales) จะอยู่ระดับเดียวกับการเติบโตของ GDP ซึง่ จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้ อยละ 3-4 โดยบริ ษัทได้ เล็งเห็น
ถึงความเสี่ยงในด้ านอัตราเงินเฟ้อในปี 2557 และได้ วางแผนในเรื่ องการเตรี ยมความพร้ อมในการทําสัญญาซื ้อวัตถุดบิ กับคูค่ ้ า
(Suppliers) เพื่อกําหนดราคาหรื อจํานวนและคุณภาพของวัตถุดบิ ในระยะยาว
ตารางเปรี ยบเทียบส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจร้ านอาหารบริ การด่วนสไตล์ตะวันตกในประเทศไทย
2554
2555
2556
รายได้ (ล้ านบาท)
รายได้
ร้ อยละ
รายได้
ร้ อยละ
รายได้
ร้ อยละ
คาเฟ่
3,107
7.7
4,132
9.8
5,002
10.0
ร้ านอาหาร
19,495
48.6
17,404
41.2
20,676
41.3
ร้ านอาหารจานด่วน
13,626
34.0
15,782
37.4
18,583
37.1
ไอศกรีมและเบเกอรี่
3,902
9.7
4,900
11.6
5,784
11.6
ตลาดรวม
40,131
100.0
42,219
100.0
50,044
100.0
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
11,502
28.7
13,367
31.7
14,379
28.7
ที่มา: บริษัทในกลุม่ อาหารและเครื่ องดื่มขนาดใหญ่ทสี่ ดุ 500 บริ ษัทแรก จากกระทรวงพาณิชย์ และประมาณการของบริ ษัท
หมายเหตุ: รายได้ ของบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) รวมรายได้ ของแฟรนไชส์ในประเทศไทย
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สภาพการแข่ งขันและคู่แข่ ง
สภาพการแข่งขันและคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมอาหารสไตล์ตะวันตก แยกตามประเภทอาหาร มีดงั นี ้
1. คาเฟ่
• ตลาดรวมของคาเฟ่ มีมลู ค่ากว่า 5,000 ล้ านบาท คิดเป็ นส่วนแบ่งในธุรกิจร้ านอาหารสไตล์ตะวันตกร้ อยละ 10
• ปั จจุบนั สตาร์ บคั ยังคงเป็ นผู้นําในตลาดคาเฟ่ อยู่ ด้ วยมูลค่าส่วนแบ่งตลาดเป็ นที่หนึง่ และจํานวนสาขาที่มากถึง
178 สาขาทัว่ ประเทศไทย ตามด้ วย โอ บอง แปง ที่มีมลู ค่าส่วนแบ่งตลาดเป็ นที่สองด้ วยจํานวน 58 สาขาทัว่
ประเทศไทย และทรู คอฟฟี่ จํานวน 90 สาขาทัว่ ประเทศไทย

2. ร้ านอาหาร (Casual Dining)

ปั จจุบนั ธุรกิจอาหารแคชชวล ไดนิ่งมีมลู ค่ารวมมากกว่า 20,000 ล้ านบาท โดยเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซิซซ์เลอร์ และ The
Coffee Club รวมกันแล้ วมีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 36
2.1 พิซซ่า มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ 5,064 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 24
• อัตราการเติบโตร้ อยละ 4 (Thailand Equity and Franchise) ในปี 2556
• ปั จจุบนั ผู้บริ โภครับประทานพิซซ่าโดยเฉลี่ย 2 ครัง้ ต่อเดือน ซึง่ เป็ นกลุ่มครอบครัว และกลุ่มวัยรุ่ น
• แนวโน้ มตลาดในอนาคตสําหรับพิซซ่าจะเน้ นเรื่ องนวัตกรรมใหม่ และการค้ นคว้ าวิจยั เมนูใหม่ๆ ควบคูก่ บั การทํา
โปรโมชัน่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความถี่ในการรับประทานพิซซ่าของผู้บริ โภค และทําให้ ผ้ ทู ี่ไม่ทานพิซซ่าหันมา
รับประทานพิซซ่ามากขึ ้น โดยค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่ จะใช้ ในเรื่ องของการโฆษณาทางโทรทัศน์ พร้ อมกันนี ้บริ ษัทได้
ดําเนินการปรับปรุ งร้ านให้ มีความทันสมัย และยังได้ เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์
• ในส่วนของแฟรนไชส์ อัตราการเติบโตของจํานวนสาขาในประเทศ จาก 4 สาขาในปี 2544 เป็ น 72 สาขา ณ สิ ้นเดือน
ธันวาคม 2556
• ปั จจุบนั เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 263 สาขา (เป็ นเจ้ าของเองจํานวน 191 สาขา (รวมสาขาที่อยู่ใน
สนามบิน 2 สาขา) และแฟรนไชส์จํานวน 62 สาขา) โดยพิซซ่า ฮัท มีจํานวน 83 สาขา และ โดมิโน่ พิซซ่า มีจํานวน 8
สาขา
2.2 สเต็ก ซีฟ้ ดู และสลัด มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ 2,200 ล้ านบาท
• ซิซซ์เลอร์ ใช้ กลยุทธ์ในการให้ ความสําคัญกับกระแสสุขภาพตามพฤติกรรมของผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่อง และคิดค้ น
พัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ ตามฤดูกาลวัตถุดบิ ผัก-ผลไม้
• ในแง่การแข่งขัน ซิซซ์เลอร์ ไม่มีคแู่ ข่งตรงในร้ านอาหารประเภทเดียวกัน แต่จะเป็ นในรู ปแบบของส่วนแบ่งการ
ทานอาหารของผู้บริ โภคจากพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้ าน ทังจากร้
้
านอาหารสุกี ้ ร้ านอาหารสากล อิตาลี
ญี่ปนุ่ จีน หรื อร้ านอาหารไทยทัว่ ไป
2.3 อาหารและกาแฟ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ 280 ล้ านบาท
• Signature Blend คือความโดดเด่นของรสชาติกาแฟที่ The Coffee Club ใช้ ดงึ ดูดลูกค้ า โดยการผสมเมล็ดกาแฟ
สองสายพันธุ์ ระหว่างอาราบิกาที่ให้ รสชาติเข้ มข้ นออกเปรี ย้ ว เพิ่มความสดชื่นจากโคลัมเบีย และจากบราซิลที่มี
กลิ่นหอมรสชาติปานกลาง นํามาผสมกับโรบัสต้ า ที่ใช้ ของพรี เมี่ยมจากอินเดีย ช่วยให้ รสชาติกลมกล่อมเข้ ากัน
อย่างลงตัวโดยใช้ มาตรฐานเดียวกับที่ออสเตรเลีย และ All Day Breakfast ที่ให้ ลกู ค้ าเข้ ามาทานเวลาไหนก็ได้
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• ปั จจุบนั The Coffee Club มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 12 สาขา ตังอยู
้ ่ใน พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย สนามบินดอน
เมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และกรุงเทพฯ โดยเป็ นเจ้ าของเองทังหมด
้
ร้ านค้ าส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ตามย่านศูนย์การค้ า
แหล่งธุรกิจและแหล่งนักท่องเที่ยว ในทําเลที่เดินทางสะดวก ปั จจุบนั Greyhound มีทงหมด
ั้
10 สาขาอยู่ใน
กรุ งเทพฯ และปริ มลฑล ส่วน Coffee Bean by Dao มีทงหมด
ั้
6 สาขาอยู่ในกรุ งเทพฯ
• อัตราการเติบโตร้ อยละ 56 ในปี 2556 คาดว่าจะขยายสาขาเพิ่มอีก 5 สาขา ในปี 2557

3. ฟาสต์ฟ้ ดู

• ปั จจุบนั ธุรกิจอาหารจานด่วนมีมลู ค่ารวมมากกว่า 18,000 ล้ านบาท โดยเบอร์ เกอร์ คิง มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่
ประมาณ 1,208 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 7 ในปี 2556 ยอดขายเติบโตร้ อยละ 14
• เบอร์ เกอร์ คิง มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 34 สาขา (รวมสาขาที่อยู่ในสนามบิน 8 สาขา) และวางแผนขยาย 7-8 สาขา
ในปี 2557 เพื่อครอบคลุมลูกค้ าเป้าหมายหลักที่เคยอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ส่วน เค เอฟ ซี มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน
451 สาขา และแมคโดนัลด์ มีสาขาจํานวน 151 สาขา

4. ไอศกรี ม และเบเกอรี่

ภาพรวมสินค้ าประเภทไลท์ฟาสฟู้ดส์ อาทิเช่น เบเกอรี่ ขนมปั ง ไอศกรี ม โดนัท ยังคงเติบโตเพิ่มขึ ้น จากกิจกรรมทาง
การตลาด รายการส่งเสริ มการขาย แนะนําเมนูใหม่ และการเปิ ดสาขาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องของทุกกลุ่มสินค้ า ธุรกิจไอศกรี ม และเบเกอ
รี่ มีมลู ค่ารวมมากกว่า 5,700 ล้ านบาท โดย สเวนเซ่นส์ และแดรี่ ควีน ยังคงรักษาตําแหน่งผู้นําตลาดไอศกรี มไว้ ได้ อย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปี 2556 สเวนเซ่นมีอตั ราการเติบโตถึงร้ อยละ 7 และแดรี่ ควีนมีอตั ราการเติบโตถึงร้ อยละ 18 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555

• ปั จจุบนั สเวนเซ่นส์ มีสาขาในประเทศไทยทังสิ
้ ้นจํานวน 274 สาขา (เป็ นเจ้ าของเอง 123 สาขา (รวมสาขาที่อยู่ใน
สนามบิน 1 สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 151 สาขา) บาสกิ ้น รอบบิ ้น มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 24 สาขา ฮา
เก้ น ดาส มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 25 สาขา และ ไอ เบอรี่ มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 15 สาขา
• ปั จจุบนั แดรี่ ควีนมีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 368 สาขา (เป็ นเจ้ าของเอง 249 สาขา (รวมสาขาที่อยู่ในสนามบิน 10
สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 119 สาขา) เค เอฟ ซี ซอฟท์ไอศกรี ม มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 247 สาขา และ
แมคโดนัลด์ ซอฟท์ไอศกรี มมีสาขาทัว่ ประเทศทังสิ
้ ้น จํานวน 200 สาขา
กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริ ษัทมีกลยุทธ์ทางตลาดและการขาย ดังนี ้
1. เน้ นการบริ การลูกค้ าให้ ลูกค้ าได้ รับความพึงพอใจอย่างเต็มที่ (100% customer satisfaction) ใช้ กลยุทธ์เพื่อยก
มาตรฐานการบริ การ หาทําเลที่ตงร้ั ้ าน คุณภาพผลิตภัณฑ์
2. เน้ นในการให้ บริ การด้ วยสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ พร้ อมทังการพั
้
ฒนาสินค้ าใหม่และเมนูอาหารใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
3. เน้ นการเปิ ดสาขาในศูนย์การค้ า แหล่งธุรกิจ และย่านชุมชน
4. ในส่วนของการบริ การจัดส่งถึงบ้ าน ได้ กําหนดให้ จดั ส่งภายในเวลา 30 นาที
5. จัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายร่ วมกับพันธมิตรและบัตรเครดิตต่าง ๆ
6. เน้ นการขยายสาขาด้ วยระบบแฟรนไชส์สําหรับ The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, The Coffee Club
และ The Minor Food Group Singapore ทังนี
้ ้ รวมถึงการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในตลาดประเทศไทยและต่างประเทศ
7. มีการจัดเซ็ตเมนูหรื อการปรับราคาเพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าแก่ลกู ค้ า (Price Value)
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นโยบายราคา
เนื่องจากธุรกิจอาหารบริ การด่วนเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การตังราคาสิ
้
นค้ าของบริ ษัทได้ คํานึงถึงต้ นทุนของสินค้ าและ
การบริ การรวมถึงราคาของคูแ่ ข่งในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั
การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็ นการผลิตและจําหน่ายอาหารบริ การด่วน ผ่านรู ปแบบของสาขา จํานวนมากกว่า 1,544 แห่ง
ทําให้ ไม่สามารถวัดกําลังการผลิตได้ โดยตรง ดังนัน้ กําลังการผลิตรวม จึงขึ ้นอยู่กบั ยอดขาย หรื อปริ มาณของลูกค้ าที่เข้ ามาซื ้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารในแต่ละปี ยกเว้ นบริ ษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด และบริ ษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด ซึง่ เป็ นโรงงานผลิตชีส และไอศกรี ม
ตามลําดับ จึงมีกําลังการผลิตที่วดั ได้ เป็ นตันต่อปี โดยปริ มาณการผลิตจริ งและอัตราการใช้ กําลังการผลิตในแต่ละปี เป็ นดังนี ้

2.2.3

บริ ษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด
ปี

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

2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550

ปริ มาณการผลิตจริ ง
(ตันต่อปี )
1,257
984
1,459
1,201
1,119
1,706
1,494

* บริษัทใช้ กําลังการผลิตชีสลดลงในปี 2555 เนื่องจากสภาวะตลาด โดยผลิตภัณฑ์ชีสนําเข้ าราคาตํ่ากว่าทีผ่ ลิตเอง

อัตราการใช้
กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
65.33
51.14
75.83
62.42
58.86
92.62
80.89

บริ ษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด
ปี
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550

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

ปริ มาณการผลิตจริ ง
(ตันต่อปี )
15,571
14,039
12,440
11,333
9,343
9,157
8,976

อัตราการใช้
กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
79.09
71.31
63.19
60.10
49.55
48.56
47.60

วัตถุดบิ และแหล่ งที่มา
วัตถุดิบในการผลิตของบริ ษัท แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. วัตถุดิบที่เป็ นอาหารแช่แข็ง ได้ แก่ เนื ้อไก่แปรรู ป เนื ้อหมูแปรรู ป เนื ้อวัวแปรรู ป อาหารทะเลประเภทต่างๆ เนยแข็ง
ไอศกรี ม มันฝรั่งแช่แข็ง ผักและผลไม้ แช่แข็ง เป็ นต้ น
2. วัตถุดิบที่เป็ นอาหารสด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์นม ไข่ไก่ ผักและผลไม้ สด เป็ นต้ น
3. วัตถุดิบอื่นๆ ได้ แก่ นมผง แป้ง ขนมปั ง เครื่ องเทศ อาหารกระป๋ อง ผลไม้ แปรรู ป นํ ้ามันพืช กาแฟ นํ ้าตาล เครื่ องดื่มและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดต่าง ๆ เป็ นต้ น
ที่มาของวัตถุดบิ แต่ละประเภท มาจาก 2 แหล่งด้ วยกัน คือ
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1. แหล่งที่มาภายในประเทศ ได้ แก่ นมสด ไข่ไก่ ไส้ กรอก เนื ้อสัตว์แปรรู ปประเภทต่าง ๆ ผัก ผลไม้ แป้ง นํ ้าตาล อาหาร
้
กระป๋ อง เครื่ องดื่มและบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดต่างๆ เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 60-65 ของวัตถุดบิ ทังหมดโดยประมาณ
2. แหล่งที่มาจากต่างประเทศ แบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การซื ้อผ่านตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย ได้ แก่ มันฝรั่งแช่แข็ง ผักและผลไม้ แช่แข็ง เครื่ องเทศ อัลมอนด์ เมล็ด
้
กาแฟ ส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ ในการผลิตและแต่งหน้ าไอศกรี ม เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 15-20 ของวัตถุดิบทังหมด
โดยประมาณ
2. การนําเข้ าจากต่างประเทศโดยตรง ได้ แก่ เนยแข็ง นมผงพร่ องมันเนย ส่วนประกอบอื่นๆที่ใช้ ในการผลิตไอศกรี ม
้
อาหารกระป๋ อง เนื ้อวัวแปรรู ปบางประเภท เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 15-20 ของวัตถุดบิ ทังหมดโดยประมาณ
วัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้ าของแต่ละแบรนด์ มีดงั นี ้
1. The Pizza Company วัตถุดบิ หลักคือ แป้งพิซซ่า เนยแข็ง เนื ้อหมูแปรรู ป เนื ้อไก่แปรรู ป และอาหารทะเล ซึง่ บริ ษทั
จัดซื ้อจากต่างประเทศ บริ ษัทในกลุ่มเดียวกันและผู้จําหน่ายภายในประเทศ
2. Burger King มีวตั ถุดิบหลักคือ ขนมปั ง มันฝรั่งแช่แข็ง เนยแข็ง และเนื ้อวัวแปรรู ป เนื ้อหมูแปรรู ป เนื ้อไก่แปรรู ป ซึง่
บริ ษัทสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศและผู้จําหน่ายในประเทศ
3. Swensen’s, Dairy Queen และบริ ษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด มีวตั ถุดิบหลักในการผลิตไอศกรี มคือ นมผงพร่ องมันเนย
ผลิตภัณฑ์จากนม และส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ ในการแต่งหน้ าไอศกรี ม (Topping) ซึง่ สัง่ ซื ้อจากต่างประเทศโดยตรง
และผ่านตัวแทนจําหน่ายในประเทศ
4. Sizzler มีวตั ถุดิบหลักคือ เนื ้อวัวแปรรู ป เนื ้อหมูแปรรู ป เนื ้อไก่แปรรู ป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนมปั ง ข้ าว เนยแข็ง ผักและ
ผลไม้ ชนิดต่างๆ โดยเนื ้อสัตว์บางประเภทนัน้ ทําการสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศโดยตรง และผ่านผู้จําหน่ายในประเทศ
5. The Coffee Club มีวตั ถุดิบหลักคือ เมล็ดกาแฟ เนื ้อวัวแปรรู ป เนื ้อหมูแปรรู ป เนื ้อไก่แปรรู ป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนม
เค้ ก เครื่ องปรุ งอาหาร ผลิตภัณฑ์นม และเครื่ องดื่มประเภทต่างๆ ซึง่ บริ ษัทสัง่ ซื ้อผ่านผู้จําหน่ายในประเทศ
6. The Minor Food Group Singapore มีวตั ถุดิบหลักคือ เนื ้อวัวแปรรู ป เนื ้อหมูแปรรู ป เนื ้อไก่แปรรู ป อาหารทะเลแช่แข็ง
และเครื่ องปรุ งอาหารต่างๆ โดยส่วนใหญ่นนั ้ บริ ษัททําการสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศผ่านผู้จําหน่ายในประเทศ
2.3

ธุรกิจจัดจําหน่ ายและรับจ้ างผลิตสินค้ า

2.3.1

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.92 ในบริ ษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) ซึง่ เป็ นผู้นําในการดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการจัดจําหน่ายสินค้ าซึง่ นําเข้ ามาจากต่างประเทศและการรับผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การจัดจําหน่ ายสินค้ าประเภทเสือ้ ผ้ าเครื่องนุ่งห่ ม
• Esprit ประกอบด้ วยเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป รวมถึงเครื่ องประดับและเครื่ องแต่งกายสําหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วัยรุ่ น
และเด็ก ซึง่ นําเข้ ามาจากประเทศฮ่องกง

• Bossini ประกอบด้ วยเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปสําหรับ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วัยรุ่ นและเด็ก ซึง่ นําเข้ ามาจากประเทศ
•
•
•
•

ฮ่องกง
GAP แบรนด์เสื ้อผ้ าร่ วมสมัยสําหรับ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วัยรุ่ นและเด็ก ซึง่ นําเข้ ามาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา
Charles & Keith ประกอบด้ วยรองเท้ าสตรี และกระเป๋ าสตรี ซึง่ นําเข้ ามาจากประเทศสิงคโปร์
Pedro ประกอบด้ วยรองเท้ าสําหรับ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเครื่ องประดับ ซึง่ นําเข้ ามาจากประเทศสิงคโปร์
TUMI กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อ TUMI ซึง่ นําเข้ ามาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมีดีไซน์เป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง
และมีความทนทานต่อการใช้ งาน TUMI เป็ นกระเป๋ าที่ได้ ชื่อว่ามีความทนทานที่สดุ ในโลก
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การจัดจําหน่ ายสินค้ าประเภทเครื่องสําอาง

• Red Earth เครื่ องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศ เน้ นความมีสีสนั ทันสมัยสําหรับการแต่งหน้ า

การจัดจําหน่ ายสินค้ าประเภทอื่นๆ

• ETL อุปกรณ์และหนังสือเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และความรู้ รอบตัวของเด็กที่มีความทันสมัย โดย
เป็ นอุปกรณ์ที่สามารถโต้ ตอบ (Interact) กับเด็ก เพื่อให้ เกิดความน่าสนใจ

• Zwilling J.A. Henckels เครื่ องใช้ แสตนเลส สตีล คุณภาพสูง ประกอบไปด้ วย มีด ช้ อน หม้ อ กระทะ อุปกรณ์
ประกอบอาหาร ภาชนะเครื่ องครัวต่างๆ และอุปกรณ์ตกแต่งเล็บจากประเทศเยอรมัน
การรับผลิตสินค้ าอุปโภค
บริ ษัทดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับผลิตสินค้ าอุปโภคและสินค้ าในครัวเรื อน ได้ แก่ นํ ้าหอมปรับอากาศในรถยนต์ ยาขัด
รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด นํ ้ายาปรับผ้ านุ่ม และนํ ้ายาล้ างจาน ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าที่มีช่ือเสียง เช่น PLAX, WET
ONES, GLADE ALFA, GLADE SPORT, CARGLO, SUNLIGHT, COMFORT, VIM, MAGIC CLEAN, PED, PENQUIN, ALPO
เป็ นต้ น ลูกค้ าสําคัญคือบริ ษัทต่างประเทศที่ผลิตสินค้ าอุปโภคและจัดจําหน่ายทังในและต่
้
างประเทศ เช่น บริ ษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรด
ดิ ้ง จํากัด บริ ษัท เอส.ซี.จอห์นสัน แอนด์ซนั (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท คอลเกต ปาล์ม-โอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด และ บริ ษัท ไล
อ้ อน (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นต้ น
การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ลักษณะช่องทางการจําหน่ายของผลิตภัณฑ์กลุ่มเสื ้อผ้ าและเครื่ องสําอางมี 3 ลักษณะคือ จําหน่ายปลีกให้ กบั กลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายโดยวางจําหน่ายในร้ านค้ าของบริ ษัทเอง และวางจําหน่ายผ่านช่องทางการจําหน่ายในห้ างสรรพสินค้ าต่างๆ ที่เป็ น
กลุ่มเป้าหมาย การจําหน่ายให้ ลกู ค้ าองค์กรที่มีงบประมาณเพื่อให้ พนักงานและผู้บริ หาร และมีงบประมาณทางการตลาดเพื่อจัดหา
ของแถมและของกํานัลแก่ลกู ค้ า
ตังแต่
้ ปี 2554 เป็ นต้ นมา บริ ษัทได้ เปิ ดดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจําหน่ายสินค้ าผ่านทางเว็บไซต์ www.thaisale.co.th
(ต่อมาเปลี่ยนเป็ น www.mysale.co.th) ซึง่ เป็ นอีกหนึง่ ช่องทางเลือกให้ คคู่ ้ าและกลุ่มของบริ ษัทเองที่ต้องการระบายสินค้ าที่หมดซีซนั่
นอกเหนือจากการขายสินค้ าจากหน้ าร้ านเพียงอย่างเดียว เป็ นการร่ วมทุนกับคูค่ ้ าในประเทศออสเตรเลียที่มีเครื อข่ายแข็งแกร่ งในการ
จัดหาสินค้ าแบรนด์สากลจาก ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริ กา และอังกฤษ
ซึง่ ปั จจุบนั จํานวนผู้ใช้ อินเตอร์ เนทมีจํานวนเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องและความเชื่อมัน่ ในการบริ โภคสินค้ าแบรนด์เนมผ่านการทําธุรกรรมออนไลน์มีสงู ขึ ้น และผู้บริ โภคต้ องการเห็นความแปลก
ใหม่ของสินค้ า ดังนัน้ Thaisale จึงถือเป็ นช่องทางที่สอดคล้ องกับค่านิยมของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ที่ต้องการเข้ าไปแสวงหาสินค้ าที่ไม่
จําเจ ในช่วงปลายปี 2556 บริ ษัทได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น MySale เพื่อให้ เป็ นชื่อที่มีความเป็ นสากลมากขึ ้น อีกทังเป็
้ นการสร้ างแบรนด์ให้
แข็งแกร่ งยิ่งขึ ้น
กลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากสินค้ าเสื ้อผ้ าและเครื่ องสําอางมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ฐานลูกค้ าของธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัด
จําหน่ายสินค้ าจึงครอบคลุมทังหญิ
้ งและชาย ในทุกช่วงอายุ โดยกลุ่มลูกค้ าหลักคือ นักศึกษา กลุ่มคนทํางานรุ่ นใหม่ แม่บ้าน
ตลอดจนนักธุรกิจ ผู้ที่สนใจในเรื่ องแฟชัน่ และการแต่งตัว มีรายได้ อยู่ในระดับ B ขึ ้นไป
สําหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับผลิตสินค้ า ลูกค้ าหลักของบริ ษัทเป็ นบริ ษัทต่างชาติ ที่มียอดการสัง่ สินค้ าอุปโภคเป็ นจํานวน
มาก ทังเพื
้ ่อใช้ ในประเทศและส่งออกไปยังประเทศใกล้ เคียง

ส่วนที่ 1 หน้ า 43

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

2.3.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

แบรนด์ เอสปรี (ESPRIT)
ถึงแม้ ธุรกิจแฟชัน่ มีคแู่ ข่งขันอยู่ในตลาดเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองปี ที่ผ่านมา Fast fashion brand
อย่าง เฮชแอนเอ็ม และ แบรนด์จากญี่ปนอย่
ุ่ างยูนิโคล เข้ ามาทําตลาดอย่างน่ากลัวด้ วยการลงทุนที่สงู ทังขนาดร้
้
านค้ าและมีสินค้ าที่มี
ความหลากหลาย และการทําราคาที่ตํ่าน่าดึงดูดเป็ นแม่เหล็กดึงผู้บริ โภค ทําให้ การแข่งขันในสนามใจกลางกรุ งเทพฯ มีมากขึ ้นและมี
ผลกระทบต่อแบรนด์เก่าในตลาด เพราะผู้บริ โภคมีทางเลือกในเรื่ องของความสดใหม่ ส่วนคูแ่ ข่งของเอสปรี ทางตรงคือ แบรนด์ซาร่ า
ที่เข้ ามาทําตลาดด้ วยสินค้ าแฟชัน่ และมีการบริ หารสินค้ าใหม่อย่างรวดเร็ ว แต่อย่างไรก็ตาม แบรนด์เอสปรี ยงั มีจดุ เด่นที่แตกต่างใน
เรื่ องการรักษาคุณภาพที่สงู และยังคงการผลิตสินค้ าที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้ าที่พอใจในความทนทาน ไม่แฟชัน่ จนเกินไปและใส่สบาย
เหมาะกับสรี ระสําหรับคนวัยทํางานอายุ 30 ปี ขึ ้นไป ในขณะที่ fast fashion หาไม่ได้ และมีคณ
ุ ภาพตํ่ากว่าและหมดสมัยเร็ ว ดังนัน้
การทําโปรแกรมบริ หารความพึงพอใจของลูกค้ าสมาชิก(Minor Plus) เพื่อรักษาลูกค้ ากลุ่มนี ้ได้ มีการทําอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดต่อ
จองสินค้ าใหม่ การให้ ส่วนลดพิเศษ การดูแลลูกค้ าในวันสําคัญ แบรนด์เอสปรี มีการขยายช่องทางเข้ าสู่สนามแข่งใหม่ในต่างจังหวัด
และเป็ นแบรนด์สากลลําดับแรกๆ ที่เปิ ดตลาดในต่างจังหวัดผ่านห้ างสรรพสินค้ าและการทําร้ านในหัวเมืองใหญ่ที่มีอํานาจซื ้อสูง เช่น
หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฏร์ ธานี เชียงใหม่ อุดรธานี และพัทยา เป็ นต้ น ณ สิ ้นปี 2556 แบรนด์เอสปรี มีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศ
ไทยรวมทังสิ
้ ้น 116 แห่ง
แบรนด์ แก็บ (GAP)
แบรนด์แก็บเป็ นหนึง่ ในสินค้ าอเมริ กนั แบรนด์ที่มีประวัตอิ นั ยาวนาน ซึง่ นําเสนอสินค้ าที่มีรูปแบบเบสิค สวมใส่ง่ายในทุก
โอกาสสไตล์อเมริ กนั เสน่ห์ของโลโกที่กลายเป็ นสัญลักษณ์สําคัญบนเสื ้อยืดยังเป็ นจุดขายตลอดมา ถึงแม้ คแู่ ข่งหลักน่าจะเป็ น แบ
รนด์ซาร่ า แต่กลุ่มลูกค้ าก็มีความแตกต่าง เพราะแบรนด์ดงั กล่าวมีความเป็ นแฟชัน่ สูงกว่า การทําตลาดของแก็บคือ การหาทําเลขาย
ใจกลางกรุ งเทพในแหล่งชอบปิ ง้ ของคนเมืองและชาวต่างประเทศ
แล้ วขยายไปตลาดต่างจังหวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวของชาว
ต่างประเทศ ร้ านที่ภเู ก็ตจางซีลอน ได้ เปิ ดตัวในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2556 และประสบความสําเร็ จอย่างสูงทังรายได้
้
และกําไร
นอกจากนี ้ กลุ่มสินค้ าเด็กเล็กและเด็กโต มีความโดดเด่นทางด้ านการออกแบบที่ดงึ ดูดใจผู้บริ โภคระดับกลางถึงระดับสูง และยังไม่มี
คูแ่ ข่งที่เอาชนะได้ ในตลาดเมืองไทย
แบรนด์ บอสสินี (Bossini)
กลุ่มสินค้ าที่อยู่ในระดับเดียวกันกับแบรนด์บอสสินีนนั ้ มีทงที
ั ้ ่นําเข้ าจากต่างประเทศ เช่น Giordano, Body Glove และ
ผลิตในประเทศ เช่น Portland ซึง่ ล้ วนแต่อยู่ในตลาดมาเป็ นเวลานาน และแม้ วา่ จะมีการแข่งขันค่อนข้ างสูงทังในด้
้ านราคา และการ
ส่งเสริ มการขายในรู ปแบบใหม่ๆ แบรนด์บอสสินี ยังเป็ นแบรนด์ที่มีจุดแข็งในเรื่ องผลิตภัณท์กนั หนาวที่มีคณ
ุ ภาพ เช่น เสื ้อกันหนาว
ขนเป็ ดและเสื ้อแจ็คเก็ต รวมไปถึงเสื ้อยืดใส่สบายที่มีรูปแบบสวยและคุณภาพดี บริ ษัทคาดการณ์ว่าแบรนด์บอสสินียงั มีโอกาสเติบโต
ไปกับการขยายตัวของห้ างสรรพสินค้ าทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัด ณ สิ ้นปี 2556 แบรนด์บอสสินี มีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศ
ไทยรวมทังสิ
้ ้น 70 แห่ง
แบรนด์ ชาลร์ ส แอนด์ คีธ (Charles & Keith)
ตลาดรองเท้ าและกระเป๋ าสําหรับสุภาพสตรี ในประเทศไทยมีทงแบรนด์
ั้
ยี่ห้อที่นําเข้ า และแบรนด์ยี่ห้อที่ผลิตในประเทศ
รองเท้ าที่นําเข้ ามักจะได้ รับความนิยมในรู ปแบบที่ทนั สมัย มีวสั ดุที่แตกต่างซึง่ หาไม่ได้ ในประเทศ และการออกแบบที่สวยงาม กลุ่ม
รองเท้ านําเข้ าส่วนใหญ่จะเป็ นแบรนด์ที่มีการวางตําแหน่งระดับบนและราคาสูง ดังนัน้ แบรนด์ชาลร์ ส แอนด์ คีธ ได้ เข้ ามาทําตลาดใน
ระดับกลาง โดยนําเสนอสินค้ านําเข้ าที่มีการออกแบบที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสินค้ าในกลุ่มระดับบน แต่ไม่ทิ ้งการเป็ นแบรนด์นําเข้ า และ
การทําราคาที่ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคเป้าหมาย ทําให้ ยงั ไม่มีคแู่ ข่งโดยตรงในตลาด ในช่วงปี ที่ผ่านมา กระเป๋ า
สุภาพสตรี มีความโดดเด่นในเรื่ องการออกแบบที่ได้ รับความนิยม ไม่แพ้ แบรนด์แนวหน้ า ซึง่ เป็ นส่วนสําคัญที่ทําให้ ยอดขายเติบโตขึ ้น
อย่างมาก การเติบโตของแบรนด์ เน้ นการสร้ างฐานลูกค้ าให้ มากขึ ้น เช่น การจัดกิจกรรมกับนักศึกษาก่อนวัยทํางาน การปรับปรุ ง
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พนักงานขายให้ เป็ นที่หนึง่ ในการดูแลลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง เน้ นโปรแกรมบริ หารความพึงพอใจลูกค้ าสมาชิก (Minor Plus) และการ
ขยายร้ านค้ าไปสูห่ วั เมืองใหญ่ที่ลกู ค้ ามีกําลังซื ้อ ณ สิ ้นปี 2556 ชาลร์ ส แอนด์ คีธ มีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยทังสิ
้ ้น 28 แห่ง
แบรนด์ เพโดร (Pedro)
เนื่องจากในปั จจุบนั สุภาพบุรุษได้ ให้ ความสนใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์และการแต่งตัวเพิ่มสูงขึ ้น จึงทําให้ ตลาดรองเท้ าและ
เครื่ องประดับของสุภาพบุรุษนัน้ ถูกจับตามองว่าเป็ นตลาดใหม่ เพื่อสุภาพบุรุษที่รักการแต่งตัวด้ วยดีไซน์ และไม่ชอบการซื ้อรองเท้ าใน
ห้ างสรรพสินค้ าที่มีความหลากหลายแต่ไม่มีความแตกต่าง โดยจุดเด่นของแบรนด์เพโดรนัน้ คือ เป็ นเครื่ องหนังคุณภาพที่ผสมผสาน
ระหว่างความหรู หราและดีไซน์ที่โดดเด่นร่ วมสมัยในราคาที่เหมาะสม
ในขณะที่คอลเล็คชัน่ สําหรับผู้หญิงก็มีลกู เล่นอันทันสมัย
เช่นเดียวกัน บริ ษัทอยู่ในช่วงการสร้ างแบรนด์ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั สําหรับคนไทย การสร้ างส่วนแบ่งการตลาดจึงช้ ากว่าคูแ่ ข่งอย่างแบรนด์
อาวร์ โด้ (Aldo) และแบรนด์แดปเปอร์ (dapper) ที่อยู่ในตลาดมานาน การจัดหาทําเลขายในใจกลางกรุ งเทพตามแหล่งชอปปิ ง้ ของ
คนเมืองและชาวต่างประเทศซึง่ เป็ นกลยุทธ์สําคัญ บริ ษัทเปิ ดร้ านเพโดรสาขาแรกในปี 2556 ทีเ่ ซ็นทรัลเวิลด์ และต่อมาที่สยามพารา
กอนเมื่อต้ นปี 2557 ณ สิ ้นปี 2556 แบรนด์เพโดรมีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยรวมทังสิ
้ ้น 4 แห่ง
แบรนด์ ทูม่ ี (TUMI)
ปั จจุบนั ตลาดสินค้ าประเภทกระเป๋ าเดินทางและกระเป๋ าเอกสารในระดับราคาสูงที่มีอยู่ในเมืองไทยนัน้ ยังมีการแข่งขันที่ไม่
สูงนัก สําหรับแบรนด์ทมู ี่นนั ้ คู่แข่งทางตรงในด้ านของราคาและคุณภาพของสินค้ าในปั จจุบนั ยังมีไม่มากนัก คู่แข่งหลักในปั จจุบนั คือ
แบรนด์ริโมว่า (Rimowa) แต่อย่างไรก็ตาม แบรนด์ริโมว่า (Rimowa) ก็มีเพียงสินค้ ากระเป๋ าเดินทางเพียงอย่างเดียว ในขณะที่แบรนด์ทู
มี่ มีความหลากหลายในเรื่ องของการเป็ นผู้นําในเรื่ องของกระเป๋ าเดินทางที่มีนํ ้าหนักเบาและเน้ นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและการ
รักษารู ปทรงกระเป๋ า นอกจากนี ้ กระเป๋ าใส่เอกสารและกระเป๋ าคอมพิวเตอร์ สําหรับนักธุรกิจ ก็มีความโดดเด่นในแง่ฟังก์ชั่นการใช้ งาน
และการออกแบบที่มีแบบให้ เลือกมากและมีคณ
ุ ภาพดี การขยายตลาดคือการหาทําเลขายในแหล่งชอปปิ ง้ ของคนเมืองในกรุ งเทพฯ
และชาวต่างประเทศ การเติบโตอีกด้ านคือ ลูกค้ าองค์กรที่ต้องการกระเป๋ าเอกสาร หรื อกระเป๋ าเดินทางให้ พนักงานผู้บริ หารระดับสูง
และใช้ เป็ นของขวัญที่มีคณ
ุ ค่าสําหรับบุคคลสําคัญ จุดจําหน่ายสําคัญของแบรนด์ทมู ี่ที่อยู่ใจกลางเมือง ได้ แก่ เกษรพลาซ่าและเซ็นทรัล
เวิลด์ ณ สิ ้นปี 2556 ทูมี่มีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยรวมทังสิ
้ ้น 9 แห่ง
แบรนด์ เรดเอิร์ธ (Red earth)
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ ซึง่ เน้ นความเป็ นแฟชัน่
มีสีสนั ทันสมัย ในลักษณะเดียวกับ
เครื่ องสําอางของแบรนด์เรดเอิร์ธ มีอยู่เป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม แบรนด์เรดเอิร์ธ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศและนําเข้ าจาก
ต่างประเทศ จึงสามารถตอบสนองลูกค้ าหลักของผลิตภัณฑ์ ซึง่ เป็ นวัยรุ่ นและคนทํางานรุ่ นใหม่ที่เน้ นแฟชัน่ ได้ ณ สิ ้นปี 2556 แบรนด์
เรดเอิร์ธมีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศทังสิ
้ ้น 20 แห่ง เคาน์เตอร์ ที่สกายพอร์ ทดอนเมืองที่เปิ ดกลางปี 2556 ที่ผ่านมา ได้ รับการตอบ
รับจากลูกค้ าอย่างมากโดยเฉพาะลูกค้ าต่างประเทศและลูกค้ าจากทางภาคใต้ นอกจากนี ้ ยังได้ เข้ าไปขายในร้ านเจ้ เล้ งซึง่ เป็ นร้ านขาย
สินค้ าเครื่ องสําอางที่มีชื่อเสียงเพื่อขยายการเติบโตของยอดขาย
แบรนด์ อีทีแอล (ETL)
ตลาดของอุปกรณ์และหนังสือเพื่อการศึกษาด้ านภาษาอังกฤษ และความรู้ รอบตัวมีอยู่มากมาย ประกอบกับปั จจุบนั มีการ
เติบโตของสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประเภทนี ้ แต่อย่างไรก็ตาม อีทีแอลเป็ นสินค้ าที่มีความโดดเด่นในเรื่ องการ
วิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและมีความน่าสนใจให้ เด็กต้ องการเรี ยนรู้ อยู่เสมอ อีทีแอลจึงเป็ นผู้นํา
ตลาดในผลิตภัณฑ์นี ้ โดยผ่านระบบการขายตรง และมีการชําระราคาสินค้ าทังระบบเงิ
้
นสดและระบบเงินผ่อน ปั จจุบนั มีชอ่ งทางการ
จําหน่ายหลัก 3 ช่องทาง คือการขายตามบ้ าน หรื อที่พกั อาศัย การขายโดยผ่านการจัดสัมมนา และการเปิ ดจุดขายชัว่ คราวที่มีลกู ค้ า
ผลุกผล่าน เช่น ไฮเปอร์ มาร์ ท เป็ นต้ น
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แบรนด์ เฮงเคลส์ (Zwilling J.A. Henckels)
ตลาดของเครื่ องครัวที่มีระดับราคาสูงจะมีการแข่งขันค่อนข้ างน้ อย โดยตลาดส่วนใหญ่ยงั คงอยู่ในเขตกรุ งเทพฯ อย่างไรก็ดี
การเติบโตของจังหวัดใหญ่ๆ ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องยังถือเป็ นโอกาสที่ดีในการขยายจุดจําหน่ายให้ กว้ างและครอบคลุมมากขึ ้น
ในอนาคต ร้ านที่เปิ ดกลางปี และทํารายได้ และกําไรที่น่าพอใจคือ เควิลเลจ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในคอมมิวนิตี ้มอลล์ชนนํ
ั ้ าใจกลางสุขมุ วิท
ดังนัน้ การเติบโตของเฮงเคลล์ในอนาคตคือ การหาทําเลขายในคอมมิวนิตี ้มอลล์ที่ใกล้ แหล่งลูกค้ าที่มีศกั ยภาพในการซื ้อสูงและ
ต้ องการของมีคณ
ุ ภาพดี ใช้ งานได้ ในระยะยาว ในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา แบรนด์เฮงเคลส์ได้ นําสินค้ าเข้ าไปขายในโฮมชอบปิ ง้ ซึง่ ได้ ผล
ตอบรับที่ดีมาก นอกจากนัน้ การขายผลิตภัณท์เข้ าอุตสาหกรรมอาหาร และโรงแรมก็ยงั คงเป็ นช่องทางการเติบโตได้ เช่นกัน ณ สิ ้นปี
2556 แบรนด์เฮงเคลส์มีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยทังสิ
้ ้น 18 แห่ง
ธุรกิจเกี่ยวกับการรับผลิตสินค้ า ภายใต้ บริษัทย่ อย นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริ ษัทผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้ าอุปโภคและสินค้ าในครัวเรื อนใหญ่ๆ หลายแห่งในประเทศไทย จะมีการว่าจ้ างบริ ษัทอื่น
ให้ เป็ นผู้ผลิตสินค้ าให้ เนื่องจากบริ ษัทนันๆ
้ ไม่มีนโยบายดําเนินการผลิตเอง หรื อมีกําลังการผลิตที่ไม่เพียงพอ ซึง่ คาดว่าแนวโน้ มการ
เติบโตของอุตสาหกรรมนี ้จะเพิ่มขึ ้น เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริ โภคมีการใช้ สินค้ าในครัวเรื อนเพิ่มมากขึ ้น เช่น นํ ้าหอมปรับอากาศใน
รถยนต์ ยาขัดรถยนต์ นํ ้ายาทําความสะอาดสุขภัณฑ์ นํ ้ายาทําความสะอาดพื ้น นํ ้ายาปรับผ้ านุม่ และผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
เป็ นต้ น เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการทําความสะอาด บริ ษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับผลิตสินค้ าอุปโภค
เช่นเดียวกับบริ ษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด มีอยู่ประมาณ 6-7 ราย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในสินค้ าแต่ละชนิดไม่เท่ากัน การ
แข่งขันในธุรกิจจะเน้ นเรื่ องต้ นทุนการผลิตเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ อํานาจต่อรองราคาจะเป็ นของเจ้ าของสินค้ า เนื่องจากปั จจุบนั กําลังการ
ผลิตของผู้รับผลิตสินค้ าแต่ละรายยังมีเหลืออยู่มาก ทําให้ การแข่งขันด้ านราคาเพิ่มสูงขึ ้น ในขณะเดียวกัน การส่งออกไปยัง
ต่างประเทศก็เป็ นโอกาสที่ทําให้ บริ ษัทเพิ่มยอดขายได้ เนื่องจากต้ นทุนการผลิตยังอยู่ในระดับตํ่าสําหรับบริ ษัทผู้ว่าจ้ างในต่างประเทศ
ประกอบกับคุณภาพของสินค้ าที่ผลิตนัน้ ดีกว่าผู้ผลิตในภูมิภาคนี ้ จึงเป็ นข้ อได้ เปรี ยบให้ บริ ษัทสามารถผลิตสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าเพื่อการ
ส่งออกได้
นโยบายราคา
นโยบายราคาของสินค้ ากลุ่มแฟชัน่ จะพิจารณาจากต้ นทุนและการวางตําแหน่งแบรนด์และสินค้ า ในตลาดที่เข้ าแข่งขัน
โดยการเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งในสินค้ าแต่ละประเภท และเปรี ยบเทียบราคาในประเทศใกล้ เคียงเพราะสินค้ าบางกลุ่มเป็ นที่สนใจจาก
นักท่องเที่ยว
การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
สําหรับธุรกิจจัดจําหน่าย บริ ษัทนําเข้ าผลิตภัณฑ์มาจากต่างประเทศ ทังจากภู
้
มิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย ตลอดจน
สหรัฐอเมริ กา ตามมาตรฐานของบริ ษัทเจ้ าของแบรนด์ (Principal)
2.3.3

วัตถุดบิ และแหล่ งที่มา
เนื่องจากรู ปแบบการทําธุรกิจของบริ ษัท คือ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าแบรนด์เนมจากต่างประเทศ จึงเป็ นการจัดหาสินค้ า
สําเร็ จรู ปนําเข้ าและจําหน่ายในประเทศ ผู้ที่เป็ นผู้ผลิตสินค้ าก็คือเจ้ าของแบรนด์สินค้ าในสหรัฐอเมริ กา สิงคโปร์ ฮ่องกง และ
เยอรมันนี จะเลือกลงทุนสร้ างฐานการผลิตในต่างประเทศที่มีการจัดหาวัตถุดบิ ได้ ง่ายและประหยัดค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง รวมไปถึง
ค่าแรงที่ตํ่ากว่าที่จะผลิตในประเทศต้ นกําเนิด ดังนัน้ ฐานการผลิตจะอยู่ในประเทศจีน อินเดีย บังคลาเทศ และบางชนิดของสินค้ าก็
จะเป็ นประเทศไทย
ยกเว้ นกลุ่มโรงงานทีร่ ับผลิตสินค้ าอุปโภค วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าอุปโภคต่างๆ ที่บริ ษัทรับผลิตนัน้ เป็ นวัตถุดบิ ที่
บริ ษัทสัง่ ซื ้อจากผู้แทนจําหน่ายในประเทศ ซึง่ วัตถุดิบดังกล่าวมีแหล่งที่มาทังจากในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยผู้วา่ จ้ างผลิตจะเป็ น
ผู้จดั หาแหล่งวัตถุดบิ ตลอดจนต่อรองราคาวัตถุดบิ กับผู้จําหน่ายวัตถุดิบโดยตรง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดหาวัตถุดบิ างส่วนเอง เพื่อเป็ นการ
ลดต้ นทุนการผลิต
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทต้ องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ อาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อรายได้ ผลกําไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมูลค่าหุ้นของบริ ษัท
นอกจากความเสี่ยงที่จะกล่าวถึงต่อไป อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึง่ บริ ษัทไม่อาจทราบหรื อระบุได้ ในขณะนี ้ และความเสี่ยงบางอย่าง
ที่บริ ษัทคิดว่าไม่เป็ นนัยสําคัญในปั จจุบนั แต่อาจมีความสําคัญต่อไปในอนาคตได้ ดังนัน้ ผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) ควรพิจารณา
ผลกระทบและความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดขึ ้น รวมถึงพิจารณาถึงปั จจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทนอกเหนือจากปั จจัยความเสี่ยง
ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ด้ วย
1.

ความเสี่ยงจากผลกระทบต่ อการดําเนินธุรกิจจากความไม่ แน่ นอนด้ านเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะภัยธรรมชาติ และ
เหตุการณ์ ร้ายแรง
รายได้ กําไร และแผนการขยายงานของบริ ษัท ล้ วนต้ องอาศัยภาคการใช้ จ่ายของลูกค้ า ผู้บริ โภค ตลอดจนความเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยว ซึง่ อาจได้ รับผลกระทบด้ านลบจากปั จจัยภายนอกหลายๆ ปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ความไม่สงบทางการเมือง โรคระบาด หรื อภัยสึนามิ เป็ นต้ น และแม้ ว่า ปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี ้เป็ นความเสี่ยงโดยทัว่ ไปที่
ผู้ประกอบการธุรกิจทุกๆ รายต้ องเผชิญ แต่บริ ษัทก็จดั ทํามาตรการบริ หารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบด้ านลบต่อการดําเนินธุรกิจและผล
ประกอบการของบริ ษัทจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดให้ ได้ มากที่สดุ ซึง่ มาตรการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
- สร้ างความสมดุล ของโครงสร้ างรายได้ อันประกอบไปด้ วยธุรกิจโรงแรมและธุร กิจอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้ อ งกับธุรกิจโรงแรม ธุร กิจ
ร้ านอาหาร ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิต
- ขยายฐานธุรกิจให้ หลากหลายครอบคลุมทังภู
้ มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน ภูมิภาค
แอฟริ กา ประเทศในแถบมหาสมุทรอินเดีย ประเทศอินเดีย และภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อลดการพึ่งพาธุรกิจในประเทศใด
เพียงประเทศเดียว
- ขยายธุรกิจที่บริ ษัทได้ รับผลตอบแทนเป็ นค่าธรรมเนียมการให้ บริ การ (Fee-based Model) ได้ แก่ การรับจ้ างบริ หารโรงแรมและ
การให้ สิทธิแฟรนไชส์ ทังในประเทศที
้
่บริ ษัทดําเนินธุรกิจอยู่ในปั จจุบนั และตลาดใหม่ๆ ที่บริ ษัทยังไม่ค้ นุ เคย
- เตรี ยมวางแผนสํารองสําหรับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด (Contingency Plan) โดยความท้ าทายต่างๆ ที่บริ ษัทต้ องเผชิญในอดีตมี
ส่วนสําคัญในการช่วยพัฒนาความสามารถในการรั บมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการฟื น้ ตัวของธุรกิจของบริ ษัท
2

ความเสี่ยงจากการแข่ งขันกับคู่แข่ งในธุรกิจหลัก

2.1

การแข่งขันในธุรกิจโรงแรม
การเพิ่มขึ ้นของจํานวนโรงแรมระดับบนในแหล่งท่องเที่ยวที่บริ ษัทดําเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันใน
ด้ านราคา ซึง่ อาจส่งผลกระทบกับรายได้ และกําไรของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวและจากลักษณะการ
ประกอบธุร กิจของโรงแรมซึ่งมีค่าใช้ จ่ายคงที่สูง (Operating Leverage) อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ ให้ ความสํ าคัญ กับการพัฒนา
คุณภาพของการให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มั่นใจว่า โรงแรมของบริ ษัทจะมีคุณภาพและการให้ บริ การที่เหนือกว่าคู่แข่งใน
ตลาดนัน้ ๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีมาตรการในการลดความเสี่ยง โดยการเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ ขยายครอบคลุมแหล่ง
ท่องเที่ยวหลายๆ แห่ง มีประเภทและระดับการให้ บริ การของโรงแรม ตลอดจนเชื ้อชาติของแขกที่มาเข้ าพักโรงแรมที่หลากหลาย ซึง่
นอกจากแบรนด์อนันตรา แบรนด์อาวานี่ แบรนด์โอ๊ คส์ แบรนด์เพอร์ อควัม และแบรนด์เอเลวาน่า ซึง่ เป็ นแบรนด์ระดับบนของ
บริ ษัทเองแล้ ว บริ ษัทยังได้ ว่าจ้ างบริ ษัทชันนํ
้ าอย่าง 1) Four Seasons Hotels & Resorts Asia Pacific Pte. Ltd. 2) The Hotel
Licensing Corporation ซึง่ เป็ นกลุ่มบริ ษัท แมริ ออท โฮเทล และ 3) Starwood Asia Pacific Hotels & Resorts Pte. Ltd. ให้
บริ หารโรงแรมภายใต้ การลงทุนของบริ ษัท โดยใช้ แบรนด์ โฟร์ ซีซนั่ ส์ เจดับบลิว แมริ ออท และเซ็นต์ รี จิส และบริ ษัทบริ หารโรงแรม
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ภายใต้ สญ
ั ญาแฟรนไชส์โดยใช้ แบรนด์แมริ ออท ทังนี
้ ้ โรงแรมส่วนใหญ่ภายใต้ แบรนด์อนันตรา แบรนด์อาวานี่ และแบรนด์เพอร์
อควัม ตังอยู
้ ่ในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ส่วนโรงแรมทังหมดในเครื
้
อเอเลวาน่า คอลเล็คชั่น ตังอยู
้ ่ในทวีปแอฟริ กา
สําหรับโรงแรมในกลุ่มโอ๊ คส์นนั ้ มีฐานธุรกิจหลักอยู่ในประเทศของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึง่ เป็ นตลาดที่มีความผันผวนน้ อย
กว่า อีกทัง้ บริ ษัทยังมีการลงทุนในธุร กิจอื่ นๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อ งกับธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจให้ เช่าศูนย์ การค้ าและ
บันเทิง ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถให้ บริ การแก่ผ้ บู ริ โภคได้ อย่างครบวงจร
2.2

การแข่งขันในธุรกิจร้ านอาหาร
ธุ ร กิ จ ร้ านอาหารเป็ นธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน ค่อ นข้ า งสูง เนื่ อ งจากคู่แ ข่ ง ธุ ร กิ จ รายใหม่ ส ามารถเข้ ามาแข่ ง ขัน ได้ ง่ า ยกว่า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับธุรกิจโรงแรม โดยบริ ษัทต้ องแข่งขันกับผู้ประกอบการร้ านอาหารรายอื่นๆ ทังในและนอกประเทศ
้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
วางเป้าหมายในการคงความเป็ นผู้นําของธุรกิจร้ านอาหาร โดยการพัฒนาทังสิ
้ นค้ าเดิมและสินค้ าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้ นการ
ตอบสนองให้ ทนั ความต้ องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริ โภค ทําให้ บริ ษัทสามารถรักษาความเป็ นผู้นํา และมีส่วนแบ่งการตลาดที่เหนือกว่า
คูแ่ ข่ง จากปั จจัยสนับสนุนซึง่ รวมถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งและขนาดของธุรกิจที่ส่งผลให้ เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of
Scale) นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีนโยบายกระจายความเสี่ยง เพิ่มความหลากหลายของประเภทร้ านอาหาร ซึง่ ครอบคลุมทังอาหารตะวั
้
นตก
เช่น พิซซ่า สเต็ก แฮมเบอร์ เกอร์ ไอศกรี ม ตลอดจนอาหารไทย จีน ญี่ปนุ่ และกาแฟ ซึง่ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคแต่
ละกลุ่มทังในและต่
้
างประเทศ ส่งผลให้ ธุรกิจในกลุ่มนี ้มีการกระจายความเสี่ยง และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2.3

การแข่งขันในธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า
ธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ าซึง่ บริ ษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าแฟชัน่ และเครื่ องสําอาง เป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง ถึงแม้ ว่า
จะมี ผ้ ูป ระกอบการจัด จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า แฟชั่น ระดับ โลกเข้ า มาดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศไทยมากขึน้ หากแต่ยัง กระจุก ตัว อยู่เ พี ย งใน
กรุ งเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ เท่านัน้ ในขณะที่แบรนด์ที่บริ ษัทจัดจําหน่ายสินค้ ามีการกระจายตัวมากกว่าทังในกรุ
้
งเทพมหานครและ
ในต่า งจัง หวัด ซึ่ง ตลาดต่า งจัง หวัด มี แ นวโน้ ม ในการเติ บ โตของภาคการอุป โภคบริ โ ภคที่ สูง กว่า ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ยัง คงเป็ นหนึ่ง ใน
ผู้ประกอบการจัดจําหน่ายสินค้ าอิสระ (Independent Operator) ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศ ทังนี
้ ้ ธุรกิจจัดจําหน่ายเป็ นธุรกิจแรก
ของกลุ่มบริ ษัทไมเนอร์ ซึง่ ทําให้ บริ ษัทได้ ประโยชน์จากความชํานาญและเครื อข่ายที่กว้ างขวางของทีมผู้บริ หารได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้
บริ ษัทยังคอยพัฒนาการให้ บริ การเพื่อตอบสนองกระแสความต้ องการของลูกค้ าและมีการสื่อสารกับลูกค้ าอย่างต่อเนื่องผ่านโปรแกรม
บริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ไมเนอร์ พลัส การ์ ด

3.

ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจ
บริ ษัทมี แผนการขยายธุร กิจอย่างต่อเนื่องทัง้ ในและต่างประเทศ ส่งผลให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้ องกับการลงทุนใหม่ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในต่างประเทศ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุน ความสําเร็ จในการริ เริ่ มโครงการ ภาระผูกพันที่
เกี่ยวเนื่องกับสัญญา การขอใบอนุญาต และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นอกเหนื อไปจากความเสี่ยงโดยทั่วไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี
บริ ษัทมีมาตรการในการควบคุมดูแลการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างใกล้ ชิด ทังผ่
้ านการทํา Due Diligence อย่างละเอียด การจัดทํา
แผนงานและขันตอนมาตรฐาน
้
การวางหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่รอบคอบ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจะว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ และความ
ชํานาญในประเทศนัน้ ๆ อาทิเช่น ที่ปรึ กษาด้ านกฎหมาย ที่ปรึ กษาด้ านบัญชี ซึ่งจะทํางานร่ วมกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญของบริ ษัท
เพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทจะประสบความสําเร็ จในการพัฒนาโครงการหรื อเข้ าซื ้อกิจการ การดําเนินงานของโครงการนันๆ
้ ต่อไปเพื่อให้ มีผล
กําไรที่น่าพอใจ รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ บริ ษัทมีมาตรการลดความเสี่ยงสําหรั บการลงทุนในประเทศที่
บริ ษัทไม่เคยดําเนินธุรกิจมาก่อน โดยในช่วงแรก บริ ษัทจะร่ วมลงทุนกับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความรู้ ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจใน
ประเทศดังกล่าว เพื่อศึกษาสภาวะตลาดและเรี ยนรู้ การดําเนินกิจการ จนกว่าจะมีความมัน่ ใจในการดําเนินธุรกิจในประเทศนันๆเพี
้ ยงพอ
จึงจะมีการตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นในภายหลัง ดังเช่นการลงทุนของบริ ษัทที่ผ่านมาในทวีปแอฟริ กา ประเทศมัลดีฟส์ ศรี ลงั กา
เวียดนาม จีน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย
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4.

ความเสี่ยงจากความสามารถในการได้ มาซึ่งที่ตงั ้ ในการประกอบธุรกิจที่ต้องการ
โรงแรมบางแห่งของบริ ษัทตังอยู
้ ่บนที่ดนิ ที่บริ ษัทเช่าจากเจ้ าของที่ดิน โดยบริ ษัทมีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญา ด้ วยอัตราค่าเช่าตามที่จะ
ตกลงกัน ยกเว้ นในกรณี ที่บริ ษัทตกลงที่จะไม่ต่ออายุสัญญา และจากการที่บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าและมีความสัมพันธ์ ที่ดีกับ
เจ้ าของที่ดนิ ตลอดมา บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่า ความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่เกิดขึ ้นในระยะเวลาอันใกล้
สําหรับธุรกิจร้ านอาหารและธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า ทําเลที่ดีจดั เป็ นหนึ่งในปั จจัยหลักของความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจของ
แต่ล ะสาขา ดังนัน้ จึงอาจเกิดความเสี่ยงหากบริ ษัทไม่สามารถต่อสัญ ญาเช่าพืน้ ที่นนั ้ ๆ หรื อมี การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ ษัทมีร้านอาหารและจุดจัดจําหน่ายสินค้ ามากมาย และแบรนด์ร้านอาหารและสินค้ าแฟชัน่ ของบริ ษัทเป็ นแบ
รนด์ยอดนิยม ซึง่ มีส่วนช่วยดึงดูดลูกค้ าเข้ ามาใช้ บริ การที่ห้างสรรพสินค้ า ส่งผลให้ บริ ษัทมีอํานาจต่อรองกับห้ างสรรพสินค้ าและเจ้ าของ
พื ้นที่ และสามารถทําสัญญาเช่าระยะยาวได้
5.

ความเสี่ยงในการต่ อสัญญาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้ อตกลงของสัญญาแฟรนไชส์ และสัญญาตัวแทนจําหน่ าย
สินค้ า
บริ ษัทดําเนินงานร้ านอาหารบางส่วนภายใต้ แบรนด์ที่ได้ รับสิทธิแฟรนไชส์จากต่างประเทศตามข้ อตกลงภายใต้ สญ
ั ญาแฟรนไชส์
จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการที่มิได้ รับอนุญาตให้ ตอ่ สัญญาหรื อหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาแฟรนไชส์
บริ ษัท
ตระหนักถึงความเสี่ยงและได้ ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการขอต่ออายุสญ
ั ญาแฟรนไชส์ล่วงหน้ าโดยมีระยะเวลาของสัญญา 10-20 ปี
(ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของสัญญา) อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะลดการพึง่ พาแบรนด์ที่บริ ษัทได้ รับแฟรนไชส์จากต่างประเทศ โดยการ
เพิ่มแบรนด์ร้านอาหารที่เป็ นของตนเอง ซึง่ ณ ปั จจุบนั ประกอบไปด้ วย แบรนด์ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี กลุ่มไทยเอ็กซ์เพรส เดอะ คอฟฟี่
คลับ ริ บส์ แอนด์ รัมส์ และปั กกิ่ง ริ เวอร์ ไซด์ แอนด์ คอร์ ทยาร์ ด
สําหรั บธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า การได้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเป็ นปั จจัยสําคัญ สัญญาของบริ ษัทมีสองลักษณะ
ได้ แก่ แบบที่ตอ่ สัญญาโดยอัตโนมัติ และแบบที่มีกําหนดเวลา สําหรับสัญญาในลักษณะที่มีการกําหนดระยะเวลาในการต่อสัญญา บริ ษัท
มีความเสี่ยงจากการที่ค่สู ญ
ั ญาจะไม่ต่อสัญญาเมื่อถึงกําหนด ซึง่ จะเป็ นผลให้ บริ ษัทมีโอกาสสูญเสียรายได้ จากการเป็ นตัวแทนจําหน่าย
อย่างไรก็ตาม จากการดําเนินธุรกิจระหว่างกันมาเป็ นเวลานานและบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญามาโดยตลอด ส่งผลให้
บริ ษัทจะได้ รั บความไว้ วางใจให้ ต่อ อายุสัญ ญา ยกเว้ นในกรณี ที่บริ ษัทตกลงที่จะไม่ต่อ อายุสัญ ญา นอกจากนัน้ หากคู่สัญ ญาขอ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้ อตกลง โดยเฉพาะอัตราค่าตอบแทน บริ ษัทจะเจรจาต่อรองเพื่อให้ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว
เป็ นไปในอัตราที่บริ ษัทและคูส่ ญ
ั ญาได้ รับผลประโยชน์ร่วมกันทังสองฝ่
้
าย
6.

ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้ าจะไม่ ต่อสัญญาจ้ างบริหารโรงแรมและจ้ างผลิตสินค้ า
บริ ษัทมีการขยายธุรกิจโรงแรมภายใต้ แบรนด์ อนันตรา อาวานี่ โอ๊ คส์ และเพอร์ อควัม ซึง่ เป็ นแบรนด์ของบริ ษัทเอง โดยรับจ้ าง
บริ หารจัดการโรงแรมที่บริ ษัทไม่ได้ เป็ นเจ้ าของและได้ รับผลตอบแทนเป็ นค่าธรรมเนียมการให้ บริ การ ทังนี
้ ้ รายได้ ค่าบริ หารจัดการแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมในการให้ คําปรึ กษาและคําแนะนําในการออกแบบและการก่อสร้ าง ซึง่ เป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นในช่วงก่อน
โรงแรมจะเปิ ดดําเนิน การ และค่าธรรมเนี ย มในการบริ หารเมื่ อ โรงแรมเปิ ดดําเนินการ โดยจะขึน้ อยู่กับรายได้ แ ละผลกํ าไรจากการ
ดําเนินงานของโรงแรมที่บริ ษัทเข้ าบริ หารงาน โดยทัว่ ไป สัญญาว่าจ้ างบริ หารโรงแรมจะมีอายุ 10-20 ปี ในกรณีที่ลูกค้ าบอกเลิกสัญญา
ก่ อ นครบกํ า หนด บริ ษั ท สามารถเรี ย กเก็ บ ค่า เสี ย หายในรู ป ของค่ า ธรรมเนี ย มการยกเลิ ก สัญ ญา (Cancellation Fee) ได้ ทัง้ นี ้
ประสบการณ์จากการบริ หารธุรกิจโรงแรมในหลายปี ที่ผ่านมา ส่งผลให้ กลุ่มธุรกิจโรงแรมของบริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากนักท่องเที่ยว
นานาชาติในความหลากหลายและคุณภาพในการให้ บริ การของแบรนด์ ความสามารถในการปรับกลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของลูกค้ า ตลอดจนความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาการดําเนินงานของโรงแรมที่รับจ้ างบริ หารอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของทังผู
้ ้
ว่าจ้ างบริ ษัทและแขกที่มาพัก
สําหรับธุรกิจรับจ้ างผลิตสินค้ าอุปโภค โดยบริ ษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท รับจ้ างผลิตสินค้ า
ให้ กบั บริ ษัทสินค้ าอุปโภคระดับสากล ปั จจุบนั ธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันไม่มากนัก เนื่องจากยังมีผ้ ปู ระกอบการที่ได้ มาตรฐานและได้ รับ
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อนุญาตให้ ผลิตน้ อยราย แต่ราคาและคุณภาพเป็ นตัวแปรที่สําคัญในการที่จะได้ รับคําสัง่ ซื ้อ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริ ษัทได้ ดําเนินธุรกิจ
รั บ จ้ างผลิต สิ นค้ า อุป โภคมาเป็ นเวลานานมากกว่า 30 ปี บริ ษั ท ให้ ค วามสํ า คัญ ต่อ การผลิต สิ นค้ า ที่มี คุณ ภาพในราคาที่เ หมาะสม
นอกจากนี ้ การปรับปรุ งสายการผลิตสามารถลดต้ นทุนการผลิตได้ อย่างต่อเนื่อง เป็ นผลให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าทังในระดั
้
บ
ภูมิภาคและระดับโลกและได้ รับการว่าจ้ างผลิตสินค้ าในระยะยาว
7.

ความเสี่ยงด้ านการเงิน

7.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อมี รายได้ บางส่วนเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ เช่น รายได้ จากการให้ สิทธิค่าแฟรนไชส์ ค่ารั บจ้ างบริ หาร
โรงแรม เงินปั นผลรั บ และรายได้ จากเอเย่นต์ท่องเที่ยวในต่างประเทศ และอื่นๆ ซึ่งรายได้ ดงั กล่าวผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน แต่ใน
ขณะเดียวกันบริ ษัทก็มีค่าใช้ จ่ายบางประเภท เช่น ค่าบริ หารจัดการธุรกิจโรงแรม ค่าการใช้ สิทธิ/ลิขสิทธิในธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
(Franchise Fee) และค่าสินค้ าในธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า เป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ดังนัน้ บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อจึงสามารถลดความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนีไ้ ด้ โดยการหักกลบรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เป็ นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedging) อีกทัง้ บริ ษัทและ
บริ ษัทในเครื อยังลดความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยกําหนดราคาค่าห้ องพักในประเทศเป็ นเงินสกุลบาท แทนราคาอ้ างอิงเงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐ
เพื่อให้ รายได้ และค่าใช้ จ่ายเป็ นสกุลเงินเดียวกัน นอกจากนี ้ จากการที่บริ ษัทขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึ ้น ส่งผลให้ บริ ษัทมีความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อมีการแปลงผลการดําเนินงานของธุรกิจในต่างประเทศเป็ นสกุลเงินบาทในงบการเงินรวม
ของบริ ษัท ในส่วนของการจัดหาเงินนัน้ โดยทั่วไป บริ ษัทจะกู้ยืมเงินในสกุล เดียวกับสินทรั พย์ ที่บริ ษัทลงทุน เพื่ อ ให้ เกิดการหักกลบ
(Natural Currency Hedging) ให้ ได้ มากที่สดุ
7.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี ้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยในตลาด ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษัท
บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและบริ หารจัดการความเสี่ยงข้ างต้ นให้ เป็ นไปตามนโยบายและคู่มือการบริ หาร
ความเสี่ยงของบริ ษัทที่วางไว้ เพื่อลดผลกระทบในด้ านลบที่อาจเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยที่สอดคล้ องกับสภาวะของ
ตลาดการเงิน ณ ขณะนันๆ
้ ส่งผลให้ สดั ส่วนของเงินกู้ของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่
7.3

ความเสี่ยงจากความมัน่ คงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ยืมเงินและปฎิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทัว่ ไปแล้ ว บริ ษัทอาจต้ องการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆ และเข้ าซือ้
กิจการอื่น ส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อต้ องรั กษาสภาพคล่องและสํารองวงเงินกู้จากสถาบันการเงินให้ เพียงพอเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน อีกทังยั
้ งต้ องจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวล่วงหน้ าและกระจายแหล่งที่มาของเงินทุนให้ มีความหลากหลาย อย่างไรก็ดี บริ ษัท
และบริ ษัทในเครื อมีการดํารงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งเพื่อที่จะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขดังกล่าวด้ วยดีเสมอมา
8. ความเสี่ยงจากการพัฒนาของเทคโนโลยี
บริ ษัทต้ อ งอาศัยเทคโนโลยี ในการดําเนินธุร กิจ ไม่เพี ยงแต่เพื่ อ การรองรั บระบบการทํางานของหน่วยงานสนับสนุน(Back
Office) เท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมถึงฝ่ ายการขายและการตลาดอีกด้ วย ซึง่ หากบริ ษัทไม่สามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีหรื อความต้ องการ
ของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้ บริ ษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงได้ จดั ให้ หน่วยงานดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริ ษัท และจากฐานะทางการเงินที่มีความมัน่ คงและ
ขนาดของธุรกิจที่ส่งผลให้ เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ด้ วยการลงทุนในระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบจองห้ องพักส่วนกลางของแบรนด์อนันตรา ซึง่ ช่วยให้ บริ ษัทสามารถ
ติดตามการขายห้ องพักและห้ องพักคงเหลือได้ ทนั ที การคิดราคาห้ องพักให้ เท่ากันในทุกระบบ (Rate Parity) การรับจองห้ องพักบนเว็บไซต์
ที่สามารถรองรับได้ หลายภาษา การบริ หารและเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนการรวบรวมข้ อมูลของแขกที่เข้ าพัก หรื อเว็บไซต์ใหม่ของแบรนด์
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซึง่ ได้ พัฒนามาเพื่อให้ ลูกค้ ามีประสบการณ์ ในการใช้ เว็บไซต์ที่ดีขึ ้น ลดระยะเวลาในการสัง่ อาหารออนไลน์ และ
ลูกค้ าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งพิซซ่าผ่านทางเว็บไซต์ได้ อีกด้ วย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมี การจัดทําแผนกลยุทธ์ 5 ปี สําหรั บการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีโดยเฉพาะ เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจที่ได้ วางไว้
บริ ษัทได้ เล็งเห็นและให้ ความสําคัญกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ จากความเสี่ยงข้ างต้ น จึงได้ มอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในทําหน้ าที่ประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริ หารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ โดยหน่วยงานทุกหน่วยจะทําการ
ประเมินความเสี่ยง เพื่อหาปั จจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการดําเนินงาน และทํางานร่ วมกับฝ่ ายตรวจสอบภายในในการวิเคราะห์
โอกาสที่อาจเกิดขึ ้น ศึกษาผลกระทบ และร่ วมกันหาแนวทางหรื อมาตรการในการป้องกัน หรื อลดความเสียหายจากความเสี่ยงดังกล่าว
ตลอดจนร่ วมกันติดตามและประเมินความเสี่ยงเป็ นระยะ โดยบริ ษัทได้ มีการจัดทํานโยบายและขันตอนบริ
้
หารความเสี่ยงของกลุ่มอย่าง
เป็ นทางการ และกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทัง้ หมดได้ ป ฎิ บัติต ามอย่ า งเคร่ ง ครั ด ทัง้ ยัง มี ก ารรายงานประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทย่ อย
กลุ่มบริ ษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้ วย ที่ดิน และอาคาร อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิทธิการเช่าที่ดิน โดยแยกเป็ นธุรกิจได้ ดงั นี ้
ธุรกิจโรงแรม
บริ ษัท
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล

ขนาดที่ดนิ
(ไร่)
ที่ตงั ้
11
218/2-3 หมู่ 10 เมือง
พัทยา

บริ ษัทย่อย
บจก. หัวหิน วิลเลจ

36

บจก. บ้ านโบราณ เชียงราย

800

บจก. สมุย รี ซอร์ ท แอนด์ สปา

14

บจก. เจ้ าพระยา รี ซอร์ ท
(เฉพาะส่วนของโรงแรม)

27

43/1 ถนนเพชรเกษม หัว
หิน
229 หมู่ 1 ต.เวียง
อ.เชียงแสน เชียงราย
499 หมู่ 1 ต.เวียง
อ.เชียงแสน เชียงราย
99/9 หาดบ่อผุด สมุย

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2561)

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

เป็ นเจ้ าของ

ถนนเจริ ญนคร กรุ งเทพฯ สิทธิการเช่า 38 ปี
(สิ ้นสุดปี 2592)

ทรัพย์สินถาวรหลัก
อาคารโรงแรม 2 หลัง 4 ชันและ
้
10 ชัน้
สิทธิการเช่าที่ดิน

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2555
ณ 31 ธ.ค. 2556
206.25
180.52

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

3.74

3.11

อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 12 หลัง
สิทธิการเช่าที่ดิน
อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลัง มี
ห้ องพัก 90 ห้ อง

143.92
0.12
188.90

133.09
0.09
170.47

เต้ นท์แคมป์ 15 หลัง
สิทธิการเช่าทีด่ ิน
ที่ดนิ และอาคารโรงแรม 3 ชัน้
ห้ องพัก 106 ห้ อง
อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 2 หลัง และ
อาคารที่จอดรถ 7 ชัน้ 1 หลัง
สิทธิการเช่าที่ดิน

80.92
4.34
377.48

64.30
0.81
367.99

-ไม่มี-

629.06

557.33

-ไม่มี-

297.08

273.75
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-ไม่มี-ไม่มี-

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

บริ ษัท
บมจ. โรงแรมราชดําริ

บจก. แม่ริม เทอเรซ รี ซอร์ ท

บจก. เอ็ม ไอ สแควร์

บจก. สมุย วิลเลจ

ขนาดที่ดนิ
(ไร่)
ที่ตงั ้
10
ถนนราชดําริ กรุ งเทพฯ

37

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 สุราษฎร์ ธานี (สิ ้นสุดปี 2558)
เกาะ Kihavah Huravlhu สิทธิการเช่า 23 ปี
(สิ ้นสุดปี 2573)
ประเทศศรี ลงั กา
สิทธิการเช่า (สิ ้นสุดปี 2561)

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

บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง

อําเภอแม่ริม เชียงใหม่

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2556) และมีสทิ ธิตอ่
อายุได้ อีก 2 ครัง้ ครัง้ ละ 15 ปี
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2567)

21

26
3

ประเทศศรี ลงั กา
159 ถ.ราชดําริ
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ

เป็ นเจ้ าของ
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2584)

ทรัพย์สินถาวรหลัก
อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 1 หลัง 8 ชัน้
1 หลัง และ 9 ชัน้ 1 หลัง
สิทธิการเช่าที่ดิน
อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลัง และ
อาคาร 2 ชัน้ 17 หลัง
สิทธิการเช่าที่ดิน
ที่ดนิ และอาคารวิลล่า 1 ชัน้ 83
หลัง
ที่ดนิ และอาคารโรงแรม 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
สิทธิการเช่าที่ดิน
ที่ดนิ (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
อาคารโรงแรม 22 ชัน้
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มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2555
ณ 31 ธ.ค. 2556
523.53
491.84

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

1,189.62
486.15

1,153.37
445.95

-ไม่มี-

19.18
1,440.69

17.52
1,396.38

-ไม่มี-

1,099.40

1,046.72

-ไม่มี-

595.41

579.39

-ไม่มี-

305.94
1,382.61
132.96

298.94
1,522.58
151.72

-ไม่มี-

5.39
173.68
2,377.67

4.62
184.90
2,289.74

-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

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

บริ ษัท
Oaks Hotels & Resort Limited

ขนาดที่ดนิ
(ไร่)
ที่ตงั ้
ประเทศดูไบ
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศออสเตรเลีย

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่า
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ/ สิทธิการเช่า

ทรัพย์สินถาวรหลัก
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
หัองพักอาศัย สํานักงาน
ห้ องพักอาศัย สํานักงาน
ส่วนปรับปรุ งอาคาร และ
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า

บจก. สมุย บีช คลับ โอนเนอร์

-

หาดไม้ ขาว ถลาง ภูเก็ต

เป็ นเจ้ าของ

สํานักงานขาย สํานักงานต้ อนรับ
ร้ านอาหาร และสระว่ายนํ ้า

บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต

68

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต
ประเทศเวียตนาม

เป็ นเจ้ าของ

ที่ดนิ เปล่า

เป็ นเจ้ าของ

ประเทศเวียตนาม

เป็ นเจ้ าของ

ประเทศกัมพูชา

เป็ นเจ้ าของ

Hoi An Riverpark Hotel
Company Limited
Bai Dai Tourism Company
Limited
Sothea Pte.Ltd

อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลัง
จํานวน 94 ห้ อง
อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 3 หลัง
จํานวน 63 ห้ อง
อาคารโรงแรม จํานวน 39 ห้ อง

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2555
ณ 31 ธ.ค. 2556
12.46
119.54
147.16

1,134.29

2,187.25

1,055

-

209.24

-ไม่มี-

263.68

263.68

-ไม่มี-

-

55.73

ไม่มี

-

26.67

ไม่มี

-

158.81

ไม่มี

หมายเหตุ * บริษัท รอยัลการ์ เด้ นท์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ได้ โอนกิจการทังหมด(สิ
้
นทรัพย์ และหนี ้สินทังหมด)
้
ให้ แก่บริ ษัท เอ็ม ไอ แสควร์ จํากัด เมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2554

ส่วนที่ 1 หน้ า 54

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

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

ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม
บริ ษัท
ขนาดที่ดนิ
ที่ตงั ้
(ไร่)
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป 3,188 ตร.ม. ชัน้ 15 – 17 อาคาร
เบอร์ ลี่ยคุ เกอร์
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.
สุราษฏร์ ธานี
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. เบอร์ เกอร์ ประเทศไทย

-

สิทธิการเช่าร้ านอาหาร
จํานวน 5 สาขา

สิทธิการเช่า 12-15 ปี

ทรัพย์สินถาวรหลัก

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2555
ณ 31 ธ.ค. 2556
สิทธิการเช่าพื ้นทีแ่ ละส่วนปรับปรุ ง
82.36
90.27
สิทธิการเช่า

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

สิทธิการเช่าพื ้นที่
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหารหลายแห่ง จํานวน 190
สาขา
ที่ดนิ และอาคาร 4 ชัน้

108.03
483.60

80.39
463.06

-ไม่มี-

69.95

69.81

-ไม่มี-

สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหารหลายแห่ง จํานวน 121
สาขา
สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหารหลายแห่ง จํานวน 41
สาขา
สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหารหลายแห่ง จํานวน 26
สาขา

36.23
151.28

30.17
172.34

-ไม่มี-

25.23
206.88

22.14
240.09

-ไม่มี-

26.31
67.00

26.79
88.77

-ไม่มี-

ส่วนที่ 1 หน้ า 55

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

บริ ษัท
บจก. ไมเนอร์ ชีส

ขนาดที่ดนิ
(ไร่)
29

บจก. ไมเนอร์ แดรี่

-

บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ
(ประเทศไทย)

-

บจก. ไมเนอร์ ดีควิ
ThaiExpress Concepts Pte,Ltd.
The Minor Food Group (China)
Limited
Over Success Enterprise

ที่ตงั ้
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
12 สาขา
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า จํานวน
242 สาขา
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหาร
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหาร
สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหาร

เจ้ าของ
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ทรัพย์สินถาวรหลัก

เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ
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มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2555
ณ 31 ธ.ค. 2556
43.42
40.71

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

117.87

109.38

-ไม่มี-

1.80

3.76

-ไม่มี-

43.83

55.07

-ไม่มี-

101.89

102.35

-ไม่มี-

117.84

148.46

-ไม่มี-

28.35
28.39
18.28

49.51
29.44
67.14

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

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

ธุรกิจการจัดจําหน่ ายและผลิตสินค้ า
บริ ษัท
ขนาดที่ดนิ
ที่ตงั ้
(ไร่)
บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ ง ที่ดนิ +
60/185 หมู่ 19 ซอย 17
อาคาร
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
บมจ.ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่
ศูนย์การค้ า รอยัล การ์ เด้ น
พลาซ่า พัทยา ห้ องเลขที่
A50 และ A53a
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า
ปิ่ นเกล้ า ห้ องเลขที่ 113
ศูนย์การค้ า เซ็นทรัล ซิตี ้
บางนา ห้ องเลขที่ 117
บจก. เอสมิโด แฟชัน่
ศูนย์การค้ า เอ็มโพเรี่ ยม
ห้ องเลขที่ 2S23 และ 2P24

บจก. อาร์ มิน ซิสเท็มส์

บจก.ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์
แอนด์ เซอร์ วสิ

ศูนย์การค้ า สยามพารา
กอน ห้ องเลขที่ 1-23-1-26

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ าของ

ทรัพย์สินถาวรหลัก
ที่ดนิ และอาคาร

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2555
ณ 31 ธ.ค. 2556
107.44
102.44

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

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

4.98

-

-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 112
แห่ง
สิทธิการเช่า 3 ปี
สิทธิการเช่าพื ้นที่
(สิ ้นสุดปี 2556
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า จํานวน 113
แห่ง
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า จํานวน 9 แห่ง

6.67

3.81

-ไม่มี-

10.13

8.71

-ไม่มี-

8.76

7.76

-ไม่มี-

74.37

70.92

-ไม่มี-

2.32

1.65

-ไม่มี-

102.61

130,29

-ไม่มี-

5.32

11.43

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

บริ ษัท

ขนาดที่ดนิ
(ไร่)

ที่ตงั ้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

บจก.เรด เอิร์ธ ไทย

ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า จํานวน 20
แห่ง

ธุรกิจอื่น
บริ ษัท
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์
พร็ อพเพอร์ ตี ้ ฟั นส์

ขนาดที่ดนิ
ที่ตงั ้
(ไร่)
72
หาดแหลมใหญ่ สมุย

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่ อย
บริ ษัท
ขนาดที่ดนิ
ที่ตงั ้
(ไร่)
บจก. รอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า
8
218 หมู่ 10 เมืองพัทยา
2
บจก. เจ้ าพระยา รี ซอร์ ท
(เฉพาะส่วนของพลาซ่า)
(บริ เวณเดียวกับโรงแรม)
Oaks Hotels & Resort Limited
บจก.โคโค ปาล์ม โฮเต็ล
แอนด์ รี สอร์ ท

ทรัพย์สินถาวรหลัก

27

60

889 หมู่ 3 หาดไม้ ขาว จ.
ภูเก็ต
ถนนเจริ ญนคร กรุ งเทพฯ

ประเทศออสเตรเลีย
ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ ป่ า
จ. พังงา

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ าของ

ทรัพย์สินถาวรหลัก
ที่ดนิ ให้ เช่าเพื่อสร้ างโรงแรม

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินถาวรหลัก

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2555
ณ 31 ธ.ค. 2556
4.08
3.13

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556
62.47
62.47

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2555
ณ 31 ธ.ค. 2556
261.21
198.40

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2561)
เป็ นเจ้ าของ

อาคารศูนย์การค้ า 1 หลัง 3 ชัน้
อาคารศูนย์การค้ า 1 หลัง 2 ชัน้

132.84

125.43

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2562)

อาคารศูนย์การค้ า 1 หลัง 2 ชัน้
สิทธิการเช่าที่ดิน

1.04
2.57

-

-ไม่มี-

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

ห้ องพักอาศัย
ที่ดนิ เปล่า

170.26
293.73

554.33
293.73

554.33
-ไม่มี-
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

บริ ษัท

ขนาดที่ดนิ
(ไร่)
บจก ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ ที่ดนิ และ
อาคาร
3 ไร่ 30
ตรว.
ที่ดนิ 2 ไร่ 3
งาน 64
ตรว.

ที่ตงั ้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

101/97 นิคมอุตสาหกรรม เป็ นเจ้ าของ
นวนคร หมู่ 20 ตําบลคลอง
หนึง่ อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ถ.พระราม 9 ห้ วยขวาง
เป็ นเจ้ าของ
กรุ งเทพฯ

ทรัพย์สินถาวรหลัก
ที่ดนิ และอาคาร

ที่ดนิ เปล่า
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มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2555
ณ 31 ธ.ค. 2556
8.09
7.98

32.87

32.87

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

-ไม่มี-

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

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีดงั นี ้
ราคาทุน ณ วันที่
ทรัพย์ สินของบริษัท
อายุการใช้ งาน*
และบริษัทย่ อย
(ปี )
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56
ที่ดนิ และส่วนปรับปรุ งที่ดิน
1,909.75
1,985.05 อายุสญ
ั ญาเช่า 5 ปี และ
20 ปี
อาคารและอุปกรณ์ประกอบ
13,897.83
14,497.60
อายุสญ
ั ญาเช่า
5,10,20,30,40 ปี
สิ่งปรับปรุ งอาคาร
5,118.46
7,022.12 อายุสญ
ั ญาเช่า และ 10
ปี
เครื่ องตกแต่งติดตังและอุ
้
ปกรณ์
9,228.13
10,553.76
5-15 ปี
สํานักงาน และอุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
285.00
258.57
5 ปี
เครื่ องใช้ ในการดําเนินงาน
1,060.62
1,090.95
งานระหว่างก่อสร้ าง
1,102.31
2,044.46
รวม
32,602.10
37,452.51
* ยกเว้ นที่ดนิ ซึง่ มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่จํากัด
มูลค่าสุทธิทางบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดงั นี ้
ราคาทุน ณ วันที่
ทรัพย์ สินของบริษัท
และบริษัทย่ อย
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56
ที่ดนิ และส่วนปรับปรุ งที่ดิน
356.64
355.35
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
1,626.74
1,839.12
รวม
1,983.38
2,194.47

หน่ วย ล้ านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
1,739.33
1,795.53
9,164.58

9,126.73

2,436.85

4,190.66

3,131.04

3,967.78

86.51
536.92
1,102.31
18,197.54

75.50
543.98
2,044.46
21,744.64

หน่ วย ล้ านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
อายุการใช้ งาน (ปี )
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
354.96
354.49
549.84
863.23
904.80
1,217.72

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของสิทธิการเช่ามีดงั นี ้
ราคาทุน ณ วันที่
ทรัพย์ สินของบริษัท
อายุการใช้ งาน (ปี )
และบริษัทย่ อย
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56
สิทธิการเช่า
4,067.48
4,053.40 อายุสญ
ั ญาเช่า
รวม
4,067.48
4,053.40

หน่ วย ล้ านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
2,150.81
2,028.81
2,150.81
2,028.81

บริ ษัทใช้ นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่ อง
การรวมธุรกิจ โดยการเปรี ยบเทียบต้ นทุนการซื ้อเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินที่กําหนดได้ ณ วันที่เกิดรายการ
อันมีผลทําให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีมลู ค่าสุทธิของทรัพย์สินถาวรรวมการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
สุทธิ 1,038.35 ล้ านบาท และ 1,112.29ล้ านบาท ล้ านบาท ตามลําดับ
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4.2 ที่ดนิ และโครงการระหว่ างการพัฒนาของบริษัท และบริษัทย่ อย
กลุ่มบริ ษัทมีที่ดนิ และโครงการระหว่างการพัฒนา เพื่อจะใช้ เป็ นทรัพย์สินหลักในการประกอบกิจการ ดังนี ้
บริ ษัท

ขนาด
ที่ดนิ
(ไร่)

บริ ษัทย่อย
บจก. หัวหิน รี ซอร์ ท 37
บจก. สมุย บีช คลับ 30
โอนเนอร์

ที่ตงั ้

ต.เชิงทะเล
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินระหว่าง
พัฒนา

มูลค่าทางบัญชี
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. ณ 31 ธ.ค.
2555
2556

ภาระ
ผูกพัน
(ล้ าน
บาท)

เป็ นเจ้ าของ

ที่ดนิ

284.90

284.90

-ไม่มี-

เป็ นเจ้ าของ

ที่ดนิ

240.14

-

-ไม่มี-

4.3 ทรัพย์ สินที่ไม่ มีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่ อย
ทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย มีดงั นี ้
หน่ วย ล้ านบาท
ทรัพย์ สินที่ไม่ มีตัวตน
ราคาทุน ณ วันที่
อายุการใช้ งาน มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
(ปี )
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
ต้ นทุนการพัฒนาแฟรนไชส์
165.12
165.82
1-3 ปี
2.86
3.38
ค่าลิขสิทธิ์
138.54
146.44
3-20 ปี
29.77
33.27
ค่าความนิยม
5,709.16
6,395.78
5,188.37
5,874.99
เครื่ องหมายการค้ า
1,235.88
1,311.30
1,235.88
1,311.30
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
845.26
959.22
3-5 ปี
449.08
486.82
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตัง้
186.13
125.63
186.13
125.62
สิทธิในการบริ หารสินทรัพย์
3,569.43
3,891.32
40 ปี
2,975.72
3,369.75
ทรัพย์สินทางปั ญญา
473.03
614.02
473.03
598.54
รวม
12,322.55 13,609.53
10,540.84
11,803.67
4.4 นโยบายการลงทุน
จากงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมและกิจการ
ร่ วมค้ า ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่ องดื่ม และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง เป็ นจํานวนรวม 7,986.60 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 25.18 ของ
สินทรัพย์รวม ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายลงทุนผ่านบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า โดยบริ ษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่
สนับสนุนให้ บริ ษัทสามารถพัฒนารู ปแบบสินค้ าและบริ การ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ รับสินค้ าและบริ การในระดับ
ที่สมบูรณ์ เหนือความพึงพอใจของลูกค้ า
สําหรับการกํากับดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม
บริ ษัทได้ แต่งตังผู
้ ้ บริ หารของบริ ษัทเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและ
ผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม เพื่อร่ วมดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมอบหมายให้ ตวั แทน
ของบริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้น เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามนโยบายและหลักการของบริ ษัท
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย ที่มีจํานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่
กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
ชื่อบริษัท

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

ธุรกิจหลัก
เป็ นผู้ดําเนินธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ธุรกิจค้ าปลีก พัฒนาโครงการ และลงทุนในธุรกิจโรงแรมและพื ้นที่ค้าปลีก รวมทังการลงทุ
้
น
ในธุรกิจที่ตอ่ เนื่องกัน
สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท 0107536000919 (เดิม บมจ.165)
เลขที่ 99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16
ซอยรู เบีย ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุ งเทพ 10110
โทรศัพท์: +66(0) 2381 5151
โทรสาร: +66(0) 2381 5777-8
Home Page: http://www.minorinternational.com
ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556
ทุนจดทะเบียน:
4,018,326,091 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 4,018,326,091 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ ว:

4,001,355,462 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 4,001,355,462 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพ 10110
โทรศัพท์: 66(0) 2229 2800
โทรสาร: 66(0) 2359 1259
นายทะเบียนหุ้นกู้
MINT ครัง้ ที่ 1/2550 ชุดที่ 2
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900

นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ ที่ 2/2554
ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120

นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ ที่ 1/2552,
ครัง้ ที่ 1/2553, ครัง้ ที่ 2 /2553 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2,
ครัง้ ที่ 1/2554, ครัง้ ที่ 1/2555 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
อาคารสํานักงานใหญ่ พหลโยธิน ชัน้ 11
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400

นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ ที่ 2/2555
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพฯ 10900
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ผู้สอบบัญชี
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
โดยนายพิสิฐ ทางธนกุล และ/หรื อ นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล และ/หรื อ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่4095, 3445 และ 3760 ตามลําดับ
ชัน้ 15 บางกอกซิตี ้ทาวเวอร์
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้
กรุ งเทพ 10120
โทรศัพท์: 66(0) 2286 9999
โทรสาร: 66(0) 2286 5050
ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษัท สํานักงานกฎหมายสยามซิตี ้ จํากัด
ชัน้ 20 อาคารรัจนาการ
183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์: 66(0) 2676 6667-8
โทรสาร: 66(0) 2676 6188

บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 47 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพ 10120
โทรศัพท์: 66(0) 2686 8500
โทรสาร: 66(0) 2670 0131

ส่วนที่ 1 หน้ า 64

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

บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทในเครือ
กลุ่มโรงแรม

บริษัท เจ้ าพระยา รี ซอร์ ท จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท หัวหิน รี ซอร์ ท จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท แม่ ริม เทอเรซ รี ซอร์ ท จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท รอยัลการ์ เด้ น ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท สมุย รี ซอร์ ท แอนด์ สปา จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากัด (มหาชน)
55 ถนนราชดําริ กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2250 0754
โทรสาร +66 (0) 2253 9195
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท ราชดําริ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
155 ถนนราชดําริ กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2250 0754
โทรสาร +66 (0) 2253 9195
บริษัท ราชดําริ ลอดจ์ จิง้ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม
ถืออยู่
โรงแรมและศูนย์การค้ า
12,000,000
9,748,672
โรงแรม อนันตรา กรุ งเทพฯ ริ เวอร์ ไซด์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา
และศูนย์การค้ า รอยัล การ์ เด้ น
พลาซ่า กรุ งเทพฯ
โรงแรม หัวหิน แมริ ออท รี สอร์ ท
แอนด์ สปา

โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ รี สอร์ ท เชียงใหม่

2,000,000

1,999,998

อัตราการถือ
หุ้น
81.2%

100.0%

3,000,000
1,359,370
71.4%
(อัตราการถือหุ้นรวมส่วนที่ถือโดยบริ ษัท โรงแรม ราชดําริ
จํากัด (มหาชน) 781,250 หุ้น)

อยู่ระหว่างชําระบัญชี

7,000,000

6,999,994

100.0%

โรงแรมอนันตรา บ่อผุด รี สอร์ ท แอนด์
สปา เกาะสมุย

100,000

99,998

100.0%

45,000,000

44,650,714

99.2%

100,000

99,998

100.0%

โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุ งเทพฯ

โรงแรมอนันตรา ภูเก็ต วิลล่าส์
โรงแรม JW Marriott Phuket

โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาโครงการ - เซ็นต์ รี จิส

5,000,000
4,999,998
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดยบริ ษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากัด)

โรงแรมเซ็นต์ รี จิส กรุ งเทพ

300,000
299,998
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดยบริ ษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากัด)
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ธุรกิจหลัก

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม
ถืออยู่

อัตราการถือ
หุ้น

โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท ซูม่า กรุ งเทพ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท บ้ านโบราณ เชียงราย จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท โคโค้ ปาล์ ม โฮลเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท
จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

โรงแรม

500,000

499,998

100.0%

โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา
รี สอร์ ท แอนด์ สปา เชียงราย
และโรงแรม โฟร์ ซีซนั่ ส์ เต็นท์แคมป์
เชียงราย

1,650,000

1,649,998

100.0%

โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ รี สอร์ ท เกาะสมุย

375,000

374,994

100.0%

ธุรกิจโรงแรม

1,730,000

1,729,994

100.0%

บริษัท โกโก้ รี ครี เอชั่น จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

ธุรกิจโรงแรม

10,000

9,993

100.0%

ธุรกิจโรงแรม

10,000

9,998

100.0%

บริษัท รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่ า จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110

ศูนย์การค้ า
รอยัลการ์ เด้ นพลาซ่า - พัทยา
เทอเทิล่ วิลเลจ ชอปปิ ง้ พลาซ่า-ภูเก็ต

750,000

749,997

100.0%

ธุรกิจสปา
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160,000
81,598
51.0%
(ถือหุ้น 51.0% โดยบริ ษัท ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง จํากัด)

410,000
209,099
100.0%
(อัตราการถือหุ้นรวมส่วนที่ถือโดย HIIL 200,900 หุ้น)

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

ธุรกิจหลัก
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
MSpa Ventures Limited
East Asia Chambers, P.O. Box 901
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Mspa Enterprise Management (Shanghai)
Limited
Suite 03, 12/F, Block A, 18 Tao Lin Road
Pudong New Area, Shanghai, China
Arabian Spas (Dubai) (LLC)
PO Box 88, Dubai, UAE
Mspa International Cairo LLM
12 Mohamed Tawfeik street,
from El Talatiney Street - Omrania-Giza- Egypt
บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้ นท์ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากัด ('MHG')
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
Hospitality Investment International Limited
('HIIL')
East Asia Corporate Services (BVI)Limited
East Asia Chambers, P.O. Box 901
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Lodging Management (Labuan) Limited
Level 15 (A2), Main Office Tower
Financial Park labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan FT, Malaysia
Lodging Management (Mauritius) Limited
('LMM')
C/O DTOS Limited,10th Floor,
Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene
Republic of Mauritius
Sothea PTE Limited
No. 36-38, Mao Tse Tong Blvd., Sangkat
Boeung Trabek, Khan Chamkarmon,

ธุรกิจสปา
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ธุรกิจสปาในประเทศจีน

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม
ถืออยู่

อัตราการถือ
หุ้น

50,000
50,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดยบริ ษัท เอ็มสปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด)
140,000
140,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MSpa Ventures Limited)

ธุรกิจสปา
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ธุรกิจสปา

300
147
49.0%
(ถือหุ้น 49.0% โดย MSpa Ventures Limited)
5,000
5,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Mspa Venture Limited)

ขายอสังหาริมทรัพย์-เกาะสมุย

10,000

9,999

100.0%

ขายอสังหาริมทรัพย์

10,000

9,998

100.0%

บริ หารโรงแรม

170,000

169,997

100.0%

1,000

1,000

100.0%

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

(ถือหุ้น 100.0% โดย MHG)

บริ หารโรงแรม

1,000
1,000
(ถือหุ้น 100.0% โดย HIIL)

100.0%

บริ หารโรงแรม

1,000

100.0%

1,000

(ถือหุ้น 100.0% โดย HIIL)

โรงแรม

1,450

1,160

(ถือหุ้น 80.0% โดย LMM)
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80.0%

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

ธุรกิจหลัก
Phnom Penh, Cambodia
Per Aquum Management JLT
10th Floor, Raffle Tower, 19 Cybercity,
Ebene, Mauritius
O Plus E Holdings Private Ltd
8th Floor, H. Thuniya Building Boduthakurufaanu
Magu, Male, Republic of Maldives
Tel: +960-300-5552
Fax: +960-300-5553

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม
ถืออยู่

อัตราการถือ
หุ้น

บริ หารโรงแรม

734
367
(ถือหุ้น 50.0% โดย LMM)

50.0%

บริ หารโรงแรม

1,050,000
525,000
(ถือหุ้น 50.0% โดย LMM)

50.0%

PT Lodging Management (Indonesia) Limited
Graha Niaga, 24th Floor,
Jalan Jenderal Sudirman, Kav.58
Jakarta Indonesia 12190

บริ หารโรงแรม

150,000
150,000
100.0%
(ถือหุ้น 93.3% โดย HIIL และ 6.7% โดย LIL)

Jada Resort and Spa (Private) Limited
Formerly Cyprea Lanka (Private) Limited
KANI LANKA RESORT & SPA
No. 272, ST. Sabastian Road, Katukurunda,
Kaluthara

โรงแรม

Paradise Island Resorts (Private) Limited
Hemas House, 75, Level 9, Braybrooke Place
Colombo 02
Elewana Investment Limited
C/O DTOS Limited,10th Floor,
Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene
Republic of Mauritius
PH Resort (Private) Ltd.
Hemas House” No. 75, Braybrooke Place,
Colombo 02
Tanzania Tourism and Hospitality Investment
Limited ("TTHIL")
Akara Building, 24 De Castro Street
Wickhams Cay 1, PO Box 3136
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Elewana Afrika (T) Limited
99 Serengeti Road, Sopa Plaza,
P.O.Box 12814, Arusha, Tanzania

โรงแรม

Elewana Afrika Limited
New Rehema House,
Phapta Road, P.O.Box 67486-00200
Nairabi, Kenya
Flora Holding Limited
New rehema House,
Phapta Road, P.O.Box 67486-00200
Nairabi, Kenya
Parrots Limited

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

โรงแรม

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

102,384,759
82,010,192
(ถือหุ้น 100.0% โดย HIIL)

80.1%

6,000,000
6,000,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Jada Resort and Spa (Private)
Limited)
1,000
1,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย HIIL)

235,000
117,265
(ถือหุ้น 49.9% โดย HIIL)
2

1

49.9%

50.0%

(ถือหุ้น 50.0% โดย HIIL)

โรงแรม

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

โรงแรม
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2,500
2,500
(ถือหุ้น 100.0% โดย TTHIL)

100.0%

2
2
(ถือหุ้น 100.0% โดย TTHIL)

100.0%

10,000
10,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Elewana Afrika (K) Limited)

2

2

100.0%

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

ธุรกิจหลัก
LR No.13603, Mombasa South, Diani Beach
Road,
Ukunda, Kenya
Rocky Hill Limited
P.O.Box 67486-00200
Nairabi, Kenya
Sand River Eco Camp Limited
P.O.Box 67486-00200
Nairabi, Kenya
Zanzibar Tourism and Hospitality Investment
Limited ("ZTHIL")
Akara Building, 24 De Castro Street
Wickhams Cay 1, PO Box 3136
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Elewana Afrika (Z) Limited
Peponi Plaza, Peponi Road,
P.O.Box 726300, 00200 Nairabi, Kenya
The Grande Stone Town Limited
P.O Box 12814,
Arusha, Tanzania
Parachichi Limited
P.O Box 3998,
Dar es Salaam, Tanzania
MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd.
80 Robinson Road
#02-00 Singapore (068898)
MHG Deep Blue Financing
10th Floor , Raffle Tower, 19 Cybercity, Ebene,
Mauritius
MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.
('MHGIH')
80 Robinson Road
#02-00 Singapore (068898)
Indigo Bay Ltd.
Office No. 714, Level 7, Liberty House,
Dubai International Financial Centre, P O Box
102743, Dubai, UAE
Vietnam Hotel Projekt B.V.
Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Amsterdam
Schiphol, the Netherlands
Bai Dai Tourism Company Limited
Bai Dai area, Ghenh Rang Ward, Quy Nhon
City, Binh Dinh Province, Vietnam
Hoi An Reverpark Hotel Company Limited

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม
ถืออยู่

อัตราการถือ
หุ้น

(ถือหุ้น 100.0% โดย Flora Holding Limited)
โรงแรม

2
2
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Elewana Afrika (K) Limited)

โรงแรม

100
100
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Elewana Afrika (K) Limited)

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

2

1

50.0%

(ถือหุ้น 50.0% โดย HIIL)

โรงแรม

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

ธุรกิจโรงแรม

202
202
(ถือหุ้น 100.0% โดย ZTHIL)

100.0%

100,000
100,000
(ถือหุ้น 100.0% โดย ZTHIL)

100.0%

10,000
10,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย The Grande Stone Town
Limited)

บริ หารจัดการ

1
1
(ถือหุ้น 100.0% โดย MHG)

100.0%

บริ หารจัดการ

200,000
100,000
(ถือหุ้น 50.0% โดย MHG)

50.0%

บริ หารจัดการ

1

1

100.0%

(ถือหุ้น 100.0% โดย MHG)
โรงแรม

50,000
12,500
(ถือหุ้น 25.0% โดย MHGIH)

25.0%

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

22,863
22,863
(ถือหุ้น 100.0% โดย MHGIH)

100.0%

โรงแรม

ทุนจดทะเบียน 30,527,850,000
(ถือหุ้น 100.0% โดย Vietnam Hotel
Projekt B.V.)

100.0%

โรงแรม

ทุนจดทะเบียน 17,280,000,000

91.0%
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ธุรกิจหลัก
01 Pham Hong Thai, Hoi An City, Quang Nam
Province, Vietnam
Sapa Mountain Village Co., Ltd
Street no.9, Sapa Town, Sapa District, Lao Cai
District, Vietnam
บริษัท อาร์ เอ็นเอส โฮลดิง้ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูช่ ันส์ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท เจ้ าพระยา รี ซอร์ ท แอนด์ เรสซิเด้ นท์
จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
RGR International Limited ('RGRI')
East Asia Chambers, P.O. Box 901
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Eutopia Private Holding Limited
39, Orchid Magu, Maafannu
Male, Maldives
Harbour View Limited
4 Tran Phu Street
Hai Phong, Vietnam
R.G.E. (HKG) Limited
Level 28, Three Pacific Place,
1 Queens Road East, Hong Kong
M & H Management Limited
C/O DTOS Limited,4th Floor,
IBL House, Caudan, Port Louis
Republic of Mauritius
Lodging Investment (Labuan) Limited ("LIL")
Level 15 (A2), Main Office Tower
Financial Park labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan FT, Malaysia
Serendib Hotel Limited
2nd Floor, AA Building, 40, Sir Mohamed

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

บริ หารงาน

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม
ถืออยู่
เวียดนาม
(ถือหุ้น 91.0% โดย Vietnam Hotel
Projekt B.V.)
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐ
(ถือหุ้น 100.0% โดย Vietnam Hotel
Projekt B.V.)
262,515
262,513

อัตราการถือ
หุ้น

100.0%

100.0%

บริ หารงาน

200,000

199,998

100.0%

โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย์

10,000

9,993

100.0%

บริ หารงาน

100,000

100,000

100.0%

โรงแรม

1,000,000
499,998
(ถือหุ้น 50.0% โดย RGRI)

50.0%

โรงแรม
โรงแรมฮาร์ เบอร์ วิวและออฟฟิ ศ
ทาวเวอร์ ไฮฟอง - เวียดนาม
บริ หารงาน

11,000,000
3,342,900
(ถือหุ้น 30.4% โดย RGRI)

30.4%

100,000

99,999

100.0%

บริ หารงาน

1,000

1,000

100.0%

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

1,000

1,000

100.0%

โรงแรม
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111,525,794

22,128,756
(ถือหุ้น 19.9% โดย LIL)

19.9%

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

ธุรกิจหลัก
Macan Markar Mawatha Colombo 03
Minor International (Labuan) Limited
Level 15 (A2), Main Office Tower,
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka,
87000 Labuan FT, Malaysia
AVC Club Developer Limited
c/o DTOS Ltd,
10th Floor, Raffles Tower
19 Cybercity, Ebene, Mauritius
AVC Vacation Club Limited
c/o DTOS Ltd,
10th Floor, Raffles Tower
19 Cybercity, Ebene, Mauritius
Anantara Vacation Club (HK) Limited
Level 28, Three Pacific Place
1 Queen's road east
Wanchai Hong Kong
Sanya Anantara Consulting Limited
Room 100, No.6 Building, Xiao Donghai Rd,
Sanya
Sanya Anantara Real Estate Limited

โรงแรม

โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา
แมริ ออท ภูเก็ต บีช คลับ

1,000

1,000

100.0%

โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา
แมริ ออท ภูเก็ต บีช คลับ

1,000

1,000

100.0%

บริ การด้ านการตลาดในฮ่องกง

1,000
1,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย AVC Vacation Club Limited)

บริ การให้ คําปรึกษา

ทุนจดทะเบียน 500,000 ดอลล่าร์
100.0%
สหรัฐอเมริ กา
(ถือหุ้น 100.0% โดย Anantara Vacation Club (HK)
Limited)
ทุนจดทะเบียน 2,400,000 ดอลล่าร์
100.0%
สหรัฐอเมริ กา
(ถือหุ้น 100.0% โดย Anantara Vacation Club (HK)
Limited)
100
100
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย AVC Vacation Club Limited)

โรงแรม

Room 101, No. 6 Xiaodonghai Road, Sanya
AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd.
80 ROBINSON ROAD
#02-00 SINGAPORE (068898)
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อพเพอร์ ตี ้ ฟั นด์
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ ฟั นด์ C/O
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
ชัน้ 30-32 อาคารเลครัชดา 193-195 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพ 10110
บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท ไม้ ขาว เวเคชั่น วิลล่ า จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จํากัด

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
อัตราการถือ
หุ้นรวม
ถืออยู่
หุ้น
จํานวนหุ้นประกอบด้ วยหุ้นที่มีสทิ ธิและไม่มีสทิ ธิออก
เสียง
1,000
1,000
100.0%

ขายและบริ การด้ านการตลาด

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

7,477,508

7,477,451

100.0%

บริ หารงาน

10,000

9,998

100.0%

โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา

400,000

199,998

50.0%

โรงแรม

1,899,997

1,900,000

100.0%
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ธุรกิจหลัก
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
Oaks Hotels & Resorts Limited
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

ธุรกิจบันเทิง

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

Boathouse Management Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

Calypso Plaza Management Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld
Concierge Apartments Australia Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld
Goldsborough Management Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld
IMPROPERTY Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld
Oaks Hotels & Resorts (Qld) Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld
Queen Street Property Management Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

Mon Komo Management Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

Oaks Oasis, Caloundra
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 1 Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 2 Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

Pacific Blue Management Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย
บริ หารด้ านที่พกั อาศัย
บริ หารด้ านที่พกั อาศัย
บริ หารด้ านที่พกั อาศัย
บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

ส่วนที่ 1 หน้ า 72

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม
ถืออยู่

34,300

70,000

อัตราการถือ
หุ้น

49.0%

173,831,898
173,523,056
99.8%
(ถือหุ้น 99.8% โดย MHG Hotel Holding Australia Pty.
Ltd.)
3,058,996
3,058,996
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
9,420,142
9,420,142
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
3,479,414
3,479,414
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
14,433,119
14,433,119
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
1
1
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
2,912,614
2,912,614
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
2
2
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (Qld)
Pty. Ltd.)
80
64
80.0%
(ถือหุ้น 80.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (Qld) Pty.
Ltd.)
80
64
80.0%
(ถือหุ้น 80.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (Qld) Pty.
Ltd.)
8,979,457
8,979,457
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
14,830,219
14,830,219
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
49,309
49,309
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (NSW)
No. 2 Pty. Ltd.)
2
2
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (NSW)
No. 2 Pty. Ltd.)
100
100
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (NSW)

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

ธุรกิจหลัก
Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

183 on Kent Management Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

187 Kent Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

Kent Street Sydney Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

361 Kent Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

Oaks Hotels & Resorts (SA) Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld
Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld
Oaks Broome Sanctuary Resort Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

Queensland Accommodation Corporation Pty.
Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

Seaforth Management Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld
The Oaks Resort & Hotel Management Pty.
Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

Furniture Services Australia Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld
Brisbane Apartment Management Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

Housekeepers Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld
Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd.
c/- Lynch Phibbs Ltd, level 5, 60 Parnell Road,
Parnell, New Zealand
Harbour Residences Oaks Limited
c/- Lynch Phibbs Ltd, level 5, 60 Parnell Road,
Parnell, New Zealand

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย
บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
อัตราการถือ
หุ้นรวม
ถืออยู่
หุ้น
No. 2 Pty. Ltd)
100
80
80.0%
(ถือหุ้น 80.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (NSW)
No. 2 Pty. Ltd)
2
2
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (NSW)
Pty. Ltd.)
2
2
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (NSW)
Pty. Ltd.)
10
10
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (NSW)
Pty. Ltd.)
10
10
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Kent Street Sydney Pty. Ltd.)
10,513,471
10,513,471
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
1,871,380
1,871,380
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
80
64
100.0%
(ถือหุ้น 80.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty.
Ltd.)
2
2
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts (VIC)
Pty. Ltd.)
6
6
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
4,041,019
4,041,019
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

8,606,418
8,606,418
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
120
120
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
1
1
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
2
2
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
13,290,430
13,290,430
100.0%

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

(100.0% held by Oaks Hotels & Resorts Limited)
960,000
480,000
50.0%

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

(50.0% held by Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd.)
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

Oaks Cashel Management Ltd.
c/- Lynch Phibbs Ltd, level 5, 60 Parnell Road,
Parnell, New Zealand
187 Cashel Apartments Ltd.
c/- Hesketh Henry, level 11, 41 Shortland Street,
Auckland, New Zealand
Oaks Hotels & Resorts JLT Ltd.
Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab
Emirates
Oaks Hotels & Resorts Investments Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld
Tidal Swell Pty. Ltd.
PJT Accountants, Level 2, 20 Innovation
Parkway Bokarina 4575
The Grand Hotel, Gladstone
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld
Regis Tower Management Pty. Ltd.
Level 5, 26 Duporth Avenue, Maroochydore, Qld
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
2034/100-107 ชัน้ 23-24 อาคารอิตลั ไทยทาวเวอร์
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ บางกะปิ
ห้ วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ +66 (0) 2785 4000
โทรสาร +66 (0) 2785 4040

ธุรกิจหลัก
บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

ลงทุนในบริ ษัทอื่น
บริ หารด้ านที่พกั อาศัย

โรงแรม
บริ หารด้ านที่พกั อาศัย
ขายอาหารและเครื่ องดื่ม
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จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม
ถืออยู่
100
100

อัตราการถือ
หุ้น
100.0%

(100.0% held by Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd.)
100
100
100.0%
(100.0% held by Oaks Hotels & Resorts Limited)
300

100

100.0%

(100.0% held by Oaks Hotels & Resorts Limited)
100
100
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
2
1
50.0%
(ถือหุ้น 50.0% โดย Oaks Hotels & Resorts
Investments Pty. Ltd.)
80
64
80.0%
(ถือหุ้น 80.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
200
160
80.0%
(ถือหุ้น 80.0% โดย Oaks Hotels & Resorts Limited)
98,081,673
30,717,084
31.3%

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

กลุ่มอาหาร

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
("MFG")
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 15-16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 662-381-5123-32 โทรสาร 662-381-5118-9
บริษัท สเวนเซ่ นส์ (ไทย) จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 15,16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 662-381-5123-32
โทรสาร 662-381-5118-9
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 662-381-5123-32
โทรสาร 662-381-5118-9
บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 662-381-5123-32
โทรสาร 662-381-5118-9
บริษัท ไมเนอร์ ดีควิ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน15
้ ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 662-381-5123-32
โทรสาร 662-381-5118-9
บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 662-381-5123-32
โทรสาร 662-381-5118-9
บริษัท เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 15 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 662-381-5123-32
โทรสาร 662-381-5118-9
International Franchise Holding (Labuan) Limited
("IFH")
Level 7(E), Main Office Tower, Financial Park
Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Labuan,
F.T. Labuan, Malaysia
Tel. (087) 443 118/188
Fax. (087) 441 288
Franchise Investment Corporation of Asia Limited
("FICA")

ธุรกิจหลัก
ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม
ถืออยู่
32,730,684
32,640,629

อัตราการถือ
หุ้น
99.7%

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม
ร้ านไอศกรี ม - สเวนเซ่นส์

1,000,000
999,998
(ถือหุ้น 100.0% โดย MFG)

100.0%

ผลิตและขายเนยแข็ง

600,000

599,997
(ถือหุ้น 100.0% โดย MFG)

100.0%

ผลิตและขายไอศกรี ม

600,000

599,997
(ถือหุ้น 100.0% โดย MFG)

100.0%

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม
คิออส – แดรี่ ควีน
ดีควิ กริ ลล์ แอนด์ ชิลล์

160,000

159,998
(ถือหุ้น 100.0% โดย MFG)

100.0%

ให้ บริ การอาหาร และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง

50,000

25,495
(ถือหุ้น 51.0% โดย MFG)

51.0%

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม
ร้ านอาหาร-เบอร์ เกอร์ คงิ

1,000,000

949,899
(ถือหุ้น 95.0% โดย MFG)

95.0%

เจ้ าของลิขสิทธิ์

1,800,000

1,800,000

100.0%

ถือหุ้น 100.0% โดย MFG
(ทุนชําระแล้ ว 1.8 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐจาก
ทุนจดทะเบียน 4 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ)
เจ้ าของลิขสิทธิ์
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16,000,000

16,000,000

100.0%

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

ธุรกิจหลัก
Citco Building, Wickhams Cay, P.O. Box 662 in
Road
Town, Tortola, British Virgin Islands
The Minor (Beijing) Restaurant Management Co.
Ltd.
4/F, Sichuan Building Annex,
Beilishi Rd., Xicheng, Beijing, China
Sizzler China Pte. Ltd.
3 Anson Road # 27-01 Springleaf Tower
19, Cybercity,Ebene, Mauritius
บริษัท เอสแอลอาร์ ที จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน12
้ ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 662-381-5123-32
โทรสาร 662-381-5118-9
Primacy Investment Limited ("Primacy")
DTOS Limited, 4th Floor, IBL House
Caudan, Port Louis, Mauritius
Delicious Foodstuff (Labuan) Limited
Level 15 (A2), Main Office Tower
Financial Park labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan FT, Malaysia
Delicious Beverage (Labuan) Limited
Level 15 (A2), Main Office Tower
Financial Park labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan FT, Malaysia
BreadTalk Group Ltd.
171 Kampong Ampat, #05-05 KA FoodLink,
Singapore 368330
Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd.
("DFHS")
8 Cross Street # 11-00
PWC Building, Singapore 048424
Delicious Food Holding (Australia) Pte. Ltd.
("DFHA")
Home Wilkinson Lowry, Level 2,
500 Queen Street, Brisbane, QLD 4000
The Coffee Club Holdings Pty.Ltd. ("TCCA")
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
Expresso Pty. Ltd.
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
The Coffee Club Investment Pty. Ltd.

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม
เครื อข่ายร้ านอาหาร เลอแจ๊ ส,
ร้ านพิซซ่า และร้ านซิซซ์เลอร์ ในกรุ ง
ปั กกิ่ง
เจ้ าของลิขสิทธิ์

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม
ร้ านอาหาร -ซิซซ์เลอร์

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
อัตราการถือ
หุ้นรวม
ถืออยู่
หุ้น
(ถือหุ้น 100.0% โดย IFH)

จํานวนเงิน 70 ล้ าน จํานวนเงิน 70
หยวน
ล้ านหยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย FICA)

2

1
(ถือหุ้น 50.0% โดย IFH)

4,000,000
3,999,998
(ถือหุ้น 100.0% โดย MFG)

50.0%

100.0%

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

1,000

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

1,000

1,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Primacy)

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

1,000

1,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Primacy)

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

1,000
(ถือหุ้น 100.0% โดย MFG)

100.0%

100.0%

281,893,238
30,919,900
10.97%
(ถือหุ้น 10.97% โดย Primacy)

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

1,000

1,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Primacy)

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

1,000

1,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย DFHS)

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

46,000,000

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

100

เจ้ าของลิขสิทธิ์

28,616,600
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23,000,000

50.0%

100
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)
28,616,600

100.0%

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

ธุรกิจหลัก
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
The Coffee Club Franchising Pty. Ltd.
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd.
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd.
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd.
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
The Coffee Club Properties (NSW) Pty. Ltd.
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
The Coffee Club Pty. Ltd.
(as trustee for the Coffee Club Unit Trust)
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
The Coffee Club (International) Pty. Ltd.
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd.
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd.
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd.
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
First Avenue Company Pty. Ltd.
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
Ribs and Rumps Operating Company Pty. Ltd.
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
Ribs and Rumps Property Pty. Ltd.
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101

ธุรกิจแฟรนไชส์

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
อัตราการถือ
หุ้นรวม
ถืออยู่
หุ้น
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)
17,282,200
17,282,200
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

2

2
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

2

2
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

100

100
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

2

2
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

เจ้ าของลิขสิทธิ์

2

2
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

เจ้ าของลิขสิทธิ์

100

100
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

เจ้ าของลิขสิทธิ์

100

100
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

เจ้ าของลิขสิทธิ์

100

100
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

เจ้ าของลิขสิทธิ์

100

100
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

100

100
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

1

1
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

1
1
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Ribs and Rumps Holdings)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

1
1
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Ribs and Rumps Holdings)
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

Ribs and Rumps International Pty. Ltd.
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
Delicious Food Australia Finance Pty. Ltd.
HWL EBSWorth Level 23 'Riverside Center'
123 Eagle Street Brisbane QLD 4000
MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. ("MHH")
HWL EBSWorth Level 23 'Riverside Center'
123 Eagle Street Brisbane QLD 4000
Oaks Hotels & Resorts Ltd.
Level 5 26 Duporth Avenue
Maroochydore, QLD 4558
Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd.
("ThaiExpress")
2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65)6238-0525
Fax. (65)6238-7018
BBZ Design International Pte. Ltd.
2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65)6238-0525
Fax. (65)6238-7018
Element Spice café Pte. Ltd
2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65)6238-0525
Fax. (65)6238-7018
NYS Pte. Ltd.
2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65)6238-0525
Fax. (65)6238-7018
PS07 Pte. Ltd.
2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65)6238-0525
Fax. (65)6238-7018
TES07 Pte. Ltd.
2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65)6238-0525
Fax. (65)6238-7018
XWS Pte. Ltd.
2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House

ธุรกิจหลัก
เจ้ าของลิขสิทธิ์

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
อัตราการถือ
หุ้นรวม
ถืออยู่
หุ้น
1
1
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Ribs and Rumps Holdings)

บริ หารงาน

100

100
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย DFHS)

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

100

100
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย DFHS)

บริ การด้ านที่พกั อาศัย

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

173,831,898
173,831,898
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MHH)
300,000

300,000

100.0%

(ถือหุ้น 100.0% โดย Primacy)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

100,000
100,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

400,000
400,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย BBZ Design International.0 Pte.
Ltd.)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

100,000
100,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

100,000
100,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

500,000
500,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

100,000
100,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ธุรกิจหลัก
Singapore 159919
Tel. (65)6238-0525
Fax. (65)6238-7018
Shokudo Concepts Pte. Ltd.
2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65)6238-0525
Fax. (65)6238-7018
Shokudo Heeren Pte. Ltd.
2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65)6238-0525
Fax. (65)6238-7018
The Bund Pte. Ltd.
2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65)6238-0525
Fax. (65)6238-7018
Lotus Sky Sdn Bhd
1st Ground Floor, Unit G-838, 1 Borneo
Hypermall
Jalan Sulaman, 88400 Kota Kinabalu, Sabah,
Malaysia
TE International (China) Pte.Ltd.
2 Alexandra road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65)6238-0525
Fax. (65)6238-7018
ThaiExpress Malaysia Sdn Bhd
LG 311 , 1 Utama Shopping Centre 1, Lebuh
Bandar Utama,Bandar Utama,
47800 Petalin Jaya, Selangor, Malaysia
MFG International Holding (Singapore) Pte.Ltd.
("MFGIH")
80 Robinson Road, #02-00 Singapore
Over Success Enterprise Pte. Ltd. ("Over
Success")
8 Temasek Boulevard # 14-03A, Suntec Tower
Three, Singapore 038988
Beijing Qian Bai Ye Investment Counsultation
Co., Ltd.
Room BR001-A, No.19 Building,Yu Quan Hui Gu
Qing Hua Ke Ji Yuan, No.3 Min Zhuang Road,
Hai Dian District, Beijing
Beijing Riverside & Courtyard Investment
Management Co., Ltd.

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม
ถืออยู่

อัตราการถือ
หุ้น

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

100,000
100,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

100,000
100,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

100,000
100,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

100,000
100,000
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

1

1
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

2

2
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

1,000

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

1,000

100.0%

(ถือหุ้น 100.0% โดย Primacy)
ทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์
49.0%
สหรัฐอเมริ กา
(ถือหุ้น 49.0% โดย MFGIH)
ทุนจดทะเบียน

629,300 หยวน

100.0%

(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

ลงทุนในบริ ษัทอื่น
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ทุนจดทะเบียน

7,000,000
หยวน

100.0%

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

Room 1002, 10th Floor, Taixing Tower, No. 11,
Huayuandong Road
Haidian District, Beijing
Beijing Riverside & Courtyard Catering
Management Co., Ltd.
Room 101, 1st Floor, Building 2, No. 16
Minzudaxuebei Road, Weigongcun,
Haidian District, Beijing
Beijing Longkai Catering Co., Ltd.
A1-106, Building 33, No. 2, Huayuan Road
Haidian District, Beijing
Beijing Three Two One Fastfood Co., Ltd.
Jia 28-4, Xinxi Road, Haidian District, Beijing
Beijing JiangShang Catering Co., Ltd.
2nd Floor, No. 8, Weigongchun Street,
Haidian District, Beijing
Beijing Red Matches Catering Co., Ltd.
1-2, 1st Floor, Building 123, Huizhongli, Chaoyang
District, Beijing
Beijing Yunyu Catering Co., Ltd.
1st Floor, 2 and part of Basement, Building 206,
Jixiangli, Chaoyang District, Beijing
Beijing Jianshan Rundai Catering Co., Ltd.
Building 1, 2 and 3, No. 15, Jiuxianqiuo Road,
Chaoyang District, Beijing
Beijing Xilejia Catering Co., Ltd.
1st Floor, no. 11, Majiapuxi Road,
Fengtai District, Beijing
Beijing Dejianhua Catering Co., Ltd.
Building 12, Fangqunyuan No. 2, Fangzhuang,
Fengtai District, Beijing
Beijing Sanrenxing Huixin Restaurant
B3-202, 2nd Floor, No. 11, Huixingdong Street,
Chaoyang District, Beijing
Shanghai Riverside & Courtyard Co., Ltd.
Unit 301, No. 569, Jinlingdong Road,
Huangpu District, Shanghai
Shanghai Riverside & Courtyard & Gongning
Catering Co.,Ltd
4th Floor, Building 12, Daning International Plaza,
No. 2008,Gonghexin Road, Zhabei District,
Shanghai
Beijing Tiankong Catering Co., Ltd.

ธุรกิจหลัก

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
อัตราการถือ
หุ้นรวม
ถืออยู่
หุ้น
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

ทุนจดทะเบียน

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
100,000 หยวน
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
100,000 หยวน
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)
ทุนจดทะเบียน
100,000 หยวน
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

2,030,000
100.0%
หยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
100,000 หยวน
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

ทุนจดทะเบียน

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
500,000 หยวน
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
500,000 หยวน
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
50,000 หยวน
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
100,000 หยวน
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

ทุนจดทะเบียน

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

ทุนจดทะเบียน

1,000,000
100.0%
หยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

2,000,000
100.0%
หยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)
100,000 หยวน

100.0%

(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม
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ทุนจดทะเบียน 100,000 หยวน

100.0%

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

ธุรกิจหลัก
F403B, 4/F,Longde Square, Building No.1,
No.186 Litang Road, Dongxiaokou Town,
Changping, China
Shanghai Yi Ye Qing Zhou Catering Co., Ltd.
Room G09-F06-1-020,No.8 Songhu Road,
Yangpu Distirct, Shanghai, China
Shanghai Riverside & Courtyard Zhenbai
Catering Co., Ltd.
Room B-4 F-03-1,the 4th Floor, No.1288
Zhenguang Road, Putuo District, Shanghai, China
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 15 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 662-381-5123-32
โทรสาร 662-381-5118-9
บริษัท ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์ จํากัด ("SSP")
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 662-381-5123-32
โทรสาร 662-381-5118-9
Select Service Partner (Cambodia) Limited
Phnom Penh International Airport, National Road
No.4 Sangkat Kakap, Khan Dangkor,
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
อัตราการถือ
หุ้นรวม
ถืออยู่
หุ้น
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

ทุนจดทะเบียน 100,000 หยวน
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

ทุนจดทะเบียน 100,000 หยวน

100.0%

(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)
ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

20,000

19,998
(ถือหุ้น 100.0% โดย MFG)

100.0%

ขายอาหารและเครื่ องดื่ม
ร้ านอาหาร-ท่าอากาศยาน
กรุ งเทพฯ/เชียงใหม่/เชียงราย
ภูเก็ต/หาดใหญ่/กระบี่/พนมเปญ/
เสียมเรี ยบ
ขายอาหารและเครื่ องดื่ม -กัมพูชา

450,000

229,494
(ถือหุ้น 51.0% โดย MFG)

51.0%

1,000

1,000
(ถือหุ้น 100.0% SSP)

100.0%

กลุ่มจัดจําหน่ ายและค้ าปลีก

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
("MINOR")
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 และ 18 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 662-381-5123-32
โทรสาร 662-381-5118-9
บริษัท อาร์ มนิ ซิสเท็มส์ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 662-381-5780-5
โทรสาร 662-381-4369
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
60/158 หมู่ 19 ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 662-520-3637-42

ธุรกิจหลัก
จําหน่ายสินค้ า

จัดจําหน่ายเครื่ องครัว "สวิลลิง่ เจ
เอ แฮงเคิลส์", เสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป
"แก๊ ป","บอสสินี่"
และรองเท้ าและกระเป๋ าสตรี
“ชาล์สแอนด์คีธ”
ผลิตสินค้ าอุปโภค
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จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม
ถืออยู่
489,770,722
447,411,869

อัตราการถือ
หุ้น
91.4%

1,100,000
1,099,997
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR)

100,000
99,998
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR)

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

ธุรกิจหลัก
โทรสาร 662-520-3643
บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 และ 18 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 662-381-5151
โทรสาร 662-381-5777-8
บริษัท ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์ แอนด์ เซอร์ วสิ
จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 662-712-2345
โทรสาร 662-712-2346
บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 662-712-2345
โทรสาร 662-712-2346
บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส์ จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 662-712-2345
โทรสาร 662-712-2346
Marvelous Wealth Limited
East Asia Chambers. P.O. Box 901
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
MCL International Holding (Singapore) Pte. Ltd.
1 Marina Boulevard, #28-00 One Marina Boulevard
Singapore 018989
บริษัท มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช จํากัด
99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชัน้ 16 ซอยรู เบีย
ถนนสุขมุ วิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 662-712-2345
โทรสาร 662-712-2346

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม
ถืออยู่

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

40,000

จัดจําหน่ายเครื่ องสําอางและ

700,000

อัตราการถือ
หุ้น

39,993
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR)

369,599

100.0%

กระเป๋ าเดินทาง

(อัตราการถือหุ้นรวมส่วนที่ถือโดย
บริ ษัท เรด เอิร์ธ ไทย จํากัด จํานวน 330,400 หุ้น)

จัดจําหน่ายเครื่ องสําอางและ
นํ ้าหอม

350,000
349,997
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR)

จัดจําหน่ายแฟชัน่ เสื ้อผ้ า
สําเร็ จรู ป "เอสปรี "

13,000,000
11,799,995
90.8%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR)

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

1

1
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR)

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

1

1
100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR)

จัดจําหน่ายสินค้ าออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์

300,000
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150,298
50.1%
(ถือหุ้น 50.1% โดย MINOR)

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

7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 4,018.33 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 4,018.33 ล้ านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้ ว 4,001.36 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 4,001.36 ล้ านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
หลักทรัพย์ อ่ ืน

หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีห้ นุ กู้ที่บริ ษัทยังไม่ได้ ไถ่ถอน จํานวน 10 รุ่ น มียอดหนี ้คงค้ างรวมจํานวน 14,360
ล้ านบาท
ประเภทหุ้นกู้

มูลค่าที่
ออก
(ล้ านบาท)
หุ้นกู้ร ะบุชื่อ ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อ ยสิทธิ ไม่ มี
2,060
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ร ะบุชื่อ ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อ ยสิทธิ ไม่ มี
2,500
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ร ะบุชื่อ ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อ ยสิทธิ ไม่ มี
500
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ร ะบุชื่อ ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อ ยสิทธิ ไม่ มี
1,800
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ร ะบุชื่อ ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อ ยสิทธิ ไม่ มี
1,000
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้น กู้ช นิด ระบุชื่อ ผู้ถื อ ประเภทไม่ ด้อ ยสิ ท ธิ
1,500
ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
500
ไม่มีประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้น กู้ช นิด ระบุชื่อ ผู้ถื อ ประเภทไม่ ด้อ ยสิ ท ธิ
300
ไม่มีประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ร ะบุชื่อ ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อ ยสิทธิ ไม่ มี
2,700
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ร ะบุชื่อ ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อ ยสิทธิ ไม่ มี
1,500
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

อายุ

7 ปี
5 ปี

ครบกําหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี ้ย ยอดคงเหลือ
(ร้ อยละต่อปี ) ณ 31 ธ.ค. 2556
(ล้ านบาท)
19 กันยายน 2557
5.21
2,060
3.98

2,500

5 ปี

24 พฤษภาคม
2558
17 ธันวาคม 2558

3.99

500

5 ปี

9 สิงหาคม 2560

4.25

1,800

7 ปี

17 ธันวาคม 2560

4.30

1,000

7 ปี

18 มีนาคม 2561

4.57

1,500

7 ปี

3 ตุลาคม 2561

4.80

500

10 ปื

3 ตุลาคม 2564

5.00

300

10 ปี

9 สิงหาคม 2565

4.75

2,700

5 ปี

21 ธันวาคม 2560

4.2

1,500
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)


ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ MINT-W
อายุโครงการ (ปี )
วันสิ ้นสุดโครงการ
จํานวนหน่วย (ล้ านหน่วย)
จํานวนหน่วยที่จดั สรร (ล้ านหน่วย)
วันที่จดั สรร
อัตราการใช้ สิทธิ (ล่าสุด)
ราคาใช้ สิทธิ (บาทต่อหุ้น) (ล่าสุด)
จํานวนหน่วยที่ใช้ สิทธิแล้ ว ณ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย)
จํานวนหน่วยที่ยงั ไม่ใช้ สิทธิ ณ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย)
7.2

5
12 มิถนุ ายน 2557
2.72
2.72
12 มิถนุ ายน 2552
1:1.1
7.346
1,614,422
1,109,355

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
1 กลุม่ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค 1
1.1 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) จํากัด 2
1.2 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
1.3 นางแค๊ ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 3
3 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์
4 UBS AG Singapore Branch
5 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
6 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
7 บริษัท ทุนลดาวัลย์ จํากัด
8 State Street Bank and Trust Company
9 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
10 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED

จํานวนหุ้นที่ถือ
1,328,232,071
661,606,982
666,620,361
4,728
355,080,409
313,486,452
303,883,766
126,553,348
87,689,741
76,692,126
70,307,718
54,098,502
53,039,641

สัดส่ วนร้ อยละ
33%
17%
17%
0%
9%
8%
8%
3%
2%
2%
2%
1%
1%

ที่มา : บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเหตุ:
¹ การจัดกลุม่ นี ้เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านัน้ มิใช่การ
จัดกลุม่ ตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีม่ ีการแก้ ไข) แต่อย่างใด
² รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) จํากัด มีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้น
ร้ อยละเมื่อเทียบกับจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายได้
แล้ วทัง้ หมด
1. บริ ษัท ไมเนอร์ กรุ๊ ป โฮลดิ ้ง จํากัด
33,750
37.50
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลวู๊ด ไฮเน็ค
26,250
29.17
3. นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค
15,200
16.89
4. นายเดวิด วิลเลี่ยม ไฮเน็ค
14,800
16.44
รวม
90,000
100.00
³ ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ (Financial Benefits) เช่น เงินปั นผลและสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิม่ ทุน เสมือนการลงทุนในหุ้น แต่
จะไม่มีสทิ ธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริ ษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เว้ นแต่กรณีการใช้ สทิ ธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอน
หุ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทําให้ จํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึง่ จะมีผลให้ สทิ ธิ
ในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นอื่นเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ในการตรวจสอบจํานวนหุ้นที่ถกู ออกเป็ น NVDR นัน้ สามารถตรวจสอบได้ จาก http://www.set.or.th/nvdr
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7.3

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
คณะกรรมการได้ กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลสําหรับงวดประจําปี 2556 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยดังนี ้
1)
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการ
ดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ข้ อกําหนดตามสัญญาเงินกู้หรื อหุ้นกู้ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมถึงความจําเป็ นและ
ความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่ได้ กําหนดอัตราการจ่ายเงิน
ปั นผลที่แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัทเป็ น
หลัก
ในปี 2556 บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของปี 2555 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
32 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม

2) ประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผล

กําไรสุทธิตอ่ หุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล* (ร้ อยละ)

2551
0.56
0.31
55.07

2552
0.43
0.15
35.01

2553
0.38
0.15
39.49

*อัตราการจ่ายเงินปั นผล คํานวณจาก เงินปั นผลต่อหุ้นหารด้ วยกําไรสุทธิตอ่ หุ้นขันพื
้ ้นฐาน
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2554
0.88
0.25
28.39

2555
0.94
0.30
32.00

2556
1.04
0.35
33.50
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกํากับโครงการบริ หารความเสี่ยง
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการทังหมด
้
9 ท่านดังนี ้
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์

3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

4. นายพาที สารสิน
5. นายอานิล ธาดานี่
6.
7.
8.
9.

นายธีรพงศ์ จันศิริ*
นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรี ย
นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค**

ประธานกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การเข้ าร่ วมประชุม/
จํานวนครัง้ การประชุม
6/6
6/6

6/6

5/6
5/6
3/3
6/6
6/6
1/1

*** แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556
**** แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

นักลงทุนสัมพันธ์ ได้ แก่ นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ และนางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริ ษัท
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ นายอานิล ธาดานี่ นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรั จ ราชากาเรี ย
กรรมการสองในสี่คนเป็ นผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
สําหรับบริ ษัทย่อย กําหนดให้ กรรมการ 2 ท่านจากกรรมการทังหมดมี
้
อํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท และในกรณีที่กรรมการ
ซึง่ เป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทเข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย ก็เป็ นการเข้ าไปทําหน้ าที่ในการตรวจสอบ เพื่อให้ เกิดการ
ถ่วงดุล โดยมิได้ เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานที่เป็ นธุรกิจปกติประจําวันของบริ ษัทย่อยนันๆ
้
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
1. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
กรรมการภายใต้ ก ารควบคุม ของคณะกรรมการ หรื อ อาจมอบอํ า นาจเพื่ อ ให้ บุค คลดัง กล่ า วมี อํ า นาจตามที่
คณะกรรมการเห็ น สมควรและภายในเวลาที่ ก รรมการเห็ น สมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขอํานาจนันๆได้
้
คณะกรรมการอาจแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
ง่ เป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเพื่อ
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2.
3.
4.
5.

6.

ปฏิบัติกิจการของบริ ษัทภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ให้ คณะกรรมการมอบอํ านาจแก่ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตามที่คณะกรรมการเห็นเป็ นการจําเป็ นและสมควร ต้ องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราของบริ ษัทจึงจะผูกพันบริ ษัท โดยให้ คณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดรายชื่อกรรมการซึง่ มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้
คณะกรรมการมีหน้ าที่กําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและตัดสินใจในการดําเนินงานของบริ ษัท รวมทังการ
้
ลงทุนในธุรกิจใหม่ เว้ นแต่เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชักช้ า หากมีส่วนได้ ส่วนเสียในสัญญาที่ทํากับบริ ษัทหรื อถือหุ้นหรื อหุ้นกู้
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ
กรรมการต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วน
ในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชน
หรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่ว่าจะทําเพื่อ
ประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริ หารของบริ ษัทมีจํานวน 5 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ
นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ
นายวุน โฮว์ ชิน

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินส่วนกลาง
รองประธานฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์
รองประธานฝ่ ายการเงิน
รองประธานฝ่ ายบริ หารกลยุทธ์

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2541 และครัง้ ที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัทมีอํานาจในการบริ หารกิจการตามปกติของบริ ษัทยกเว้ นกิจการในเรื่ องดังต่อไปนี ้ ซึง่
ต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
1. การกําหนดอํานาจหน้ าที่ตามหนังสือมอบอํานาจภายใน
2. การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
3. การควบกิจการ การแบ่งแยกกิจการหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ ไขรู ปแบบกิจการของบริ ษัท
4. การเลิกกิจการ
5. การเพิ่มทุน ลดทุน หรื อโอนทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
6. การเริ่ มดําเนินธุรกิจใหม่ หรื อยกเลิกการดําเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิม
7. การถอดถอนกรรมการบริ ษัทและแต่งตังผู
้ ้ ดํารงตําแหน่งแทน
8. การอนุมตั งิ บประมาณประจําปี
ทัง้ นี ใ้ นการบริ หารกิจการตามปกติข องบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไม่มีอํ านาจอนุมัติการทํารายการที่ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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ในส่วนของการอนุมัติการทํารายการทัว่ ไปในการบริ หารงานของบริ ษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่
16/2541 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากําหนดขอบเขต
อํานาจหน้ าที่ และการมอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลอื่นทําหน้ าที่แทน โดยมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่ที่ได้ รับมอบ
อํานาจในการอนุมตั ติ ามสายงานและมูลค่าของรายการซึง่ ได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจน
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่10/2548 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมตั ินโยบายใน
การมอบอํานาจของคณะกรรมการ และนโยบายเกี่ยวการอนุมตั ริ ายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั นี ้
คณะกรรมการจะไม่ อ นุมัติก ารมอบอํ า นาจให้ กับ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร หรื อ บุค คลใด ๆ ที่ มี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(1) เข้ าทํารายการ อนุมตั ิ หรื อตัดสินใจในการเข้ าทํารายการ ซึง่ รวมถึงการแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอํานาจช่วง ซึง่ เป็ นบุคคลที่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อรายการดังกล่าว หรื อ
(2) มีความขัดแย้ งส่วนตัว ต่อรายการดังกล่าว หรื อ
(3) เข้ าทํารายการซึง่ ไม่ใช่รายการที่มีลกั ษณะธุรกรรมปกติกบั บุคคลใด ๆ เว้ นแต่รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัท
โครงสร้ างภายในบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการกํากับโครงการบริ หารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินส่วนกลาง

รองประธานฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์

รองประธานฝ่ ายการเงิน

รองประธานฝ่ ายบริ หารกลยุทธ์

8.3 เลขานุการบริษัท ได้ แก่ นางสาวสรัญญา สุนทรส
รายละเอียดข้ อมูลเลขานุการบริ ษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารให้ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับที่สามารถ
เปรี ยบเทียบได้ กบั อุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริ หารที่มีคณ
ุ ภาพ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรู ปเบี ้ย
ประชุม และบําเหน็จกรรมการ สําหรับในส่วนของผู้บริ หารรวมถึง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะได้ รับในรู ป ค่าตอบแทนและโบนัส
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีโครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง (Employee Joint Investment Program: “EJIP”) เพื่อ
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สร้ างแรงจูงใจในการสร้ างการเติบโตในระยะยาวให้ กบั บริ ษทั ทังนี
้ ้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการที่
เป็ นอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารทังหมดจะพิ
้
จารณาค่าตอบแทนดังกล่าว ตลอดจนทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่
ในรู ปแบบของหุ้นและแผนค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวกับหุ้น
รวมถึงให้ คําแนะนําในการปรับปรุ งแผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทตามที่เห็นสมควร
ในปี 2556 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร มีรายละเอียดดังนี ้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ
เข้ าประชุม
คณะกรรมการ
(ครั ง้ )
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
6/6
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์
6/6
3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
6/6
4. นายพาที สารสิน
5/6
5. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ*
2/2
6. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์**
0/4
7. นายธีรพงศ์ จันศิริ***
3/3
8. นายอานิล ธาดานี่
5/6
9. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
6/6
10. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด
6/6
ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย
11. นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค****
1/1
* ลาออกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
** ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
*** แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556
**** แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

200,000
1,250,000
1,250,000
950,000
600,000
350,000
950,000
200,000
200,000

440,000
260,000
180,000
-

-

-

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ
คณะ
ค่ าตอบแทน
กําหนด
กรรม
กรรมการอื่น
ค่ าตอบแทน
จากบริษัท
การสรร
หา
ย่ อย
180,000
125,000
150,000
125,000
150,000
100,000
100,000
150,000
180,000
180,000
-

-

รวม

380,000
1,965,000
1,785,000
1,130,000
700,000
350,000
1,380,000
200,000
380,000
-

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริ หารของบริ ษัท
ในปี 2556 บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้ กบั ผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษัทและเฉพาะบริ ษัท สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 มีจํานวน 214.29 ล้ านบาท และ 78.87 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นผลประโยชน์
ระยะสัน้ ซึง่ ได้ แก่ เงินเดือนโบนัส และสวัสดิการอื่น
(2) ค่าตอบแทนอื่น
(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้ าร่ วมประชุมแล้ ว กรรมการยังได้ รับสิทธิพิเศษในการเข้ าพักหรื อใช้
บริ การโรงแรมในเครื อของบริ ษัทตามที่กําหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาท/ปี /โรงแรม
(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริ หาร
- กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
ในปี 2556 บริ ษัทได้ จ่ายเงินสมทบกองทุนสํ ารองเลี ย้ งชีพสํ าหรั บผู้บริ หาร 5 ราย จํ านวน 23.95
ล้ านบาท
- โครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง (Employee Joint Investment Program:“EJIP”)
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บริ ษัทจัดให้ มีโครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ างตังแต่
้ ปี 2554 เพื่อสร้ างแรงจูงใจและ
ความรู้ สึกมีส่วนร่ วมในความเป็ นเจ้ าขององค์กรและรักษาบุคลากรไว้ กับบริ ษัทในระยะยาว โดยบริ ษัทจะหัก
เงินเดือนพนักงานที่เข้ าร่ วมโครงการเป็ นรายเดือนตามร้ อยละที่ผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการแจ้ งความประสงค์ไว้ ซึง่ จะ
แตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กบั อายุงาน และตําแหน่งงาน ตังแต่
้ ร้อยละ 5 ถึงร้ อยละ 20 บริ ษัทจะสมทบเงินในจํานวน
ที่เท่ากัน เพื่อนําไปซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทในเดือนถัดมา
ทังนี
้ ้ กรรมการบริ ษัทไม่มีส่วนร่ วมในโครงการดังกล่าว
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีจํานวนพนักงานรวมทังสิ
้ ้น 49,702 คน โดยบริ ษัทจ่ายผลตอบแทน
ให้ กบั พนักงานในรู ปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมพนักงาน และค่าใช้ จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้ องกับพนักงาน รวมทังสิ
้ ้น 7,627 ล้ านบาท
โรงแรม
ร้ านอาหาร
จัดจําหน่ายและผลิตสินค้ า
อื่นๆ
รวม
16,061
31,867
1,533
241
พนักงานประจํา
83.0%
36.9%
69.1%
97.5%
พนักงานชัว่ คราว
10.0%
63.1%
30.5%
พนักงานตามสัญญาจ้ าง
7.0%
0.5%
2.5%
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทมุ่งเน้ นการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรี ยนรู้ ในทุกระดับของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทเน้ นการเลื่อนตําแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพื่อให้ พนักงานได้ รับการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สําคัญสําหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมัน่ คงและแข็งแกร่ ง ซึง่ นโยบายการพัฒนาอบรมดังกล่าว
สอดคล้ องกับลักษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้ องกับการให้ คําปรึกษาจากที่ปรึกษา
ภายนอกองค์กร
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญปั จจัย
หนึง่ ที่จะทําให้ บริ ษัทบรรลุถงึ เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและสร้ างการเติบโตให้ บริ ษัทอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะทบทวน และปรับปรุ งหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีทกุ ปี เพื่อให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึง่ อาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้ อม สถานการณ์หรื อกฎหมาย
บริ ษัทได้ เผยแพร่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเวบไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อสร้ างความเข้ าใจ
และใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านที่ดีของพนักงานทุกระดับชัน้ รวมถึงเพื่อเป็ นข้ อมูลให้ กบั ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ เสีย นักลงทุนและ
ผู้สนใจอื่นๆ และเพื่อเป็ นการกําหนดและเปิ ดเผยแนวทางการส่งเสริ มให้ เกิดการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ บริ ษัทได้ กําหนดให้
พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ในการปฐมนิเทศก่อนการเริ่ มทํางาน ทังนี
้ ้ จะมีการติดตามการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณดังกล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน
ทังนี
้ ้ ในปี 2556 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และได้ ทบทวนนโยบายและแนวทางการกํากับดูแล
กิจการโดยมีการปรับปรุ งให้ มีความทันสมัยและสอดคล้ องกับมาตรฐานระดับสากล
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ รับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013-Icon on Corporate
Governance จากนิตยสาร Corporate Governance Asia วารสารชันนํ
้ าด้ านธรรมาภิบาลแห่งเอเซีย โดยรางวัลดังกล่าวเป็ นรางวัล
ที่มอบให้ แก่องค์กรในภูมิภาคเอเซียที่ยดึ มัน่ ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมและมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ
อนึง่ การกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทในปี 2556 แบ่งตาม 5 หมวดหลัก มีรายละเอียดที่สําคัญปรากฎในรายงานประจําปี
2556
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการ ทังหมดจํ
้
านวน 3 ท่านดังนี ้
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายเคนเนธ ลี ไวท์*
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายพาที สารสิน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
* เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System) และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal
Audit System) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตังโยกย้
้
าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี ้ ซึง่ อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจของบริ ษัท
8. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(ทังนี
้ ้
สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบจากกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบริ ษัท)
9.2.2 คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการ จํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
1. นายเคนเนธ ลี ไวท์
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
3. นายอานิล ธาดานี่

5

ตําแหน่ ง

ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท (ทังนี
้ ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจ
หน้ าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจากกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ของบริ ษัท)
ส่วนที่ 2 หน้ า 92

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

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์
3. นายอานิล ธาดานี่

6

ตําแหน่ ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท แทนตําแหน่งที่วา่ งลง
2. ทบทวนและนําเสนอคําแนะนําเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท ต่อที่ประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
3. ทบทวน และนําเสนอคําแนะนําเกี่ยวกับหลักกํากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย และมาตรฐานสากล
4. ดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
5. รายงานการกํากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการ
(ทังนี
้ ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจากกฎบัตร
ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการที่แสดงในเว๊ บไซด์ของบริ ษัท)
9.2.4 คณะกรรมการกํากับโครงการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกํากับโครงการบริ หารความเสี่ยงประกอบด้ วยประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
หัวหน้ าของแต่ละหน่วยธุรกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บคุ คล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินส่วนกลาง ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในและ
บริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการกํากับโครงการบริ หารความเสี่ยงขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกํากับโครงการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการกํากับโครงการ (Steering Committee) รับผิดชอบในการสอบทานการดําเนินงานโดยรวมของการบริ หาร
ความเสี่ยงของทังกลุ
้ ม่ บริ ษัทเพื่อให้ มนั่ ใจว่าความเสี่ยงที่สําคัญได้ รับการบริ หารจัดการเพื่อลดทอนความเสี่ยงได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยการคัดเลือกจะดําเนินการดังนี ้
(1) กรรมการอิสระ
คุณสมบัตแิ ละแนวทางการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1 ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้
ด้ วย
2 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีม่ ีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจําหรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษทั บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษทั เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตังเป็
้ นกรรมการ
อิสระ
ส่วนที่ 2 หน้ า 93

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

3

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุม ของบริ ษัท หรื อบริษัทย่อย
4 ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า
หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับ
หรื อให้ ยืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณือื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของผู้ขออนุญาต
หรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษทั บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
6 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้
ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
7 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้
ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจําหรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริ หารสูงสุด
ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ จะสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ผ่านทางการเสนอ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น และจากแหล่งข้ อมูลภายนอกอื่นๆ เช่น สมาคมกรรมการไทย เป็ นต้ น
โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาคัดเลือกเบื ้องต้ นและนําเสนอชื่อต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตัง้ การนําเสนอชื่อต่อคณะกรรมการจะขึ ้นอยู่กบั คุณสมบัตขิ องผู้ถกู เสนอชื่อ ซึง่ ต้ องเป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่
ดีของบริ ษัท พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนและพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรณี ที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้ คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการใน
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คราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ใน
ตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึง่ ตนแทน ทังนี
้ ้ มติการแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว
ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ นอกจากนี ้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้
พิจารณาถึงทักษะที่จําเป็ นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อ กําหนดคุณสมบัติข องกรรมการที่ต้อ งการสรรหา ได้ ใช้ ฐานข้ อมูล
กรรมการเป็ นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่อีกด้ วย
แผนสืบทอดงาน
คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมตั ิ และจัดให้ มีแผนสืบทอดตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หาร
ระดับสูง โดยจะพิจารณาอนุมตั แิ ผนสืบทอดตําแหน่งดังกล่าวทุกปี
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ในการกํากับดูแลการดําเนินงานบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม บริ ษัทจะส่งกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อเป็ นตัวแทน
ของบริ ษัทไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของบริ ษัทอย่างน้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็ นตัวแทนในการกําหนด
นโยบายและดําเนินธุรกิจในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมให้ มีความสอดคล้ องกับนโยบายหลักของบริ ษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมนันๆ
้ การส่งตัวแทนของบริ ษัทเพื่อเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมนัน้ เป็ นขอบเขต
อํ านาจของฝ่ ายจัดการ กรรมการหรื อ ผู้บริ หารที่เป็ นตัวแทนบริ ษัทสามารถปฏิบัติหน้ าที่ตามขอบเขตอํ านาจหน้ าที่ เพื่ อ รั กษา
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และรายงานตรงต่อฝ่ ายจัดการ หากเมื่อมีการขออนุมตั ใิ นเรื่ องที่สําคัญ จะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิ
บริ ษัทยังมีนโยบายในการใช้ ประกาศของตลาดหลักทรั พย์แ ห่งประเทศไทย ในเรื่ องรายการได้ มาและจํ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัท บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ครอบคลุมทุกๆ บริ ษัทในกลุ่ม รวมถึงกํากับดูแลการ
บันทึกบัญชีของบริ ษัทย่อยให้ บริ ษัทสามารถรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ ทนั ตามกําหนดเวลา
ทังนี
้ ้ กรรมการบริ ษัทที่เป็ นตัวแทนไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม จะเป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในเรื่ องการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยกําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารแจ้ งและนําส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ผ่านมายังสํานักเลขานุการบริ ษัท ก่อนนําส่งต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองภายใน 3 วันทําการนับจาก
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
นอกจากนี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการทุกไตรมาส นอกจากนี ้ ในระยะเวลา 30 วัน ก่อนกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินและงบการเงิน บริ ษัทมี
นโยบายห้ าม กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้เกี่ยวข้ อง ทําธุรกรรม ซื ้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีการแจ้ งให้ กรรมการ
และผู้บริ หารงดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2556 บริ ษัทได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
โดยบริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีในส่วนของบริ ษัทจํานวน 1.89 ล้ านบาท และบริ ษัทย่อยจํานวน 38.84 ล้ านบาท ไม่มี
ค่าตอบแทนสําหรับค่าบริ การอื่นๆ
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
- ไม่มี –
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจ 5 ปี ของบริ ษัท ซึง่ มีการ
อภิปรายและได้ รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีการจัดทําแผนงานสําหรับโครงการต่างๆ ด้ านความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสร้ างความยัง่ ยืนให้ แก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้ เสียทุกระดับชัน้ มีกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน วิธีการประเมินผล การ
ดําเนินงาน และรายงานความคืบหน้ าและผลสําเร็ จของโครงการต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ บริ ษัทได้ มีการจัดทํา
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน แยกออกมาจากรายงานประจําปี ในปี 2555 และ 2556
(1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทไมเนอร์ สนับสนุนให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส
การกระทําผิดเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน สิทธิมนุษยชน หรื อจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั โดยสามารถส่ง
อีเมลถึงกรรมการอิสระหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ complaintMINT@minornet.com โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัท จะ
พิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแสจะได้ รับการคุ้มครองและ
เก็บไว้ เป็ นความลับ โดยจะดําเนินการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ ไข (ถ้ ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป
การส่งข้ อร้ องเรี ยน ปรากฏอยู่บนเวบไซต์ของบริ ษัทที่ http://www.minorinternational.com/Sustain/Complaint.php
ทังนี
้ ้บริ ษัท ได้ กล่าวถึงเรื่ องการประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรมไว้ ใน เวบไซต์ของบริ ษัทภายใต้ หวั ข้ อดังกล่าวต่อไปนี ้
- แนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Guideline) ในหัวข้ อที่ 9.จริ ยธรรมและความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ข้ อ 10. การแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยน ข้ อ 20 ข้ อพึงปฏิบตั ทิ างจริ ยธรรม สามารถดูรายละเอียดได้
จาก (http://www.minorinternational.com/Sustain/Guidelines.php)
- ระเบียบปฏิบตั ิ บริ ษัทไมเนอร์ และบริ ษัทในเครื อคาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบตั แิ ละสนับสนุนให้ เกิดมาตรฐาน
ด้ านจริ ยธรรมและความถูกต้ อง รายละเอียดของระเบียบว่าด้ วยจริ ยธรรมที่สําคัญที่พนักงานควรปฏิบตั ิ สามารถดู
ได้ จาก (http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php)
(2) การต่ อต้ านการทุจริตและคอรัปชั่น
บริ ษัทไมเนอร์ ได้ ระบุไว้ อย่างชัดเจนในเวบไซต์ของบริ ษัท และในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2556 โดยบริ ษัท
ดําเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในการต่อต้ านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ
จัดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตและการประพฤติมิชอบ
ตลอดจนสนับสนุนการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ ยดึ มัน่ ในความซื่อสัตย์และความ
ถูกต้ องชอบธรรม
บริ ษัทได้ มีการจัดทํานโยบายการต่อต้ านการคอรัปชัน่ ซึง่ มีการชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ขอบเขต ความหมายของการ
คอรัปชัน่ การกําหนดความรับผิดชอบ และช่องทางการร้ องเรี ยนไว้ ด้วย โดยระบุข้อควรปฏิบตั เิ บื ้องต้ นต่อการต่อต้ านการทุจริ ตและ
คอรัปชัน่ ในประเด็นค่าใช้ จ่ายในการเลี ้ยงรับรอง การช่วยเหลือทางการเมือง และการให้ เงินสนับสนุนและการบริ จาคเพื่อการกุศล ดู
รายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวได้ ใน เวบไซต์ของบริ ษัท http://www.minorinternational.com/Sustain/Corruption.php และรายงาน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2556 ของบริ ษัท หน้ า 55 หัวข้ อ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่
ทังนี
้ ้ในปี 2556 บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมลงนามเป็ นหนึง่ ในรายชื่อบริ ษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้ าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ซึง่ เป็ นความร่ วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย หอการค้ าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้ านานาชาติ
สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย จากการเข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์ดงั กล่าว บริ ษัทมี
พันธะผูกพันในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตภายในบริ ษัท
รวมถึงการนํานโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและ
แผนการกํากับดูแลไปปฏิบตั ิ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริ ต ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการติดตาม
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ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตโ
ดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
http://www.minorinternational.com/Download/20130910-MINT-AntiCorruptionLetter2013-th-02.pdf
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทไมเนอร์ และธุรกิจในเครื อ ให้ ความสําคัญกับการบริ หารกิจการภายใต้ หลักจริ ยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ ซึง่
จริ ยธรรมหนึง่ คือการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วนของบริ ษัทอย่างเป็ นธรรม ให้
พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของบริ ษัท และกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิในการรับรู้ ข้อมูล
ข่าวสารของบริ ษัทอย่างเท่าเทียมกัน และหากมีกรณีที่เกิดความขัดแย้ ง บริ ษัทมีนโยบายรับข้ อร้ องเรี ยนจากพนักงาน โดยแยก
รายละเอียดดังนี ้
- หัวข้ อระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อ1. เชื่อฟั งและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งเสพย์ตดิ ความมัน่ คงต่อสถานการณ์ของบริ ษัท และต่อประเทศความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สิทธิ
มนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา สิ่งแวดล้ อม ตลาดหลักทรัพย์ ภาษีอากร และความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ ข้ อ 2. ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้ วยความเสมอภาค ยุตธิ รรม และให้ เกียรติ พนักงานจะได้ รับสิทธิของ
การทํางานในสถานทํางานที่มีสภาพแวดล้ อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา และการกระทํา รวมทังการ
้
ละเมิดสิทธิทางเพศ ข้ อ 4. ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ าแขกผู้ประกอบการ และหุ้นส่วนในการดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ และ
ยุตธิ รรม (http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php)
- นโยบายรับข้ อร้ องเรี ยนจากพนักงาน บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานซึง่ เป็ นทรัพยากรที่มีค่าของบริ ษัท
โดยพยายามให้ ความเชื่อมัน่ กับพนักงานทุกคนในองค์กร ผ่านการสร้ างสิ่งแวดล้ อมที่ดีในการทํางาน บนหลักความ
ยุตธิ รรม ให้ ผลตอบแทนที่สมควร การพัฒนาและการฝึ กอบรม นอกเหนือจากการทํางานประจําวันแล้ ว เพื่อเป็ นการ
พัฒนาบรรษัทภิบาลที่ดี ยกระดับมาตรฐานทางจริ ยธรรมและพฤติกรรมในองค์กร บริ ษัทได้ มีการกําหนดในระเบียบ
ปฏิบตั ขิ องบริ ษัท ในการสนับสนุนให้ พนักงานแจ้ งพฤติกรรมที่ผิดจริ ยธรรม ชี ้เบาะแส แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน เรื่ องทุจริ ต
(ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อไม่ก็ตาม) ไปยังคณะทํางานรับข้ อร้ องเรี ยน เพื่อการสืบสวนและตรวจสอบ
โดยผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ชี ้เบาะแส
จะได้ รับการคุ้มครองจากบริ ษัท
(http://www.minorinternational.com/Sustain/Whistle.php)
(4) การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทมีความเชื่อว่า เราอยู่ในธุรกิจ ที่เกี่ยวกับ “คน” คนเป็ นฟั นเฟื องหลักที่ผลักดันองค์กรในการพัฒนากลยุทธ์ ทางธุรกิจ
และขับเคลื่อนการดําเนินกิจการของเราไปสู่ความสําเร็ จ ทังในกลุ
้
่มธุรกิจโรงแรม ร้ านอาหาร และธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิต
เราจึงมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิตอ่ บุคลากรของเราอย่างเป็ นธรรม ทังในเรื
้ ่ องของโอกาสทางอาชีพ ค่าจ้ างแรงงาน ค่าตอบแทนการ
ฝึ กอบรม ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร-ธิดาของพนักงาน การเตรี ยมความพร้ อมหลังเกษียณ และสภาพแวดล้ อมที่ดีในการ
ทํางาน เรายังเชื่อมัน่ ด้ วยว่า บุคลากรไม่เพียงแต่เป็ นทรัพยากรที่สําคัญที่สดุ ของบริ ษัทเท่านัน้ หากยังเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าต่อ
ครอบครัวและชุมชนของเขาเหล่านันด้
้ วย ความสําเร็ จของบริ ษัท ความยัง่ ยืนของชุมชนและความสามารถทางการแข่งขันทางภาค
เศรษฐกิจของเราซึง่ ในท้ ายที่สดุ คือความแข็งแกร่ งของประเทศชาติ ล้ วนขึ ้นอยู่กบั คุณภาพของทรัพยากรบุคคลทังสิ
้ ้น ดังนัน้
นอกจากนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรมแล้ ว บริ ษัทยังสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทังของบริ
้
ษัทเองและสําหรับสังคม
อีกด้ วย
ข้ อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่บริ ษัทได้ เปิ ดเผยไว้ มีดงั นี ้
- ระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อ 2. ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้ วยความเสมอภาค ยุตธิ รรม และให้ เกียรติ พนักงานจะได้ รับสิทธิของการ
ทํางานในสถานที่ทํางานที่มีสภาพแวดล้ อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา และการกระทํา รวมทังการ
้
ละเมิดสิทธิทางเพศ (http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php)
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เวบไซต์ของบริ ษัทหัวข้ อ การพัฒนาสู่ความยัง่ ยืน นโยบายรับข้ อร้ องเรี ยนจากพนักงาน ได้ กล่าวถึง องค์ประกอบใน
การแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน ช่องทางการแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน กระบวนการดําเนินการหลังได้ รับข้ อร้ องเรี ยน และการคุ้มครองผู้
ร้ องเรี ยน โดยมีรายละเอียดใน http://www.minorinternational.com/Sustain/Whistle.php
บริ ษัทมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงาน และส่งเสริ มกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
ของบริ ษัทในทุกประเทศทัว่ โลก โดยใช้ อีเมล CSR คลับ และโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น เฟสบุ๊ค ตัวอย่างใน Anantara
Careers Facebook (https://www.facebook.com/Anantara.Careers)
การจัดการฝึ กอบรมพนักงาน และส่งเสริ มการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน โดยมีโครงการพัฒนาผู้นํา อาทิ
“Leadership Journeys” โครงการ “Executive Talent Management” และโครงการ “New Generation Talent”
รายละเอียดในรายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนปี 2556 หน้ า 23-25
พนักงานของไมเนอร์ กรุ๊ ป ได้ รับการฝึ กอบรมโดยเฉลี่ยคนละประมาณ 90 ชัว่ โมงต่อปี นอกจากนี ้ พนักงานในทุก
ระดับจะต้ องผ่านการประเมินผลการทํางานอย่างน้ อยปี ละครัง้ ซึง่ เป็ นช่องทางหนึง่ เพื่อให้ พนักงานได้ รับคําแนะนํา
และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของตนกับผู้บงั คับบัญชาเพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต (รายงาน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2556 หน้ า 24)
ข้ อมูลสถิตขิ องพนักงาน สัดส่วนการว่าจ้ าง สัดส่วนของพนักงานแยกตามพื ้นที่ สัดส่วนของพนักงานแยกตามระดับ
ของพนักงาน จํานวนอุบตั เิ หตุในธุรกิจโรงงาน สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ สัดส่วนของพนักงานแยกตามอายุ
อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามอายุ และเพศ ปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2556 หน้ า 5860
ข้ อมูลหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มไมเนอร์ ใน 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มโรงแรม กลุ่มร้ านอาหาร และกลุ่มธุรกิจ
จัดจําหน่าย มีรายละเอียดใน รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2556 หน้ า 61

(5) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทไมเนอร์ มุ่งมัน่ สร้ างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ า โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ อาทิ คุณภาพของสินค้ าและบริ การ และ
มาตรฐานด้ านความปลอดภัยของผู้บริ โภค ซึง่ เรื่ องเหล่านี ้ปรากฏอยู่ในเวบไซต์ของบริ ษัท และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
- เรื่ องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และการตรวจสอบต้ นทางของอาหาร (Food Traceability)
โดยทังสองเรื
้
่ องนี ้ ไม่เพียงยํ ้าถึงความสําคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับลูกค้ าเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นเครื่ องมือ
สําคัญในการสร้ างความตระหนักด้ านสุขนิสยั ของพนักงานและครอบครัวพนักงานอีกด้ วย ข้ อมูลเพิ่มเติมในรายงาน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2556 หน้ า 26 หัวข้ อ สร้ างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้ แก่ลกู ค้ า
- สร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ าถึงคุณภาพของวัตถุดบ
ิ ที่ใช้ วา่ เป็ นมิตรกับผู้บริ โภคและสิ่งแวดล้ อม เช่น กาแฟของร้ าน
เดอะ คอฟฟี่ คลับ ได้ รับมาตรฐาน ยูทีแซท (UTZ Certified Code of Conduct) รายละเอียดอยู่ในหน้ า 28 ของ
รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2556
- มอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลกู ค้ า ด้ วยการจัดกิจกรรมส่งเสริ มความรู้ ด้านนิเวศวิทยา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ให้ แก่แขกที่มาพักในโรงแรมเครื ออนันตราทัว่ โลก รายละเอียดปรากฏในหน้ า30
และ 31 ของรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2556
- หากมีเรื่ องที่ขดั แย้ ง หรื อเกิดความไม่พอใจ ผู้บริ โภคสามารถส่งเรื่ องร้ องเรี ยนมาได้ ที่เวบไซต์ของบริ ษัท
http://www.minorinternational.com/Sustain/Complaint.php
(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
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บริ ษัทสนับสนุนให้ พนักงานและลูกค้ ามีจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมด้ วยแนวคิด “คิดใหม่ ลดการใช้ งาน มีการ
ใช้ ซํ ้าและแปรรู ปมาใช้ ใหม่” (“Rethink, Reduce, Reuse and Recycle”) โดยบริ ษัทได้ ทําการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมที่
เกิดขึ ้นจากการดําเนินงาน ในแต่ละหน่วยธุรกิจ และนําผลการศึกษาเหล่านันมาประมวล
้
เกิดเป็ นการพัฒนานโยบายด้ าน
สิ่งแวดล้ อมของบริ ษัท นอกจากนี ้ ไมเนอร์ ยงั ให้ ความสําคัญในการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ ในระบบนิเวศที่บริ ษัทมีการ
ดําเนินธุรกิจอยู่
- ส่งเสริ มการประหยัดพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2556 หน้ า
40, 42, 45 และรางวัลประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม Green Globe แก่โรงแรมในเครื ออนันตรา 18 แห่ง
(หน้ า 11)
- ก่อตังมู
้ ลนิธิ เพื่ออนุรักษ์สตั ว์ 2 มูลนิธิ คือ มูลนิธิโกลเด้ น ไทรแองเกิ ้ล เอลเลเฟ่ น จังหวัดเชียงราย เพื่ออนุรักษ์และให้
อาชีพแก่ช้างไทย และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ ขาวจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่ วมอนุรักษ์พนั ธุ์เต่าทะเลและ
ช่วยเหลือเต่าบาดเจ็บจากการประมงท้ องถิ่น ซึง่ ทังสองมู
้
ลนิธิได้ ให้ ประโยชน์ทงในด้
ั ้ านอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม และสร้ าง
ความยัง่ ยืนให้ กบั ธุรกิจที่ได้ เข้ าไปดําเนินกิจการในพื ้นที่เหล่านัน้ รายละเอียดจากรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี
2556 หน้ า 44-45
- อนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์ป่า หลายพื ้นที่ทงในเอเชี
ั้
ย เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา รายละเอียดใน รายงานการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2556 หน้ า 42-43 และแผนที่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมและสัตว์ป่า หน้ า 46-47
- กิจกรรมทําความสะอาดชายหาด ปลูกป่ าชายเลน และทําความสะอาดชุมชนในประเทศไทยและประเทศต่างๆที่
บริ ษัทมีธุรกิจอยู่ เพื่อรักษาสภาพแวดล้ อม รายละเอียด ใน รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2556 หน้ า 42-43
(7) การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มทัศนคติความรับผิดชอบต่อสังคมให้ แก่พนักงาน จึงมีกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทปลูกฝั งแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมให้ แก่พนักงานตังแต่
้ เริ่ มปฐมนิเทศ ซึง่ จะกล่าวถึงวิสยั ทัศน์
ขององค์กรและหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน หลังจากนัน้
พนักงานจะมีโอกาสได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมากมายทีเ่ กี่ยวข้ องกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดการทํางานกับบริ ษัท ปั จจุบนั กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มการทํางานเป็ นทีมของฝ่ ายธุรกิจต่างๆ
หลายกิจกรรม ล้ วนมุ่งเน้ นเรื่ องการทําความดีเพื่อสังคมและชมรม CSR ของไมเนอร์ ก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทังปี
้
ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ
- โครงการ “Minor Together With Love” และ Minor Founder’s Day ส่งเสริ มให้ พนักงานมีจิตอาสาและเข้ าร่ วม
กิจกรรมการกุศลต่างๆ อาทิ การสอนภาษาอังกฤษ การบริ จาคโลหิต การระดมทุนในโครงการต่างๆเพื่อมอบแก่
ผู้ด้อยโอกาสและร่ วมแรงเพื่อซ่อมแซมโรงเรี ยน รายละเอียด และในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2556 หน้ า
49-50
- โครงการอนันตรา 365 วันแห่งการทําความดี โดยโรงแรมในเครื ออนันตราทัว่ โลก ได้ ทํากิจกรรมด้ านการช่วยเหลือ
ชุมชนท้ องถิ่นและสภาพแวดล้ อมใกล้ เคียง อาทิ การทําความสะอาดชายหาด การส่งทีมแพทย์ออกไปตรวจรักษา
ชุมชนใกล้ เคียง รายละเอียด ในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2556 หน้ า 50
- การบริ จาครู ปแบบต่างๆ ทังเงิ
้ นและสิ่งของ รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2556 หน้ า 51-53
- การสร้ างความยัง่ ยืนโดยการส่งเสริ มคุณภาพทรัพยากรบุคคลผ่านความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษา บริ ษัทได้ ลง
นามบันทึกความเข้ าใจ (MOU) กับสถานศึกษาในประเทศไทยกว่า 70 แห่ง มีนกั เรี ยนร่ วมโครงการกว่า 2,500 คน
เพื่อสนับสนุนให้ นกั ศึกษามีรายได้ ในระหว่างเรี ยนและได้ เข้ าฝึ กงานกับบริ ษัทรวมถึงมอบโอกาสในการบรรจุเข้ าเป็ น
พนักงานในอนาคต รายละเอียด ในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2556 หน้ า20-23
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ส่งเสริ มและร่ วมเป็ นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับรากหญ้ าผ่านการศึกษา โดยบริ ษัทมีความเชื่อ
ว่า สังคมจะดีได้ ด้วยคุณภาพของพลเมืองในสังคม และการสร้ างพลเมืองที่ดีและมีคณ
ุ ภาพ ย่อมส่งผลในการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนทังแก่
้ ธุรกิจ ชุมชนและในระดับประเทศ บริ ษัทให้ การสนับสนุนนักเรี ยนและโรงเรี ยนที่ขาดโอกาส ส่งเสริ ม
กิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน และมอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิ รอย.อี ไฮเน็ค รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน ปี 2556 หน้ า 18-20

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม และ
ผู้มีส่วนได้ เสีย
เนื่องจากกลุ่มธุรกิจในเครื อ ไมเนอร์ เป็ นอุตสาหกรรมบริ การ นวัตกรรมส่วนใหญ่จงึ เป็ นนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อมเป็ นหลัก อาทิ
- อนันตรา โกลเด้ น ไทรแองเกิล จังหวัดเชียงราย จ้ างช้ างและควาญช้ างเข้ าเป็ นพนักงานของโรงแรม โดยมีการ
ฝึ กอบรมและมีรายได้ เช่นเดียวกับพนักงานของโรงแรม เป็ นการช่วยเหลือช้ างเร่ ร่อนและครอบครัวควาญช้ างให้ มี
รายได้ อย่างยัง่ ยืน และสร้ างเอกลักษณ์ให้ กบั ธุรกิจ รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2556 หน้ า 4344
- การลดขยะจากการใช้ ขวดพลาสติคและลดคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ โดย โรงแรมอนันตรา คีฮาวา วิลล่า ที่มลั ดีฟส์ ทํา
โรงงานนํ ้าบรรจุขวดทังนํ
้ ้าดื่มธรรมดาและนํ ้าดื่มบรรจุก๊าซใช้ เอง ซึง่ ช่วยลดการใช้ ขวดพลาสติคถึง 124,000 ขวดต่อ
ปี นอกจากนี ้โรงแรมในเครื ออนันตราส่วนใหญ่ยงั ใช้ นํ ้าดื่มบรรจุขวดแก้ วแทนขวดพลาสติก ซึง่ ช่วยในการลดขยะและ
คาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์เช่นกัน
- โครงการรับอุปการะ และอนุบาลปะการัง (Coral Adoption) โดยให้ แขกผู้เข้ าพักในโรงแรมในเครื ออนันตราในมัล
ดีฟส์ ร่ วมอนุรักษ์และฟื น้ ฟูปะการัง ช่วยอนุรักษ์และเพิ่มจํานวนปะการัง และสร้ างคุณค่าให้ กบั การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศแก่แขกที่มาพักกับโรงแรม โดยแขกที่เข้ าร่ วมโครงการสามารถติดตามการเจริ ญเติบโตของปะการังได้ ผ่านทาง
เวบไซต์ของโรงแรม รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2556 หน้ า 42-43
- ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร โดย Swensens ได้ คดิ ค้ นเมนู ไอศกรี ม มะม่วงอกร่ องทอง ซึง่ ใช้ มะม่วงอกร่ องแท้ ในการผลิต
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงอกร่ องทองในประเทศให้ มีรายได้ อย่างยัง่ ยืน
รายละเอียดในเวบไซต์
http://www.swensens1112.com/swensens/

ส่วนที่ 2 หน้ า 100
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทโดยได้ ซกั ถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารและอนุมตั ิแบบประเมินที่ฝ่ายบริ หารจัดทําและรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วสรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทในด้ านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล และ
ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษัทได้
จัดให้ มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ ระบบควบคุมภายใน ในเรื่ องการ
ติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษัทและบริ ษัทย่อยจากการที่
กรรมการหรื อผู้บริ หารนําไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอํานาจรวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ ว
11.2 บริ ษัทแต่งตังให้
้ นายประวินทร์ คุโรวาท ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตังแต่
้ ปี 2554
เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจมาเป็ นระยะเวลา 10 ปี และเคยเข้ ารับการ
อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานด้ านตรวจสอบภายใน ได้ แก่
• เป็ นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาติสากล หมายเลข 88413 จาก สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล
สหรัฐอเมริ กา
•

เป็ นผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับอนุญาติสากล หมายเลข 1188419 จากสมาคมผู้ตรวจสอบ
และควบคุมระบบสารสนเทศ สหรัฐอเมริ กา

•

ได้ รับวุฒิบตั รสากลด้ านการประเมินการบริ หารความเสีย่ ง หมายเลข 10248 จาก สถาบันผู้ตรวจสอบ
ภายในสากล สหรัฐอเมริ กา

•

ได้ รับวุฒิบตั รสากลด้ านการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยธุรกิจ หมายเลข 6970 จากสถาบันผู้
ตรวจสอบภายในสากล สหรัฐอเมริ กา

•

ได้ รับประกาศนียบัตรด้ านการบริหารความเสีย่ งสําหรับผู้บริ หาร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

•

หลักสูตรการตรวจสอบภายในขันสู
้ ง

•

หลักสูตรการตรวจสอบภายในธุรกิจ กลุม่ บริ ษัทรอยัลดัทช์ เชลล์ ประเทศอังกฤษ

IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์

ทังนี
้ ้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ายผู้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท
จะต้ องได้ รับความห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ปรากฎในเอกสารแนบ 3

ส่วนที่ 2 หน้ า 101
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายละเอียดของรายการระหว่ างกันของบริษัทและบริษัทย่ อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. เอ็มเจ็ท
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริ การ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ความสัมพันธ์ : มีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้ บริการเช่า

8,308,552.51

12,134,644.78

บริ ษัทเช่าเครื่ องบินเหมาลําให้ แก่ผ้ บู ริ หาร เพื่อใช้ เดินทางไป
ประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดย
เป็ นการให้ บริ การในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

Primacy Investment Limited – บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริ การ : Primacy Investment Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
และถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป อัตราร้ อยละ 100 ใน Primacy
Investment Limited
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บจก. เอ็มเจ็ท

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้ บริการเช่า

793,528.56

-

บริ ษัทย่อยเช่าเครื่ องบินเหมาลําให้ แก่ผ้ บู ริหาร เพื่อใช้
เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเป็ นการให้ บริการในราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เครื่ องบินในลักษณะที่เป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter
Flight) โดยคิดอัตราค่าบริ การเป็ นรายชัว่ โมงซึง่ เป็ น
อัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด

เครื่ องบินในลักษณะที่เป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter
Flight) โดยคิดอัตราค่าบริ การเป็ นรายชัว่ โมง ซึง่ เป็ น
อัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 102
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บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. สมุย บีช เรสซิเด้ นท์ - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริ การ : บจก. สมุย บีช เรสซิเด้ นท์
ความสัมพันธ์ : บจก. สมุย บีช เรสซิเด้ นท์ เป็ นบริ ษัทย่อยของบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล ซึง่ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ บจก. เอ็ม
เจ็ท คือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้ บริการเช่า

115,967.72

-

บริ ษัทย่อย เช่าเครื่ องบินเหมาลําให้ แก่ผ้ บู ริ หาร เพื่อใช้
เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเป็ นการให้ บริการในราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริ การ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
ความสัมพันธ์ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป เป็ นบริ ษัทย่อยของบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล ซึง่ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ บจก.
เอ็มเจ็ท คือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้ บริการเช่า

5,922,614.18

3,042,248.85

บริ ษัทย่อยเช่าเครื่ องบินเหมาลําให้ แก่ผ้ บู ริหาร เพื่อใช้
เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเป็ นการให้ บริการในราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริ การ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ความสัมพันธ์ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป เป็ นบริ ษัทย่อยของบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล ซึง่ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ บจก. เอ็ม
เจ็ท คือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้ บริการเช่า

12,795,287.93

6,914,360.72

บริ ษัทย่อยเช่าเครื่ องบินเหมาลําให้ แก่ผ้ บู ริหาร เพื่อใช้
เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเป็ นการให้ บริการในราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เครื่ องบินในลักษณะที่เป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter
Flight) โดยคิดอัตราค่าบริ การเป็ นรายชัว่ โมง ซึง่ เป็ น
อัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด

เครื่ องบินในลักษณะที่เป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter
Flight) โดยคิดอัตราค่าบริ การเป็ นรายชัว่ โมง ซึง่ เป็ น
อัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด

เครื่ องบินในลักษณะที่เป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter
Flight) โดยคิดอัตราค่าบริ การเป็ นรายชัว่ โมง ซึง่ เป็ น
อัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 103

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

Sanya Anantara Consulting Limited - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริ การ : Sanya Anantara Consulting Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน AVC Vacation Club Ltd.
2. บจ. AVC Vacation Club ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน Anantara Vacation Club (HK)
3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน Anantara Vacation Club (HK)
อัตราร้ อยละ 100 ใน Sanya Anantara Consulting Limited

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้ บริการเช่า

373,960.97

-

บริ ษัทย่อยเช่าเครื่ องบินเหมาลําให้ แก่ผ้ บู ริหาร เพื่อใช้
เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเป็ นการให้ บริการในราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

Sanya Anantara Real Estate Limited - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริ การ : Sanya Anantara Real Estate Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน AVC Vacation Club Ltd.
2. บจ. AVC Vacation Club ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน Anantara Vacation Club (HK)
3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน Anantara Vacation Club (HK)
อัตราร้ อยละ 100 ใน Sanya Anantara Real Estate Limited

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้ บริการเช่า

2,244,296.26

-

บริ ษัทย่อยเช่าเครื่ องบินเหมาลําให้ แก่ผ้ บู ริหาร เพื่อใช้
เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเป็ นการให้ บริการในราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริ การ : บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต
ความสัมพันธ์ : บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต เป็ นบริ ษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ซึง่ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ บจก. เอ็มเจ็ท คือ
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้ บริการเช่า

454,392.20

461,846.71

บริ ษัทย่อยเช่าเครื่ องบินเหมาลําให้ แก่ผ้ บู ริหาร เพื่อใช้
เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเป็ นการให้ บริการในราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เครื่ องบินในลักษณะที่เป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter
Flight) โดยคิดอัตราค่าบริ การเป็ นรายชัว่ โมง ซึง่ เป็ น
อัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด

เครื่ องบินในลักษณะที่เป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter
Flight) โดยคิดอัตราค่าบริ การเป็ นรายชัว่ โมง ซึง่ เป็ น
อัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด

เครื่ องบินในลักษณะที่เป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter
Flight) โดยคิดอัตราค่าบริ การเป็ นรายชัว่ โมง ซึง่ เป็ น
อัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 104

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ราชดําริ ลอดจิ ้ง- บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริ การ : บจก. ราชดําริ ลอดจิ ้ง
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บจ.เอ็มไอแสควร์ อัตราร้ อยละ
100 ใน บจก. ราชดําริ ลอดจิ ้ง
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ บจก. เอ็ม
เจ็ท คือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้ บริการเช่า

-

2,567,271.89

บริ ษัทย่อยเช่าเครื่ องบินเหมาลําให้ แก่ผ้ บู ริหาร เพื่อใช้
เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเป็ นการให้ บริการในราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

บจก. ราชดําริ เรสซิเด้ นท์ - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริ การ : บจก. ราชดําริ เรสซิเด้ นท์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บจ.เอ็มไอสแควร์ อัตราร้ อยละ
100 ใน บจก. ราชดําริ เรสซิเด้ นท์
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ บจก. เอ็ม
เจ็ท คือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้ บริการเช่า

1,871,286.19

279,512.87

บริ ษัทย่อยเช่าเครื่ องบินเหมาลําให้ แก่ผ้ บู ริหาร เพื่อใช้
เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเป็ นการให้ บริการในราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. เอ็มเจ็ท
ความสัมพันธ์ : บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ เป็ นบริ ษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล ซึง่ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ บจก.
เอ็มเจ็ท คือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

1,452,432.00

1,518,813.00

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เครื่ องบินในลักษณะที่เป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter
Flight) โดยคิดอัตราค่าบริ การเป็ นรายชัว่ โมง ซึง่ เป็ น
อัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด

เครื่ องบินในลักษณะที่เป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter
Flight) โดยคิดอัตราค่าบริ การเป็ นรายชัว่ โมง ซึง่ เป็ น
อัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. เอ็มเจ็ท
โดยคิดอัตราค่าบริ การรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริ มาณงาน ซึง่ เป็ นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับ
การให้ บริ การของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 105

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้เช่า : บจก. เอ็มเจ็ท
ความสัมพันธ์ : บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ เป็ นบริ ษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล ซึง่ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ บจก.
เอ็มเจ็ท คือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

รายได้ ค่าเช่ า : บจก. เอ็มเจ็ท จ่ายค่าเช่าเครื่ อง

287,241.68

373,704.36

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ เป็ นผู้เช่าเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ กบั บริษัทลิสซิง่ ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก ใน
ปริ มาณที่มาก ทําให้ ต้นทุนการเช่าที่ตํ่ากว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

600,000.00

600,000.00

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญมากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ ว

รายได้ จากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

8,190,503.85

8,688,591.29

บริ ษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ท
เนอร์ เป็ นรายการค้ าตามปกติที่บริ ษัทย่อยดําเนินอยู่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

คอมพิวเตอร์ ให้ แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็ นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์
โกลบอล โซลูชนั่ ส์ จ่ายจริ งให้ แก่บริษัทลิสซิง่ ซึง่ เป็ น
บุคคลภายนอกบวกด้ วยต้ นทุนการดําเนินงานจริ ง

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ไม้ ขาว เวเคชั่น วิลล่ า
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. ไม้ ขาว เวเคชัน่ วิลล่า
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. ไม้ ขาว เวเคชัน่ วิลล่า
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน บจก. ไม้ ขาว เวเคชัน่ วิลล่า
และ ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริการด้ านบัญชี โดยคิดค่าบริ การตาม
ลักษณะและปริ มาณงาน ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราที่คดิ ตามต้ นทุนจริ ง และเป็ นอัตรา
เดียวกันกับที่คดิ กับผู้รับบริ การรายอื่นทุกราย

บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป - บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้ขาย :
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป (ประกอบธุรกิจเครื อข่ายร้ านอาหารบริ การด่วน
ภายใต้ ยี่ห้อ The Pizza Company, Swensen’s, Sizzler, Dairy Queen,
Burger King)
ผู้ซื ้อ :
บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ (ประกอบธุรกิจร้ านอาหารบริ การด่วนในท่า
อากาศยาน เช่น ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่)
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป เป็ นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
และถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็ นกรรมการใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และ
บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์

จําหน่ายสินค้ าและผลิตภัณฑ์ให้ บจก. ซีเลค เซอร์ วิส
พาร์ ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทังนี
้ ้การ
ซื ้อขายดําเนินการภายใต้ สญ
ั ญาที่ชดั เจน

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 106

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ไมเนอร์ ดีควิ - บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้ขาย : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ (ประกอบธุรกิจให้ บริ การคิออสไอศกรี มภายใต้ ยี่ห้อ
"Dairy Queen")
ผู้ซื ้อ :
บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป เป็ นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีควิ และถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค
เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็ นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ ดีควิ และ บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ
พาร์ ทเนอร์

รายได้ จากการขาย : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ

14,275,974.85

11,980,828.84

บริ ษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ท
เนอร์ เป็ นรายการค้ าตามปกติที่บริษัทย่อยดําเนินอยู่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้ขาย : บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) (ประกอบธุรกิจให้ บริ การร้ านอาหารประเภท
แฮมเบอร์ เกอร์ ภายใต้ ยี่ห้อ 'Burger King')
ผู้ซื ้อ :
บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป เป็ นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นร้ อยละ 95 ใน บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) และถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก.
ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็ นกรรมการใน บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) และ บจก.
ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์

รายได้ จากการขาย : บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศ

92,364,877.37

85,121,003.48

บริ ษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ท
เนอร์ เป็ นรายการค้ าตามปกติที่บริษัทย่อยดําเนินอยู่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

จําหน่ายไอศกรี ม ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุอปุ กรณ์
ที่ใช้ ในร้ านอาหาร ให้ บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทังนี
้ ้การซื ้อขาย
ดําเนินการภายใต้ สญ
ั ญาที่ชดั เจน

ไทย) จําหน่ายสินค้ าประเภทแฮมเบอร์ เกอร์ ให้ บจก.
ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคา
ตลาด ทังนี
้ ้การซื ้อขายดําเนินการภายใต้ สญ
ั ญาที่
ชัดเจน
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้ขาย : บจก. สเวเซ่นส์ (ไทย) (ประกอบธุรกิจให้ บริ การร้ านอาหารประเภทไอศกรี ม
ภายใต้ ยี่ห้อ "Swensen’s")
ผู้ซื ้อ :
บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป เป็ นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) และถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค
เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็ นกรรมการใน บจก สเวนเซ่นส์ (ไทย) และ บจก. ซีเลค
เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์

รายได้ จากการขาย : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)

1,417,156.51

1,183,851.17

บริ ษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ท
เนอร์ เป็ นรายการค้ าตามปกติที่บริ ษัทย่อยดําเนินอยู่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป - บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้ให้ บริ การ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
ผู้รับบริ การ : บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป เป็ นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็ นกรรมการใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และ บจก.
ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์

2,107,703.28

1,564,092.07

เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

จําหน่ายสินค้ าประเภทไอศกรี ม ให้ บจก. ซีเลค
เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด
ทังนี
้ ้การซื ้อขายดําเนินการภายใต้ สญ
ั ญาที่ชดั เจน

ฟู้ด กรุ๊ ป ให้ บริ การด้ านการบริ หารจัดการและด้ าน
การเงิน การคิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะ
ธุรกิจปกติทวั่ ไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริ หาร
จัดการตามลักษณะและปริ มาณงาน ทังนี
้ ้ อัตรา
ค่าบริ การดังกล่าวเป็ นอัตราทีค่ ดิ ตามต้ นทุนจริ ง และ
เป็ นอัตราเดียวกันกับที่คดิ กับผู้รับบริการรายอื่นทุก
ราย

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 108

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป – บจก. ซีเลค เซอร์ วิส 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 เป็ นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็ นกรรมการใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และ
บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์

บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้ให้ เช่า : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) (ประกอบธุรกิจให้ บริ การร้ านอาหารประเภท ไอศกรี ม
ภายใต้ ยี่ห้อ "Swensen")
ผู้เช่า :
บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป เป็ นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) และถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค
เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็ นกรรมการ บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) และ บจก. ซีเลค
เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ
เงินปั นผลรั บ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป รับ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

40,798,933.33

40,798,933.33

เป็ นผลจากการที่ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ปถือหุ้นใน
บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ ซงึ่ ถือเป็ นลงทุนประเภทหนึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ ว

87,356.86

84,000.00

เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เงินปั นผลจากการลงทุน บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ท
เนอร์ ในอัตราเดียวกับ บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ท
เนอร์ จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทัว่ ไป

รายได้ ค่าเช่ า : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) ให้ เช่า

โกดังแก่ บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ โดยมีการ
กําหนดอัตราค่าเช่าที่ชดั เจน ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่า
ดังกล่าว เป็ นอัตราทีค่ ดิ ตามต้ นทุนจริ งบวกค่าใช้ จ่าย
ดําเนินงานอื่น
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เหตุผลและความจําเป็ น

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

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

เงินให้ ก้ ยู ืม : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ให้

-

176,131.700.00

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบี ้ย
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

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

ดอกเบีย้ รับ : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

4,674,054.58

5,952,869.11

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบี ้ย
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

เหตุผลและความจําเป็ น

Eutopia Private Holding Limited
Eutopia Private Holding Limited กู้ยืมเงินตาม
สัญญาร่ วมทุน และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตราที่
กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าว
มีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
176,131,700.00
การกู้เพิม่
147,661,200.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
(323,792,900.00)
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
0.00
ราคาตามบัญชีปลายปี
0.00

ได้ รับดอกเบี ้ยรับจากการให้ Eutopia Private
Holding Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน โดย
อัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวเป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดย
ผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 110
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บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
Lodging Mangement (Labuan) Limited - Eutopia Private Holding Limited
ผู้ให้ บริ การ : Lodging Management (Labuan) Limited (บริ หารโรงแรม)
ผู้รับบริ การ : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน Lodging Mangement
(Labuan) Limited โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited
Lodging Mangement (Labuan) Limited - Eutopia Private Holding Limited
ผู้ให้ บริ การ : Lodging Management (Labuan) Limited (บริ หารโรงแรม)
ผู้รับบริ การ : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน Lodging Mangement
(Labuan) Limited โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : Lodging Mangement

148,174,914.51

139,172,167.26

เนื่องจาก Lodging Mangement (Labuan) Limited มีผ้ ทู ี่
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ น
การใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

3,840,776.56

4,662,463.75

เนื่องจาก Lodging Mangement (Labuan) Limited มีผ้ ทู ี่
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ น
การใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

(Labuan) Limited ให้ บริ การจัดการด้ านการบริ หาร
โรงแรม การคิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะ
สากลทัว่ ไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้ มี
การกําหนดอัตราค่าบริการที่ชดั เจน

รายได้ อ่ ืน : บริษัทย่อย คือ Lodging
Management (Labuan) Limited ให้ บริ การจัดการ
หาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินให้ แก่ Eutopia
Private Holding Limited การคิดค่าบริ หารจัดการ
เป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป และอัตรา
ค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการดังกล่าวเป็ นอัตราที่
ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้ มีการกําหนดอัตรา
ค่าบริ การที่ชดั เจน
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป - Eutopia Private Holding Limited
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ผู้รับบริ การ : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
และถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล อัตราร้ อยละ 50 ใน
Eutopia Private Holding Limited
2. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ ป และ Eutopia Private Holding Limited

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล

1,885,229.00

1,185,048.00

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป มีผ้ ทู ี่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากร
ร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล - Eutopia Private Holding Limited
ผู้ให้ บริ การ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ผู้รับบริ การ : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน Eutopia Private
Holding Limited โดยผ่าน บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย
เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ Eutopia Private Holding
Limited

รายได้ ค่าบริ หารโครงการ : บมจ. ไมเนอร์

5,226,290.00

860,125.00

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีผ้ มู ีความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการบริ หารโครงการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

กรุ๊ ป ให้ บริ การจัดการด้ านการบริ หารโรงแรม การคิด
ค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป และ
อัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการดังกล่าวเป็ นอัตราที่
ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้ มีการกําหนดอัตรา
ค่าบริ การที่ชดั เจน

อินเตอร์ เนชัน่ แนล ให้ บริ การงานบริ หารโครงการ
ให้ แก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิด
อัตราค่าธรรมเนียมตามต้ นทุนจริ ง ซึง่ เป็ นลักษณะ
ใกล้ เคียงกับการคิดค่าบริ การโดยที่ปรึกษาอิสระจาก
ภายนอก
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - Eutopia Private Holding Limited
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์ และถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล อัตราร้ อยละ
50 ใน Eutopia Private Holding Limited
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
และ Eutopia Private Holding Limited

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

394,190.00

1,090,190.00

เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล

2,339,752.42

-

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป มีผ้ ทู ี่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากร
ร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

ดอกเบีย้ รับ : Lodging Management (Mauritius)

2,676,384.59

-

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศแก่ Eutopia Private Holding Limited
การคิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะธุรกิจปกติ
ทัว่ ไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการตาม
ลักษณะและปริ มาณงาน ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราที่คดิ ตามต้ นทุนจริ ง และเป็ นอัตรา
เดียวกันกับที่คดิ กับผู้รับบริ การรายอื่นทุกราย

เหตุผลและความจําเป็ น

MHG Deep Blue Financing
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป – MHG Deep Blue Financing
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ผู้รับบริ การ : MHG Deep Blue Financing
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
และถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป อัตราร้ อยละ 50 ใน
MHG Deep Blue Financing

กรุ๊ ป ให้ บริ การทางการเงิน การคิดค่าบริหารจัดการ
เป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป และอัตรา
ค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการดังกล่าวเป็ นอัตราที่
ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้ มีการกําหนดอัตรา
ค่าบริ การที่ชดั เจน

O Plus E Holding Private Limited
Lodging Management (Mauritius) – O Plus E Holding Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Lodging Management (Mauritius)
ผู้ก้ ู : O Plus E Holding Limited
ความสัมพันธ์ :บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน Lodging
Management (Mauritius) และถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน Lodging Management (Mauritius)
อัตราร้ อยละ 50 ใน O Plus E Holding Limited

ให้ O Plus E Holding Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา
โดยคิดดอกเบี ้ยในอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น
และอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์
โดยมีสญ
ั ญาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
Lodging Management (Mauritius) – O Plus E Holding Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Lodging Management (Mauritius)
ผู้ก้ ู : O Plus E Holding Limited
ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน Lodging
Management (Mauritius) และถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน Lodging Management (Mauritius)
อัตราร้ อยละ 50 ใน O Plus E Holding Limited

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

เงินให้ ก้ ยู ืม : Lodging Management (Mauritius)

453,728,019.56

-

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

ดอกเบีย้ รับ : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

1,975,755.93

61,460.29

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

ให้ O Plus E Holding Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา
และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกัน
โดยผู้ถือหุ้นและอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคาร
พาณิชย์ ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
0.00
การกู้เพิม่
453,728,019.56
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
0.00
ราคาตามบัญชีปลายปี 453,728,019.56

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ฮาเบอร์ ววิ
บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล - บจก. ฮาเบอร์ วิว
ผู้ให้ ก้ ู : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ธุรกิจลงทุน)
ผู้ก้ ู : บจก. ฮาเบอร์ ววิ
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
และถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล อัตราร้ อยละ 30.39 ใน บจก.
ฮาเบอร์ วิว

ให้ บจก. ฮาเบอร์ วิว กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดย
คิดดอกเบี ้ยในอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้นและ
อ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ โดยมี
สัญญาทีก่ ําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล - บจก. ฮาเบอร์ วิว
ผู้ให้ ก้ ู : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ธุรกิจลงทุน)
ผู้ก้ ู : บจก. ฮาเบอร์ ววิ
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
และ ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล อัตราร้ อยละ 30.39 ใน บจก.
ฮาเบอร์ วิว

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป - บจก. ฮาเบอร์ วิว
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ผู้รับบริ การ : บจก. ฮาเบอร์ วิว
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
และ บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บจก. อาร์ จีอาร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล อัตราร้ อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์ วิว
2. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
และ บจก. ฮาเบอร์ วิว

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

เงินให้ ก้ ยู ืม : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

50,400,843.01

12,666,760,85

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล

2,676,269.77

2,179,023.83

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป เป็ นผู้ท่มี ีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุ สมผลเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

ให้ บจก. ฮาเบอร์ วิว กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และ
คิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้
ถือหุ้นและอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคาร
พาณิชย์ ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
12,666,760.85
การกู้เพิม่
36,831,782.83
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
902,299.33
ราคาตามบัญชีปลายปี
50,400,843.01

กรุ๊ ป ให้ บริ การจัดการด้ านการบริ หารโรงแรม การคิด
ค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป และ
อัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการดังกล่าวเป็ นอัตราที่
ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้มีการกําหนดอัตรา
ค่าบริ การที่ชดั เจน

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 115

เหตุผลและความจําเป็ น

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. ฮาเบอร์ วิว
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. ฮาเบอร์ วิว
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์ และ บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ ถือหุ้นทางทางอ้ อมผ่าน บจก.
อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล อัตราร้ อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์ วิว
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ น
กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บจก. ฮาเบอร์ วิว

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

59,530.00

66.069.00

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

146,304,524.99

136,575,739.56

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบี ้ย
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศแก่ บจก. ฮาเบอร์ ววิ การคิดค่าบริ หาร
จัดการเป็ นไปในลักษณะธุรกิจปกติทวั่ ไป และคิด
อัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการตามลักษณะและ
ปริ มาณงาน ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็ นอัตราที่
คิดตามต้ นทุนจริ ง และเป็ นอัตราเดียวกันกับที่คดิ กับ
ผู้รับบริ การรายอื่นทุกราย

เหตุผลและความจําเป็ น

Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
Hospitality Investment International Limited - Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริ หารโรงแรม)
ผู้ก้ ู : Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท 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 ืม : Hospitality Investment

International Limited ให้ Tanzania Tourism and
Hospitality Investment Limited
กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่
เป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญา
เงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
136,575,739,56
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
9,728,785.43
ราคาตามบัญชีปลายปี 146,304,524.99

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 116

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
Hospitality Investment International Limited - Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริ หารโรงแรม)
ผู้ก้ ู : Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท 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

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

ดอกเบีย้ รับ : Hospitality Investment

3,144,086.15

3,425,398.35

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบี ้ย
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เงินให้ ก้ ยู ืม : Hospitality Investment

15,464,130.90

14,435,815.40

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบี ้ย
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

International Limited ได้ รับดอกเบี ้ยรับจากการให้
Tanzania Tourism and Hospitality Investment
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน โดยอัตรา
ดอกเบี ้ยดังกล่าวเป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือ
หุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน

เหตุผลและความจําเป็ น

Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited
Hospitality Investment International Limited - Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริ หารโรงแรม)
ผู้ก้ ู : Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท 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

International Limited ให้ Zanzibar Tourism and
Hospitality Investment Limited
กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่
เป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญา
เงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
14,435,815.40
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
1,028,315.50
ราคาตามบัญชีปลายปี
15,464,130.90

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 117

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
Hospitality Investment International Limited - Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริ หารโรงแรม)
ผู้ก้ ู : Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่านบริ ษัท 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

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

ดอกเบีย้ รับ : Hospitality Investment

359,247.43

362,314.15

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบี ้ย
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เงินให้ ก้ ยู ืม : Hospitality Investment

91,221,808.00

85,155,848.00

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบี ้ย
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

International Limited ได้ รับดอกเบี ้ยรับจากการให้
Zanzibar Tourism and Hospitality Investment
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน โดยอัตรา
ดอกเบี ้ยดังกล่าวเป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือ
หุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน

เหตุผลและความจําเป็ น

Rocky Hill Limited
Hospitality Investment International Limited - Rocky Hill Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริ หารโรงแรม)
ผู้ก้ ู : Rocky Hill Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ร้ อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited อัตราร้ อยละ 50 ใน Rocky Hill
Limited

International Limited ให้ Rocky Hill Limited กู้ยืม
เงินตามสัญญาร่ วมทุน และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่ เป็ น
อัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
85,155,848.00
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
6,065,960.00
ราคาตามบัญชีปลายปี 91,221,808.00

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 118

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
Hospitality Investment International Limited - Rocky Hill Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริ หารโรงแรม)
ผู้ก้ ู : Rocky Hill Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ร้ อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited อัตราร้ อยละ 50 ใน Rocky Hill
Limited

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

ดอกเบีย้ รับ : Hospitality Investment

3,468,968.05

569.536.73

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบี ้ย
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เงินให้ ก้ ยู ืม : Hospitality Investment

53,189,467.43

49,652,537.07

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบี ้ย
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

International Limited ได้ รับดอกเบี ้ยรับจากการให้
Rocky Hill Limited. กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน โดย
อัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวเป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดย
ผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน

เหตุผลและความจําเป็ น

Sand River Eco Camp Limited
Hospitality Investment International Limited - Sand River Eco Camp Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริ หารโรงแรม)
ผู้ก้ ู : Sand River Eco Camp Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ร้ อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited อัตราร้ อยละ 50 ใน Sand River
Eco Camp Limited

International Limited ให้ Sand River Eco Camp
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน และคิดอัตรา
ดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
49,652,537.07
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
3,536,930.36
ราคาตามบัญชีปลายปี
53,189,467.43

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 119

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
Hospitality Investment International Limited - Sand River Eco Camp Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริ หารโรงแรม)
ผู้ก้ ู : Sand River Eco Camp Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ร้ อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited อัตราร้ อยละ 50 ใน Sand River
Eco Camp Limited

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

ดอกเบีย้ รับ : Hospitality Investment

2,306,013.89

2,349,033.47

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบี ้ย
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เงินให้ ก้ ยู ืม : Hospitality Investment

85,283,924.57

79,612,814.93

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบี ้ย
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

International Limited ได้ รับดอกเบี ้ยรับจากการให้
Sand River Eco Camp Limited. กู้ยืมเงินตาม
สัญญาร่ วมทุน โดยอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวเป็ นอัตราที่
กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าว
มีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน

เหตุผลและความจําเป็ น

Elewana Afrika Limited
Hospitality Investment International Limited - Elewana Afrika Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริ หารโรงแรม)
ผู้ก้ ู : Elewana Afrika Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ร้ อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน Zanzibar
Tourism and Hospitality Investment Limited อัตราร้ อยละ 50 ใน Elewana
Afrika Limited

International Limited ให้ Elewana Afrika Limited
กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่
เป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญา
เงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
79,612,814.93
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
5,671,109.64
ราคาตามบัญชีปลายปี
85,283,924.57

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 120

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
Hospitality Investment International Limited - Elewana Afrika Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited (บริ หารโรงแรม)
ผู้ก้ ู : Elewana Afrika Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ร้ อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน Zanzibar
Tourism and Hospitality Investment Limited อัตราร้ อยละ 50 ใน Elewana
Afrika Limited

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

ดอกเบีย้ รับ : Hospitality Investment

2,499,590.95

2,551,592.97

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบี ้ย
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เงินให้ ก้ ยู ืม : Oaks Hotels & Resorts Limited ให้

11,255,916.25

1,963,928.91

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบี ้ย
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

International Limited ได้ รับดอกเบี ้ยรับจากการให้
Elewana Afrika Limited. กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วม
ทุน โดยอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวเป็ นอัตราทีก่ ําหนด
ร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน

เหตุผลและความจําเป็ น

Harbour Residences Oaks Limited
Oaks Hotels & Resorts Limited – Harbour Residences Oaks Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Oaks Hotels & Resorts Limited
ผู้ก้ ู : Harbour Residences Oaks Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
อัตราร้ อยละ 100 ใน Oaks Hotels & Resorts Limited
2. Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Harbour Residences
Oaks Limited

Harbour Residences Oaks Limited กู้ยืมเงินตาม
สัญญาร่ วมทุน และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตราที่
กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าว
มีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
1,963,928.91
การกู้เพิม่
9,452,565.50
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลีย่ น
(160,578.16)
ราคาตามบัญชีปลายปี
11,255,916.25

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 121

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
Oaks Hotels & Resorts Limited – Harbour Residences Oaks Limited
ผู้รับเงินปั นผล : Oaks Hotels & Resorts Limited
ผู้จ่ายเงินฝั นผล : Harbour Residences Oaks Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
อัตราร้ อยละ 100 ใน Oaks Hotels & Resorts Limited
2. Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Harbour Residences
Oaks Limited

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

เงินปั นผลรั บ : Oaks Hotels & Resorts Limited

10,317,012.13

-

เป็ นผลจากการที่ Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้น
ใน Harbour Residences Oasks Limited ซึง่ ถือเป็ นลงทุน
ประเภทหนึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ ว

เงินให้ ก้ ยู ืม : บจก. ราชดําริ ลอดจิ ้ง ให้ บจก.ซูม่า

73,340,002.00

73,340,002.00

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบี ้ย
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รับเงินปั นผลจากการลงทุนใน Harbour Residences
Oasks Limited ในอัตราเดียวกับ Harbour
Residences Oaks Limited จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทัว่ ไป

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ซูม่า กรุงเทพ
บจก. ซูม่า กรุงเทพ- บจก.ราชดําริ ลอดจิ ้ง
ผู้ให้ ก้ ู : บจก.ราชดําริ ลอดจิ ้ง
ผู้ก้ ู : บจก.ซูม่า กรุ งเทพ
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 51 แต่มีสทิ ธิในการออกเสียง
ร้ อยล่ะ 35
2. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ นกรรมการใน บจก. ซูม่า กรุ งเทพ
และบจก.ราชดําริ ลอดจิ ้ง

กรุ งเทพ กู้ยืมเงิน และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตราที่
กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าว
มีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
73,340,002.00
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
0.00
ราคาตามบัญชีปลายปี
73,340,002.00

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 122

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

7,395,204.01

6.053,812.25

เนื่องจาก บจก เอ็ม สปา เวนเจอร์ เป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากร
ร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

-

14,895,032.66

เป็ นผลจากการที่ บจก.เอ็ม สปา เวนเจอร์ ถือหุ้นใน
Arabian Spa (Dubai) Limited ซึง่ ถือเป็ นเงินลงทุนประเภท
หนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ ว

เหตุผลและความจําเป็ น

Arabian Spa (Dubai) Limited
บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ - Arabian Spa (Dubai) Limited
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ (ศูนย์บริ การสปาเพื่อสุขภาพ)
ผู้รับบริ การ : Arabian Spa (Dubai) Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. เอ็ม สปา อินเตอร์
เนชัน่ แนล
2. บจก.เอ็ม สปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก.เอ็ม สปา เวนเจอร์
3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ อัตรา
ร้ อยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai) Limited
4. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ น
กรรมการใน บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ และ Arabian Spa (Dubai) Limited
บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ - Arabian Spa (Dubai) Limited
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ (ศูนย์บริ การสปาเพื่อสุขภาพ)
ผู้รับบริ การ : Arabian Spa (Dubai) Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. เอ็ม สปา อินเตอร์
เนชัน่ แนล
2. บจก.เอ็ม สปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก.เอ็ม สปา เวนเจอร์
3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์
อัตราร้ อยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai) Limited
4. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย
เป็ นกรรมการใน บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ และ Arabian Spa (Dubai) Limited

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. เอ็ม สปา เวน

เจอร์ ให้ บริ การด้ านการจัดการ การบริ หารสปา การ
คิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะธุรกิจปกติ
ทัว่ ไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการตาม
ลักษณะและปริ มาณงาน ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราที่คดิ ตามต้ นทุนจริ ง และเป็ นอัตรา
เดียวกันกับที่คดิ กับผู้รับบริ การรายอื่นทุกราย

เงินปั นผลรั บ : บจก. เอ็มสปา เวนเจอร์ รับเงินปั น
ผลจากการลงทุนใน Arabian Spa (Dubai) Limited
ในอัตราเดียวกับ Arabian Spa (Dubai) Limited
จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทัว่ ไป

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 123

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

18,573,886.19

15,536,807.64

การเช่าที่ดนิ เพื่อสร้ างโรงแรม และดําเนินกิจการโรงแรม
เป็ นรายการค้ าตามปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นธรรม และมีความสมเหตุสมผล

480,000.00

600,937.00

เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญมากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ศรีพฒ
ั น์ การ์ เด้ น
บจก. แม่ริม เทอเรซ รี ซอร์ ท - บจก. ศรี พฒ
ั น์ การ์ เด้ น
ผู้ให้ เช่า : บริ ษัท ศรี พฒ
ั น์ การ์ เด้ น จํากัด (ธุรกิจลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์)
ผู้เช่า : บจก. แม่ริม เทอเรซ รี ซอร์ ท
ความสัมพันธ์ :
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน บจก.
ศรี พฒ
ั น์ การ์ เด้ น และถือหุ้นร้ อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซึง่
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 71.14** ใน บจก. แม่ริม เทอเรซ รี
ซอร์ ท
2. มีกรรมการร่ วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

ค่ าเช่ า : บจก. แม่ริม เทอเรซ รี ซอร์ ท เช่าที่ดนิ ของ

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. ศรี พฒ
ั น์ การ์ เด้ น
ผู้ให้ บริ การ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ: บจก. ศรี พฒ
ั น์ การ์ เด้ น
ความสัมพันธ์ :
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน บจก.
ศรี พฒ
ั น์ การ์ เด้ น และถือหุ้นร้ อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซึง่
ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) และบจก. ศรี พฒ
ั น์ การ์ เด้ น

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

บจก. ศรี พฒ
ั น์ การ์ เด้ นเพื่อใช้ ในการก่อสร้ างโรงแรม
โฟร์ ซีซนั่ ส์ รี ซอร์ ท เชียงใหม่ ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าพื ้นที่คดิ
เป็ นอัตราร้ อยละของรายได้ รวม ซึง่ เป็ นอัตราตลาด
โดยมีสญ
ั ญาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่
ชัดเจน

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านบัญชี ภาษี และการเงิน การ
คิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะธุรกิจปกติ
ทัว่ ไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการตาม
ลักษณะและปริ มาณงาน ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราที่คดิ ตามต้ นทุนจริ ง และเป็ นอัตรา
เดียวกันกับที่คดิ กับผู้รับบริ การรายอื่นทุกราย

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 124

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

658,788.00

762,056.50

เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

30,948.23

28,912.72

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ เป็ นผู้เช่าเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ กบั บริษัทลิสซิง่ ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก ใน
ปริ มาณที่มาก ทําให้ ต้นทุนการเช่าที่ตํ่ากว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

60,000.00

50,937.50

เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย)
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย)
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย)
ความสัมพันธ์ :
1. บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้ อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
และ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย)
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย)
ผู้ให้ เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย)
ความสัมพันธ์
1. บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้ อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
และ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย)

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮ
ลดิ ้ง (ไทย)
โดยคิดอัตราค่าบริ การรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริ มาณงาน ซึง่ เป็ นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับ
การให้ บริ การของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

รายได้ ค่าเช่ า : บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย)จ่ายค่า
เช่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์ ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็ นอัตราที่ บจก.
ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ จ่ายจริ งให้ แก่บริ ษัทลิสซิง่
ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกบวกด้ วยต้ นทุนการดําเนินงาน
จริ ง

บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิง้
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ ้ง
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ ้ง
ความสัมพันธ์
1. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนาย จอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ ้ง

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. ภูเก็ต เวส
เซล โฮลดิ ้ง
โดยคิดอัตราค่าบริ การรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริ มาณงาน ซึง่ เป็ นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับ
การให้ บริ การของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 125

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

-

938.00

เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัท

-

2,125.50

เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัท

-

938.00

เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัท

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก.แอร์ ชาร์ เตอร์ ไฟท์
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ – บจก. แอร์ ชาร์ เตอร์ ไฟท์
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. แอร์ ชาร์ เตอร์ ไฟท์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บจก. แอร์ ชาร์ เตอร์ ไฟท์

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. แอร์ ชาร์
เตอร์ ไฟท์
โดยคิดอัตราค่าบริ การรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริ มาณงาน ซึง่ เป็ นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับ
การให้ บริ การของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

บจก. พลูหลวง
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ -บจก. พลูหลวง
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. พลูหลวง
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนาย จอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ.ไม
เนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บจก. พลูหลวง

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. พลูหลวง
โดยคิดอัตราค่าบริ การรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริ มาณงาน ซึง่ เป็ นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับ
การให้ บริ การของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

บจก.เลเช่ อร์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส์
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ – บจก.เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ ไพร้ ส์
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก.เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ ไพร้ ส์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
และ บจก.เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ ไพร้ ส์

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก.เลเช่อร์ เอ็น
เตอร์ ไพร้ ส์
โดยคิดอัตราค่าบริ การรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริ มาณงาน ซึง่ เป็ นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับ
การให้ บริ การของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 126

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

-

63,325.00

เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

176,623,233.00

130,547,607.00

เป็ นผลจากการที่บริ ษัทถือหุ้นใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท ซึง่ ถือเป็ นลงทุนประเภทหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
สมเหตุสมผลแล้ ว

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ -บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม
ความสัมพันธ์ :
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน
บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม และถือหุ้นร้ อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล ซึง่ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไม
เนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
และ บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. หัวหิน
คอนโดมิเนียม.โดยคิดอัตราค่าบริ การรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริ มาณงาน ซึง่ เป็ นการคิดค่าบริ การ
ลักษณะเดียวกับการให้ บริ การของผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล – บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้รับเงินปั นผล : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ผู้จ่ายเงินปั นผล : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท
2. นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท

เงินปั นผลรั บ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

รับเงินปั นผลจากการลงทุน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท ในอัตราเดียวกับ บจก. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทัว่ ไป

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 127

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ซื ้อ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ร้ อยละ 99.72
2. นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และ บมจ.
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ซื ้อ : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล 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. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
2. นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
บจก. เอสแอลอาร์ ที - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ซื ้อ : บจก. เอสแอลอาร์ ที
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล 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. เอสแอลอาร์ ที
2. นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

ซือ้ สินค้ า : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ซื ้อ

21,139,314.00

25,619,488.56

เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็ นผู้ผลิตและ
จําหน่ายเบเกอร์ รี่ อาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็ง เป็ นราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นธรรม และ
มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัท

ซือ้ สินค้ า : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) ซื ้อผลิตภัณฑ์

17,570,385.00

11,203,545.00

เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็ นผู้ผลิตและ
จําหน่ายเบเกอร์ รี่ อาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็ง เป็ นราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นธรรม และ
มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัท

8,492,444.00

5,432,740.00

เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็ นผู้ผลิตและ
จําหน่ายเบเกอร์ รี่ อาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็ง เป็ นราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นธรรม และ
มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัท

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

ผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทังนี
้ ้
อัตราค่าสินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียง
กับการซื ้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจาก
บุคคลภายนอก

จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทังนี
้ ้ อัตราค่า
สินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียงกับการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก

ซือ้ สินค้ า : บจก. เอส.แอล.อาร์ .ที ซื ้อผลิตภัณฑ์จาก
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทังนี
้ ้ อัตราค่าสินค้ า
ดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียงกับการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 128

เหตุผลและความจําเป็ น

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
บจก. ไมเนอร์ ดีควิ - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ซื ้อ : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล 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. ไมเนอร์ ดีควิ
2. นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

ซือ้ สินค้ า : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ ซื ้อผลิตภัณฑ์จาก

9,470,745.00

8,086,065.00

เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็ นผู้ผลิตและ
จําหน่ายเบเกอร์ รี่ อาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็ง เป็ นราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นธรรม และ
มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

624,852.00

360,938.00

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

109,826.64

129,654.15

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ เป็ นผู้เช่าเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ กบั บริษัทลิสซิง่ ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก ใน
ปริ มาณที่มาก ทําให้ ต้นทุนการเช่าที่ตํ่ากว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทังนี
้ ้ อัตราค่าสินค้ า
ดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียงกับการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ – บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์
ผู้ให้ เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้เช่า : บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. เอ็มเจ็ท
เมนเทนแนนซ์โดยคิดอัตราค่าบริ การรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริ มาณงาน ซึง่ เป็ นการคิดค่าบริ การ
ลักษณะเดียวกับการให้ บริ การของผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก

รายได้ ค่าเช่ า : บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ จ่าย

ค่าเช่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ แก่ บจก. ไมเนอร์ โก
ลบอล โซลูชนั่ ส์ ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็ นอัตราที่
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ จ่ายจริ งให้ แก่บริษัท
ลิสซิง่ ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกบวกด้ วยต้ นทุนการ
ดําเนินงานจริ ง

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 129

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

19,092.00

59,963.00

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

19,428.00

938.00

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าเช่ า : บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิ ้ง

31,557.48

26,275.48

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ เป็ นผู้เช่าเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ กบั บริษัทลิสซิง่ ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก ใน
ปริ มาณที่มาก ทําให้ ต้นทุนการเช่าที่ตํ่ากว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. จีไฟว์ เจ็ท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. จีไฟว์ เจ็ท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. จีไฟว์ เจ็ท
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บจก. จีไฟว์ เจ็ท

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. จีไฟว์ เจ็ท
โดยคิดอัตราค่าบริ การรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริ มาณงาน ซึง่ เป็ นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับ
การให้ บริ การของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

บจก. เอ็มดีเจ็ท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. เอ็มดีเจ็ท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. เอ็มดีเจ็ท
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลและ
บจก. เอ็มดีเจ็ท

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท
โดยคิดอัตราค่าบริ การรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริ มาณงาน ซึง่ เป็ นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับ
การให้ บริ การของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิง้
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิ ้ง
ผู้ให้ เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้เช่า : บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิ ้ง
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิ ้ง

จ่ายค่าเช่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ แก่ บจก. ไมเนอร์ โก
ลบอล โซลูชนั่ ส์ ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็ นอัตราที่
บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ จ่ายจริงให้ แก่บริษัท
ลิสซิง่ ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกบวกด้ วยต้ นทุนการ
ดําเนินงานจริ ง
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิ ้ง
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิ ้ง
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิ ้ง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

35,460.00

79,437.50

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

417,125.46

377,906.98

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
และยังเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

111,332.97

66,826.08

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ เป็ นผู้เช่าเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ กบั บริษัทลิสซิง่ ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก ใน
ปริ มาณที่มาก ทําให้ ต้นทุนการเช่าที่ตํ่ากว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. ไมเนอร์
แอร์ คราฟ โฮลดิ ้ง โดยคิดอัตราค่าบริ การรายเดือน
ตามลักษณะและปริ มาณงาน ซึง่ เป็ นการคิด
ค่าบริ การลักษณะเดียวกับการให้ บริการของ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่
และ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
2. บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่
และ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
2. บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. มายเซล
ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช โดยคิดอัตราค่าบริ การรายเดือน
ตามลักษณะและปริ มาณงาน ซึง่ เป็ นการคิด
ค่าบริ การลักษณะเดียวกับการให้ บริการของ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

รายได้ ค่าเช่ า : บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ที

เอช จ่ายค่าเช่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ แก่ บจก. ไม
เนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าดังกล่าว
เป็ นอัตราที่ บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ จ่ายจริ ง
ให้ แก่บริ ษัทลิสซิง่ ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกบวกด้ วย
ต้ นทุนการดําเนินงานจริ ง

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 131

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ - บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
ผู้ให้ บริ การ: บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่
ผู้รับบริ การ: บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่
และ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ที
เอช
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ - บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
ผู้ให้ บริ การ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่
ผู้รับบริ การ : บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่
และ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ที
เอช

บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ - บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
ผู้ให้ บริ การ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่
ผู้รับบริ การ : บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่
และ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ที
เอช

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์

1,706,100.00

1,742,496.00

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ มีบคุ ลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้ านการบริ การจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เงินให้ ก้ ยู ืม : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ ให้ บจก.

2,000,000.00

-

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบี ้ย
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

74,432.52

-

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอตั ราดอกเบี ้ย
ตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

ปอเรชัน่ ให้ บริ การด้ านบริ หารจัดการ แก่ บจก. มาย
เซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช โดยคิดอัตราค่าบริ การราย
เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึง่ เป็ นการคิด
ค่าบริ การลักษณะเดียวกับการให้ บริการของ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช กู้ยืมเงินตามสัญญา
ร่ วมทุน และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตราที่กําหนด
ร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
0.00
การกู้เพิม่
2,000,000.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
0.00
ราคาตามบัญชีปลายปี
2,000,000.00
ดอกเบีย้ รับ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ ได้ รับ
ดอกเบี ้ยรับจากการให้ บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท
ทีเอช กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน โดยอัตราดอกเบี ้ย
ดังกล่าวเป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้
สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
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เหตุผลและความจําเป็ น

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

เงินปั นผลรั บ : Delicious Food Holding

67,228,233.27

70,664,225.00

เป็ นผลจากการที่ Delicious Food Holding (Australia)ถือ
หุ้นใน The Coffee Club Holdings Pty.Ltd.ซึง่ ถือเป็ น
ลงทุนประเภทหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล
แล้ ว

เงินปั นผลรั บ : Oaks Hotels & Resorts Limited

15,400,961.16

18,012,201.50

เป็ นผลจากการที่ Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้น
ใน Tidal Swell Pty.Ltd.ซึง่ ถือเป็ นลงทุนประเภทหนึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ ว

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

เหตุผลและความจําเป็ น

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 :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 99.67 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด
กรุ๊ ป และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน Delicious Food
Holding (Singapore) Pte.Ltd อัตราร้ อยละ 100 ใน Delicious Food Holding
(Australia)
2. Delicious Food Holding (Australia) ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน The Coffee Club
Holdings Pty.Ltd.

(Australia) Pty.Ltd. รับเงินปั นผลจากการลงทุนใน
The Coffee Club Holdings Pty.Ltd.ในอัตรา
เดียวกับ The Coffee Club Holdings Pty.Ltd. จ่าย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทัว่ ไป

Tidal Swell Pty.Ltd
Oaks Hotels & Resorts Limited – Tidal Swell Pty.Ltd
ผู้รับเงินปั นผล : Oaks Hotels & Resorts Limited
ผู้จ่ายเงินปั นผล : Tidal Swell Pty.Ltd
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 99.67 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด
กรุ๊ ป และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน Primacy
Investment Limited
2. Primacy Investment Limited ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน Delicious Food Holding
(Singapore) Pte.Ltd
3. Delicious Food Holding (Singapore) Pte.Ltd ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน MHG
Hotel Holding Australia Pty.Ltd ซึง่ ถือหุ้นใน Oaks Hotels & Resorts Limited
ร้ อยละ 100
4. Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้นร้ อยละ 25 ใน Tidal Swell Pty.Ltd

รับเงินปั นผลจากการลงทุนใน Tidal Swell Pty.Ltd
ในอัตราเดียวกับ Tidal Swell Pty.Ltd จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นทัว่ ไป

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 133

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

ค่ าประกันภัย : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

13,618,219.83

15,007,578.00

ซือ้ สินค้ า : บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) ซื ้อ

2,185,218.00

-

เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ เป็ นผู้ผลิต
และจําหน่ายเบเกอร์ รี่ อาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็ง เป็ นราคา
ตลาดและเงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นธรรม และ
มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัท

ซือ้ สินค้ า : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ ซื ้อผลิตภัณฑ์จาก

12,549,800.00

-

เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ เป็ นผู้ผลิต
และจําหน่ายเบเกอร์ รี่ อาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็ง เป็ นราคา
ตลาดและเงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นธรรม และ
มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัท

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

เหตุผลและความจําเป็ น

บริษัท อินชัวร์ เอ็กซ์ เซลเลนซ์ อินชัวร์ รันซ์ โบรกเกอร์ ส จํากัด
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บริษัทย่อย – บริ ษัท อินชัวร์ เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์
รันซ์ โบรกเกอร์ ส จํากัด
ผู้ให้ บริ การ : บริ ษัท อินชัวร์ เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์ รันซ์ โบรกเกอร์ ส จํากัด
ผู้รับบริ การ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บริ ษัทย่อย
ความสัมพันธ์ : มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค .

และ บริษัทย่อย จ่ายค่าประกันภัย ให้ บริษัท อินชัวร์
เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์ รันซ์ โบรกเกอร์ ส จํากัด ราคา
ประกันภัยดังกล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับราคา
ตลาด

เนื่องจาก บริ ษัท อินชัวร์ เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์ รันซ์ โบรก
เกอร์ ส จํากัด มีบคุ ลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านการ
ประกันภัย และยังเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักซ์ จํากัด (มหาชน)
บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ผู้ซื ้อ : บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย)
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
อัตราร้ อยละ 95 ใน บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย)
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บมจ. ไทยยู
เนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
บจก.ไมเนอร์ ดีควิ - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ผู้ซื ้อ : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
อัตราร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีควิ
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็ นกรรมการในบริษัท บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บมจ.
ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์

ผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ทังนี
้ ้ อัตราค่าสินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและ
ใกล้ เคียงกับการซื ้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจาก
บุคคลภายนอก

บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ทังนี
้ ้ อัตราค่า
สินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียงกับการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 134

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

บจก. เอส.แอล.อาร์ .ที - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ผู้ซื ้อ : บจก. เอส.แอล.อาร์ .ที
ความสัมพันธ์ :
3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
อัตราร้ อยละ 100 ใน บจก. เอส.แอล.อาร์ .ที
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บมจ. ไทยยู
เนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ผู้ซื ้อ : บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
อัตราร้ อยละ 100 ใน บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บมจ. ไทยยู
เนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์

ซือ้ สินค้ า : บจก. เอส.แอล.อาร์ .ที ซื ้อผลิตภัณฑ์จาก

27,606,458.80

-

เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ เป็ นผู้ผลิต
และจําหน่ายเบเกอร์ รี่ อาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็ง เป็ นราคา
ตลาดและเงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นธรรม และ
มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัท

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

3,440,200.00

-

เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ เป็ นผู้ผลิต
และจําหน่ายเบเกอร์ รี่ อาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็ง เป็ นราคา
ตลาดและเงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นธรรม และ
มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัท

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป- บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ผู้ซื ้อ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป เป็ นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บมจ. ไทยยู
เนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์

ซือ้ สินค้ า : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ซื ้อ

112,974,015.43

-

เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ เป็ นผู้ผลิต
และจําหน่ายเบเกอร์ รี่ อาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็ง เป็ นราคา
ตลาดและเงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นธรรม และ
มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัท

บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ทังนี
้ ้ อัตราค่า
สินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียงกับการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก

ซื ้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ทังนี
้ ้ อัตราค่าสินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและ
ใกล้ เคียงกับการซื ้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจาก
บุคคลภายนอก

ผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ทังนี
้ ้ อัตราค่าสินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและ
ใกล้ เคียงกับการซื ้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจาก
บุคคลภายนอก
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บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง - บจก. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์
ผู้ขาย : บจก. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จํากัด
ผู้ซื ้อ : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ ง
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน
อัตราร้ อยละ 100 ใน บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บจก. ไทยยู
เนี่ยน กราฟฟิ กส์

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(บาท)

สําหรั บปี สิน้ สุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(บาท)

ซือ้ สินค้ า : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง รับบริการ

3,360,134.00

-

เนื่องจาก บจก. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ เป็ นผู้ให้ บริ การด้ าน
งานพิมพ์ ด้ วยระบบออฟเซ็ทแบบครบวงจร โดยเป็ นการ
ให้ บริ การในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบํารุ งรั กษา : บจก.สมุย บีช เรสซิเด้ นท์

1,101,600.00

1,101,600.00

การจ่ายค่าบํารุ งรักษารายปี เป็ นการจ่ายตามราคาตลาด
(อัตราเดียวกับลูกค้ าทัว่ ไป) และเงื่อนไขปกติ สําหรับผู้ซื ้อ
โครงการที่พกั อาศัยของ บจก. สมุย บีช เรสซิเด้ นท์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นธรรม และมีความสมเหตุสมผล

ค่ าที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล และ บริ ษัทย่อย จ่ายค่าที่ปรึกษาด้ าน
กฎหมายให้ บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ
จํากัด ราคาค่าที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย ดังกล่าวเป็ น
อัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด

-

2,818,717.18

เนื่องจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

ด้ านงานพิมพ์จาก บจก. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ ทังนี
้ ้
อัตราค่าสินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียง
กับการซื ้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจาก
บุคคลภายนอก

เหตุผลและความจําเป็ น

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ูด ไฮเน็ค
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
ผู้ให้ บริ การ : บจก. สมุย บีช เรสซิเด้ นท์
ผู้รับบริ การ : นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
ความสัมพันธ์
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. สมุย บีช เรสซิเด้ นท์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการใน
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

ได้ รับรายได้ คา่ บํารุ งรักษารายปี จากนายวิลเลี่ยม
เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค ซึง่ เป็ นผู้ซื ้อโครงการที่พกั อาศัยที่
บริ ษัทสร้ างเพื่อขาย ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็ น
อัตราเดียวกับทีเ่ รี ยกเก็บจากบุคคลภายนอก

บริษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บริษัทย่อย - บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ
จํากัด
ผู้ให้ บริ การ : บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด
ผู้รับบริ การ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บริ ษัทย่อย
ความสัมพันธ์ : มีกรรมการร่ วมกันคือ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

หมายเหตุ : * บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้ อยละ 18.58 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล นัน้ รวมการถือหุ้นทางอ้ อมผ่านบริ ษทั มาเวลลัสเวลธ์ ร้ อยละ 1.65 และได้ มีการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นในวันที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552 ทําให้ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ เปลี่ยนมาเป็ นบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัท
** บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 71.14 บจก. แม่ริม เทอเรซ รี ซอร์ ท ซึง่ เป็ นการรวมการถือหุ้นทางตรงร้ อยละ 45.30 และถือหุ้นทางอ้ อมโดยถือผ่าน บมจ. โรงแรมราชดําริ เป็ นร้ อยละ 25.84
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12.2 ขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะเป็ นผู้ประเมินรายการดังกล่าวในขันต้
้ น โดยจะจัดหาข้ อมูลและทําการวิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผลเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท และมีราคายุติธรรมหรื อไม่ เช่น การซื ้อทรัพย์สิน ฝ่ ายการลงทุนจะต้ องทํา
การวิเคราะห์ผ ลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมี การว่าจ้ างผู้เชี่ ยวชาญภายนอกเพื่ อ ให้ ค วามเห็นเพิ่มเติม จากนัน้ จึง นํ า เสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อขออนุมตั ิ โดยผู้บริ หารหรื อกรรมการที่มีส่วนได้ เสียจะไม่มีส่วนในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว นอกจากนี ้ กรรมการ
ตรวจสอบจะร่ วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้ วยว่า จะเป็ นรายการที่มีความจําเป็ นและเป็ นไปในราคาที่ยตุ ธิ รรมหรื อไม่
ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสําคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการดําเนินการดังกล่าว
เช่น การเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดส่งสารสนเทศแจ้ งต่อผู้ถือหุ้น การโฆษณาลงหนังสือพิมพ์ จนถึงการจัดประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่ออนุมตั ริ ายการ
และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการทํารายการระหว่างกันระหว่างบริ ษัท และบริ ษัทย่อย มีการดําเนินการที่ถูกต้ อง เป็ นไปตามประกาศของตลาด
หลักทรั พย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทได้ จัดให้ ข้อบังคับของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่จดทะเบียนทังในและต่
้
างประเทศมีข้อความที่ระบุถึงการ
ปฏิบตั ิให้ การทํารายการระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยต้ องเป็ นไปตามประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยเรื่ องการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และในระหว่างที่การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทย่อยบางบริ ษัทเพื่อให้ มีข้อความดังกล่าวยังไม่แล้ วเสร็ จ คณะกรรมการบริ ษัทได้
ประกาศนโยบายเรื่ องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อว่าจะต้ องเป็ นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ในระหว่างปี 2556 กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทมีรายการค้ ากับ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน รายการค้ าดังกล่าวเป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างกิจการตามปกติของดําเนินธุรกิจและเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าตามปกติรายการค้ าที่สําคัญกับกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
12.3 นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
กรรมการตรวจสอบและบริ ษัทจะร่ วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตว่าจะเป็ นรายการที่มีความจําเป็ น
และให้ เป็ นไปในราคาที่ยตุ ธิ รรม ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายการคิดราคาสําหรับการทํารายการระหว่างกัน ดังนี ้
รายได้ จากการขายและการซื ้อสินค้ า
รายได้ จากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ ค่าเช่า
ค่าสิทธิแฟรนไชส์
รายได้ ค่าบริ การจัดการและรายได้ อื่น
ดอกเบี ้ยรับ
ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริ การจัดการจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าบริ การทางวิชาชีพ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

นโยบายการคิดราคา
ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คดิ กับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คดิ กับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คดิ กับบุคคลภายนอก
อัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอัตราซึง่ อิงจากอัตรา
ดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คดิ โดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ เป็ นราคาต้ นทุนบวกกับค่าดําเนินการ
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คดิ โดยบุคคลภายนอก
อัตราซึง่ อิงจากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คดิ โดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คดิ โดยบุคคลภายนอก
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13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
ตารางสรุปงบการเงิน
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
พันบาท ร้ อยละ
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ า - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ลูกหนี ้อื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี ้การค้ าตามสัญญาระยะยาว
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินลงทุนซึง่ บันทึกโดยวิธีสว่ นได้ เสีย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
ที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิทธิการเช่า- สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รายได้ รับล่วงหน้ าที่ถึงกําหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้สว่ นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หุ้นกู้
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน

1,145,782
2,344,323
1,465,953
1,595,818
806,288
7,358,165

2.8% 3,702,394
5.6% 2,954,819
3.5% 1,616,111
3.8% 1,046,573
1.9%
941,061
17.7% 10,260,957

248,520
0.6%
507,374
1.2%
96,004
0.2%
3,829,127
9.2%
159,988
0.4%
13
0.0%
33,098
0.1%
928,789
2.2%
16,913,936 40.6%
8,728,493 21.0%
1,840,834
4.4%
978,305
2.4%
34,264,480 82.3%
41,622,645 100.0%
1,097,348
3,992,364
382,164
141,235
42,674
1,840,000
210,162
880,781
8,586,729
5,923,300
80,061
10,360,000
151,387
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31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พันบาท ร้ อยละ

7.2% 3,370,479
5.7% 3,331,514
3.1% 1,675,064
2.0% 1,439,277
1.8%
815,838
19.8% 10,632,172

1,063,905
2.1%
629,535
1.2%
197,120
0.4%
4,013,920
7.8%
355,418
0.7%
100,014
0.2%
1,303,594
2.5%
904,796
1.7%
18,197,539 35.2%
10,540,841 20.4%
2,150,809
4.2%
2,002,228
3.9%
41,459,719 80.2%
51,720,677 100.0%

4.1%
910,379
15.0% 4,639,865
1.4%
295,311
0.5%
64,867
0.2%
68,798
6.9% 2,000,000
0.8%
181,953
3.3%
776,769
32.2% 8,937,943
22.2% 6,497,325
0.3%
34,912
38.8% 14,360,000
0.6%
179,780

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พันบาท ร้ อยละ
6.5%
6.4%
3.2%
2.8%
1.6%
20.6%

2,605,382
5.0%
982,189
1.9%
696,100
1.3%
4,302,600
8.3%
860,370
1.7%
100,027
0.2%
469,587
0.9%
1,217,719
2.4%
21,744,644 42.0%
11,803,676 22.8%
2,028,812
3.9%
2,492,989
4.8%
49,304,094 95.3%
59,936,266 115.9%

2.8%
970,960
14.2% 4,997,768
0.9% 1,539,830
0.2%
24,439
0.2%
72,113
6.1% 2,060,000
0.6%
384,463
2.4%
908,892
27.4% 10,958,465
19.9% 6,290,981
0.1%
11,424
44.0% 12,300,000
0.6%
200,727

3.0%
15.3%
4.7%
0.1%
0.2%
6.3%
1.2%
2.8%
33.6%
19.3%
0.0%
37.7%
0.6%

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พันบาท ร้ อยละ
พันบาท ร้ อยละ
พันบาท ร้ อยละ
1,586,660
5.9% 2,648,753
8.1% 3,300,001 10.1%
18,101,409 67.8% 23,720,769 72.6% 22,103,133 67.7%
26,688,138 100.0% 32,658,712 100.0% 33,061,597 101.2%

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ
3,666,520
8.8%
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว-หุ้นสามัญ
3,275,225
7.9%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - หุ้นสามัญ
3,215,326
7.7%
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้น
0.0%
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญที่ออก โดยบริ ษัทย่อยที่หมดอายุแล้ ว
104,789
0.3%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
(956,160) -2.3%
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย
367,799
0.9%
ยังไม่ได้ จดั สรร
8,360,372 20.1%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
14,367,351 34.5%
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
567,156
1.4%
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
14,934,507 35.9%
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
41,622,645 100.0%

4,063,046
3,686,767
3,995,898
48,804
104,789
(1,020,149)

7.9%
7.1%
7.7%
0.1%
0.2%
-2.0%

406,309
0.8%
10,641,187 20.6%
17,863,604 34.5%
1,198,361
2.3%
19,061,965 36.9%
51,720,677 100.0%

4,018,326
4,001,355
7,331,863
104,789
(311,821)

6.7%
6.7%
12.2%
0.0%
0.2%
-0.5%

406,309
0.7%
13,557,911 22.6%
25,090,407 41.9%
1,784,262
3.0%
26,874,669 44.8%
59,936,266 100.0%

งบกําไรขาดทุน
รายได้
รายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรม
รายได้ คา่ เช่าจากกิจการศูนย์การค้ าและอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ จากกิจการบันเทิง
รายได้ จากกิจการสปา
รายได้ จากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม
รายได้ จากการจัดจําหน่ายและการผลิตสินค้ า
รายได้ จากการบริหารจัดการ
รายได้ จากการให้ สิทธิแฟรนชายส์
รายได้ จากการประกอบธุรกิจรวม
เงินปั นผลรับจากบริ ษัทอื่น
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม
ต้ นทุนโดยตรงของการให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง

ปี 2554
พันบาท
ร้ อยละ

ปี 2555
พันบาท
ร้ อยละ

ปี 2555
พันบาท
ร้ อยละ

8,134,807
423,344
148,063
298,420
2,820,830
10,707,906
2,925,540
329,589
348,296
26,136,794
83,786
42,740
1,804,725
28,068,045

29.0%
1.5%
0.5%
1.1%
10.0%
38.1%
10.4%
1.2%
1.2%
93.1%
0.3%
0.2%
6.4%
100.0%

11,582,406 35.6%
440,137
1.4%
150,363
0.5%
323,086
1.0%
2,898,522
8.9%
11,841,097 36.4%
3,294,207 10.1%
355,215
1.1%
425,125
1.3%
31,310,158 96.2%
321
0.0%
80,775
0.2%
1,155,956
3.6%
32,547,209 100.0%

12,058,401 33.1%
407,585
1.1%
160,876
0.4%
300,185
0.8%
3,319,878
9.1%
13,798,574 37.9%
3,592,858
9.9%
519,670
1.4%
510,694
1.4%
34,668,721 95.2%
8,779
0.0%
228,939
0.6%
1,499,896
4.1%
36,406,335 100.0%

4,141,359
218,790
39,440

14.8%
0.8%
0.1%
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6,128,789
222,051
49,053

18.8%
0.7%
0.2%

6,497,776
205,339
57,167

17.8%
0.6%
0.2%

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

ต้ นทุนโดยตรงของกิจการสปา
ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนขายอาหารและเครื่ องดื่ม
ต้ นทุนขายการจัดจําหน่ายและการผลิตสินค้ า
ต้ นทุนในการประกอบธุรกิจรวม
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนหักดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้
ดอกเบี ้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กําไรก่ อนส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
(กําไร) ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย - สุทธิ
กําไรสุทธิสาํ หรับงวด

ปี 2554
พันบาท
ร้ อยละ
183,585
0.7%
1,332,394
4.7%
3,573,832
12.7%
1,777,921
6.3%
11,267,321
40.1%
12,843,779
45.8%
(263,815)
-0.9%
23,847,285
85.0%
4,220,760
15.0%
(879,402)
-3.1%
(414,527)
-1.5%
2,926,831
10.4%
(46,688)
-0.2%
2,880,143
10.3%

ปี 2555
ปี 2555
พันบาท
ร้ อยละ พันบาท
ร้ อยละ
199,803
0.6%
181,191
0.5%
1,194,997
3.7%
968,440
2.7%
3,885,578 11.9% 4,468,846 12.3%
2,109,960
6.5% 2,169,895
6.0%
13,790,230 42.4% 14,548,653 40.0%
14,315,270 44.0% 16,503,814 45.3%
(446,296) -1.4%
(529,903) -1.5%
27,659,204 85.0% 30,522,564 83.8%
4,888,006 15.0% 5,883,771 16.2%
(1,085,377) -3.3% (1,027,098) -2.8%
(555,587) -1.7%
(675,093) -1.9%
3,247,041 10.0% 4,181,580 11.5%
(3,783)
0.0%
(80,197) -0.2%
3,243,258 10.0% 4,101,382 11.3%

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
กําไร (ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวด
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ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

พันบาท

พันบาท

พันบาท

3,657,724

4,045,832

5,180,949

(6,382,880)

(6,329,050)

(6,973,597)

2,669,785

4,834,112

1,444,914

(55,371)

2,550,894

(347,735)

1,154,232

1,138,648

3,690,758

39,787

1,216

18,375

1,138,648

3,690,758

3,361,398

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

อัตราส่ วนทางการเงิน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.86

1.15

0.97

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

0.41

0.74

0.61

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.43

0.46

0.52

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า - รวม (เท่า)

18.62

13.80

8.61

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย - รวม (วัน)

19.34

26.09

41.83

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)

7.28

7.31

7.47

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

49.42

49.22

48.21

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า - รวม (เท่า)

8.49

8.86

8.00

ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย - รวม (วัน)

42.38

40.65

45.01

Cash cycle (days)

26.38

34.66

45.04

อัตรากําไรขั ้นต้ น (%)

56.89%

55.96%

58.04%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

8.76%

11.66%

11.96%

อัตรากําไรอื่น

6.88%

3.80%

4.77%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)

159.76%

110.82%

124.96%

อัตรากําไรสุทธิ (%)

10.26%

9.96%

11.27%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

19.29%

19.08%

17.86%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

6.98%

6.95%

7.35%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

28.55%

31.01%

32.88%

0.68

0.70

0.65

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.79

1.71

1.23

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ้ย (เท่า)

5.37

5.24

6.70

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกผัน (เท่า)

0.25

0.22

0.43

31.25%

33.63%

33.50%

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
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บริษท
ั ไมบริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน� แนล จํ ากัด (มหาชน)
14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 และ ปี 2556
ปี 2556 นับเป็ นอีกปี หนึง่ ที่บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ประสบความสําเร็ จไปอีกขัน้ จาก กลยุทธ์การ
กระจายธุรกิจของบริ ษัท ซึง่ ช่วยลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และการชะลอตัวของการบริ โภคภายในประเทศในช่วง
ปลายปี บริ ษัทประกาศกําไรสุทธิในปี 2556 จํานวน 4,101 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26 จากผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นของทังสามธุ
้
รกิจ
ของบริ ษัท หากไม่นบั รวมเงินชดเชยจากการประกันภัยที่ได้ รับในปี 2555 จากเหตุการณ์นํ ้าท่วมในปี 2554 กําไรสุทธิในปี 2556 เพิ่มขึ ้น
ในอัตราที่สูงกว่า ถึงร้ อยละ 33 ทังนี
้ ้ ผลการดําเนินงานที่โดดเด่นสะท้ อนให้ เห็นถึงพืน้ ฐานทางธุรกิจอันแข็งแกร่ งของบริ ษัท ที่สามารถ
ป้องกันคู่แข่งรายใหม่ได้ อย่างดี พร้ อมกับการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ การกระจายธุรกิจในหลายปี ที่ผ่านมา สิ่งเหล่านีไ้ ด้ ช่วยลด
ผลกระทบทางลบจากปั จจัยภายนอก โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากต่างประเทศเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ จากร้ อยละ 4 ในปี 2550 เป็ น
ร้ อยละ 29 ในปี 2556 และสัดส่วนรายได้ จากต่างประเทศจะยังคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในปี ต่อๆไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติประกาศการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึง่ จะจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2557 สําหรับผู้ถือ
หุ้น ณ วันกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยบริ ษัทจะเสนอการจ่ายเงินปั นผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญเพื่ออนุมตั ใิ น วันที่ 2 เมษายน 2557 ต่อไป
ในไตรมาส 4 ปี 2556 ธุรกิจร้ านอาหารมีอตั ราการเติบโตของรายได้ สูงที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมี
สาเหตุสําคัญมาจากการขยายตัวอย่างมากของจํานวนร้ านอาหาร ประกอบกับการควบรวมผลการดําเนินงานของ Beijing Riverside &
Courtyard (“ริ เวอร์ ไซด์”) ในประเทศจีน ซึง่ บริ ษัท ได้ เข้ าลงทุนในกิจการดังกล่าวในสัดส่วนร้ อยละ 49 ณ สิ ้นปี 2555 ธุรกิจโรงแรมและ
อื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม (“ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ”) แสดงการเติบโตของรายได้ ในไตรมาส 4 ปี 2556 ในอัตราร้ อยละ 14 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ งของธุรกิจโรงแรม ซึง่ รวมทังโรงแรมที
้
่เป็ นเจ้ าของเองและโรงแรมที่บริ ษัทเข้ า
รับจ้ างบริ หารงาน และธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ รายได้ จากธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตเพิ่มขึน้ ในอัตราร้ อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน
รายได้ จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมาส 4 ปี 2556 มีสดั ส่วนร้ อยละ 51 ของรายได้ รวม ธุรกิจร้ านอาหารมีสดั ส่วนรายได้ คิดเป็ นร้ อย
ละ 40 ในขณะที่ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตมีรายได้ คดิ เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 9 ของรายได้ รวมในไตรมาส 4 ปี 2556
รายได้ จาํ แนกตามประเภทธุรกิจ
ไตรมาส 4
ไตรมาส 4
หน่ วย: ล้ านบาท
ปี 2556
ปี 2555
เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
ร้ านอาหาร
3,997
3,406
17%
โรงแรมและอื่นๆ
5,181
4,549
14%
จัดจําหน่ายและผลิต
915
905
1%
รายได้ รวม
10,094
8,860
14%
สําหรับปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นของทังสามธุ
้
รกิจ ในปี
2556 ธุ ร กิจ โรงแรมและอื่ น ๆ และธุ ร กิจ ร้ านอาหาร มี สัดส่ว นรายได้ คิด เป็ นร้ อยละ 49 และ ร้ อยละ 41 ของรายได้ ร วมของบริ ษั ท
ตามลําดับ ขณะที่ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตมีสดั ส่วนรายได้ คดิ เป็ นร้ อยละ 10
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รายได้ จาํ แนกตามประเภทธุรกิจ
หน่ วย: ล้ านบาท
ร้ านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจําหน่ายและผลิต
รายได้ รวม

ปี 2556
15,343
17,977
3,616
36,936

ปี 2555
13,192
16,390
3,412
32,994

เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
16%
10%
6%
12%

ในไตรมาส 4 ปี 2556 บริ ษัทมีกําไรก่อนหักดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) 2,699 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 34 จาก
ไตรมาส 4 ปี 2555 อัตราการทํากําไร EBITDA เพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั จากร้ อยละ 23 ในไตรมาส 4 ปี 2555 เป็ นร้ อยละ 27 ในไตรมาส 4
ปี 2556 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ ้นของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ การกลับมาแสดงผล
กําไรของธุรกิจร้ านอาหารในประเทศจีน ประกอบกับความสามารถในการควบคุมต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการชะลอตัว
ของการบริ โภคภายในประเทศ และผลประกอบการที่แข็งแกร่ งของธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ าแฟชัน่
ในไตรมาส 4 ปี 2556 ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ และธุรกิจร้ านอาหารมีสัดส่วน EBITDA คิดเป็ นร้ อยละ 69 และร้ อยละ 28 ตามลําดับ
ในขณะที่ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตมีสดั ส่วน EBITDA คิดเป็ นร้ อยละ 3
กําไรก่ อนหักดอกเบีย้ จ่ าย ภาษีและค่ าเสื่อม (EBITDA)
ไตรมาส 4
ไตรมาส 4
เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
หน่ วย: ล้ านบาท
ปี 2556
ปี 2555
ร้ านอาหาร
761
592
29%
โรงแรมและอื่นๆ
1,847
1,360
36%
จัดจําหน่ายและผลิต
90
69
31%
รวม
2,699
2,021
34%
EBITDA Margin
27%
23%
ในปี 2556 บริ ษัทมี EBITDA เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 18 อยู่ที่ 8,304 ล้ านบาท เนื่องมาจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นของทุกธุรกิจ ขณะที่
อัตราการทํากําไร EBITDA เพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 21 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 22 ในปี 2556 หากไม่นับรวมเงินชดเชยที่ได้ รับจากการ
ประกันภัยจากเหตุการณ์นํ ้าท่วมในปี 2555 EBITDA ในปี 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ในปี 2556 สัดส่วน EBITDA จาก
ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 63 ของ EBITDA รวม ในขณะที่ธุรกิจร้ านอาหารมีสดั ส่วน EBITDA ร้ อยละ 33 และธุรกิจจัด
จําหน่ายและรับจ้ างผลิตอีกร้ อยละ 4
กําไรก่ อนหักดอกเบีย้ จ่ าย ภาษีและค่ าเสื่อม (EBITDA)
ปี 2556
ปี 2555
เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
หน่ วย: ล้ านบาท
ร้ านอาหาร
2,759
2,238
23%
โรงแรมและอื่นๆ
5,206
4,535
15%
จัดจําหน่ายและผลิต
338
289
17%
รวม
8,304
7,063
18%
EBITDA Margin
22%
21%
กําไรสุทธิในไตรมาส 4 ปี 2556 เติบโตในอัตราร้ อยละ 34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกันกับการเติบโตของ
EBITDA ดังนัน้ อัตราการทํากําไรสุทธิจงึ เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 13 ในไตรมาส 4 ปี 2555 เป็ นร้ อยละ 15 ในไตรมาส 4 ปี 2556
เช่นเดียวกับที่ กล่า วข้ า งต้ น กํ าไรสุท ธิ ในปี 2556 เพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 26 เมื่ อ เทียบกับปี ก่ อ น หากไม่นับรวมเงิน ชดเชยที่ ได้ รั บจากการ
ประกันภัยจากเหตุการณ์ นํ ้าท่วมในปี 2555 กําไรสุทธิในปี 2556 เพิ่มขึน้ ถึงร้ อยละ 33 เมื่อเทียบกับปี ก่อน และอัตราการทํากําไรสุทธิ
เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 9 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 11 ในปี นี ้
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กําไรสุทธิ
ไตรมาส 4
ปี 2556
1,556
15%

ไตรมาส 4
ปี 2555*
1,159
13%

หน่ วย: ล้ านบาท

ปี 2555

ปี 2554*

เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)

กําไรสุทธิ
อัตราการทํากําไรสุทธิ

4,101
11%

3,243
10%

26%

หน่ วย: ล้ านบาท
กําไรสุทธิ
อัตราการทํากําไรสุทธิ

เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
34%

* ปรับปรุงตามนโยบายการบัญชีฉบับใหม่เรื่ องภาษี เงินได้ งวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

พัฒนาการที่สําคัญในไตรมาส 4 ปี 2556
พัฒนาการ
• เปิ ดร้ านอาหารสุทธิจํานวน 80 สาขา เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2556 ส่วนใหญ่เป็ นร้ านอาหารภายใต้
แบรนด์แดรี่ ควีน เดอะ คอฟฟี่ คลับ และ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
ร้ านอาหาร
• เปิ ดตัวแบรนด์ใหม่ “Penang Street” ในเครื อไทย เอกซ์เพรสในประเทศสิงคโปร์
• เปิ ดดําเนินการโรงแรมอนันตรา เวลิ รี สอร์ ท แอนด์ สปา ในประเทศมัลดีฟส์ และโรงแรมอนันตรา บ่อ
ผุด เกาะสมุยอีกครัง้ หลังจากที่ปิดปรับปรุ งตังแต่
้ เดือนเมษายน 2556
• ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 49.9 ในบริ ษัท Peace Haven Resorts ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จะพัฒนาโรงแรม
ภายใต้ แบรนด์อนันตราในเมืองทานกอลล์ ซึง่ เป็ นเมืองชายทะเลทางใต้ ของประเทศศรี ลงั กา
• ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50 ในโรงแรมนียามา ประเทศ มัลดีฟส์ ซึง่ มีห้องพักพร้ อมให้ บริ การจํานวน
86 ห้ อง และเป็ นโรงแรมภายใต้ แบรนด์ เปอร์ อควัม
• เปิ ดให้ บริ การโรงแรมภายใต้ สญ
ั ญารับจ้ างบริ หาร 3 แห่ง ภายใต้ แบรนด์อนันตรา ได้ แก่ โรงแรมอนันต
ราเชียงใหม่ โรงแรมอนันตรา ดูไบ เดอะ ปาล์ม และ โรงแรมอนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัลซา
เฮล วิลล่า รี สอร์ ท ในอาบูดาบี
โรงแรมและอื่นๆ
• เข้ าบริ หารโรงแรมในกรุ งเทพ โดยจะเปลี่ยนชื่อเป็ น โรงแรมอะวานี เอเทรี ยม กรุ งเทพฯ หลังจาก
ปรับปรุ งเสร็ จสิ ้น
• เพิ่มห้ องพักภายใต้ แบรนด์โอ๊ คส์จํานวน 465 ห้ อง ใน ไตรมาส 4 ประกอบด้ วยโรงแรมที่เข้ าลงทุนเอง
2 แห่งที่เมือง Hunter Valley และ Broome และรับจ้ างบริ หารอาคารเพิ่มอีกสี่แห่งที่เมือง Melbourne,
Moranbah, Middlemount และ Bowen Hills
• เปิ ดให้ บริ การโรงแรม แกรนด์ โฮเทล ซึง่ เป็ นโรงแรมที่บริ ษัทเข้ าลงทุนผ่านโอ๊ คส์ ในเมือง Gladstone
• โอนและบันทึกการขายคอนโดมิเนี ยมโครงการ เซ็นต์ รี จิส เรสซิเดนซ์ ในสัดส่วนร้ อยละ 5 ของพืน้ ที่
ขาย และบันทึกการขายโครงการ ดิ เอสเตท สมุย จํานวนหนึง่ หลัง
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ผลการดําเนินงานจําแนกรายธุรกิจ
ธุรกิจร้ านอาหาร
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทมีสาขาร้ านอาหารทังสิ
้ ้น 1,544 สาขา แบ่งเป็ นสาขาที่บริ ษัทลงทุนเอง 814 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 53 และ
สาขาแฟรนไชส์ 730 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 47 โดยเป็ นสาขาในประเทศไทย 1,010 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 65 และเป็ นสาขา
ในต่างประเทศ 534 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ จีน ภูมิภาคตะวันออกกลาง มัลดีฟส์
อียิปต์ และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยในไตรมาส 4 ปี 2556 บริ ษัทมีร้านเปิ ดใหม่จํานวน 81 สาขา ในขณะที่มีการปิ ดตัว 1 สาขา
แดรี่ ควีนยังคงมีการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศอย่างรวดเร็ ว โดยเพิ่มจุดจําหน่ายอีก 25 สาขาใน ไตรมาสนี ้
ร้ านอาหารจําแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์
จํานวนร้ านสาขา
บริ ษัทลงทุนเอง
- ประเทศไทย
- ต่างประเทศ
สาขาแฟรนไชส์
- ประเทศไทย
- ต่างประเทศ
รวมสาขาร้ านอาหาร

ไตรมาส 4
ปี 2556
814
668
146
730
342
388
1,544

เปลี่ยนแปลง
(q-q)
38
20
18
42
26
16
80

เปลี่ยนแปลง
(y-y)
54
27
27
109
69
40
163

ร้ านอาหารจําแนกตามแบรนด์
จํานวนร้ านสาขา
เดอะพิซซ่า
สเวนเซ่นส์
ซิซเลอร์
แดรี่ ควีน
เบอร์ เกอร์ คงิ
เดอะคอฟฟี่ คลับ
ริ บส์ แอนด์ รัมส์
ไทยเอ็กซ์เพรส
ริ เวอร์ ไซด์
อื่นๆ*
รวมสาขาร้ านอาหาร

ไตรมาส 4
ปี 2556
303
298
51
368
36
348
13
79
31
17
1,544

เปลี่ยนแปลง
(q-q)
11
9
4
25
2
12
0
8
7
2
80

เปลี่ยนแปลง
(y-y)
11
17
6
59
7
35
1
15
10
2
163

* อื่นๆ รวมถึงร้ านอาหารที่ดําเนินงานอยูใ่ นสนามบิน ซึง่ อยูภ่ ายใต้ บริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 51 คือ บริ ษัท ซีเล็ค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์

ผลประกอบการตามกลุ่มร้ านอาหาร
ในไตรมาส 4 ปี 2556 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-Sales) ซึง่ รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส์ เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 14.3
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการขยายสาขาเพิ่มในอัตราร้ อยละ 12 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ยอดขายต่อร้ านเดิม (SameStore-Sales) มีอตั ราการเติบโตพอประมาณ ที่ร้อยละ 0.9 ถึงแม้ จะมีการชะลอตัวของการบริ โภคภายในประเทศ จากฐานที่สูงในปี ก่อน
ซึง่ เป็ นผลมาจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และเหตุการณ์ทางการเมืองที่ยงั ดําเนินอยู่ อย่างไรก็ตาม แบรนด์เดอะ พิซซ่า
คอมปะนี สามารถกลับมาแสดงอัตราการเติบโตของยอดขายต่อ ร้ านเดิมได้ อย่างแข็งแกร่ งอีกครั ง้ ถึงร้ อยละ 6.6 ซึ่งแสดงให้ เห็นถึง
ความสําเร็ จในการพัฒนาเมนูอาหารและแผนการตลาด ส่งผลให้ เดอะ พิซซ่า คอมปะนีมีจํานวนลูกค้ ามากขึ ้น ทังนี
้ ้ กลยุทธ์การกระจาย
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ธุรกิจ ผลการดําเนินงานของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี และผลการดําเนินงานที่มนั่ คงของแบรนด์ในต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง ไทยเอ็กซ์เพรส
และ เดอะ คอฟฟี่ คลับ ต่างช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของแบรนด์อื่นในประเทศ และช่วยลดผลกระทบจากการอ่อนตัวลงของ
ยอดขายต่อร้ านเดิมของแบรนด์สเวนเซ่นส์และแดรี่ ควีนในไตรมาส จากอากาศหนาวที่ยาวนานผิดปกติในประเทศไทย
ยอดขายต่อร้ านเดิมที่เติบโตขึ ้นมากในไตรมาสแรกของปี 2556 ส่งผลให้ ยอดขายต่อร้ านเดิมเฉลี่ยของปี 2556 ขยายตัวในอัตราร้ อยละ
1.5 ในขณะที่ยอดขายรวมของทุกสาขายังคงมีอตั ราการเติบโตที่แข็งแกร่ ง ที่ร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ผลการดําเนินงานธุรกิจร้ านอาหารจําแนกตามแบรนด์
อัตราเติบโตของยอดขายต่ อร้ าน (Same-Store-Sales Growth)
ไตรมาส 4 ปี 2556
ไตรมาส 4ปี 2555
ปี 2556
ปี 2555
(ร้ อยละ)
6.6
(0.8)
(0.8)
5.9
เดอะพิซซ่า
(10.1)
14.2
2.3
10.7
สเวนเซ่นส์
(0.3)
14.6
0.5
6.1
ซิซเลอร์
(4.5)
9.1
(0.9)
17.5
แดรี่ ควีน
7.2
18.2
7.6
10.2
เบอร์ เกอร์ คงิ
2.4
2.3
2.5
3.1
เดอะคอฟฟี่ คลับ
(9.6)
(0.8)
(8.4)
(0.5)
ริ บส์ แอนด์ รัมส์
1.7
1.8
4.6
(0.4)
ไทยเอ็กซ์เพรส
0.9
4.6
1.5
5.5
เฉลี่ย
(ร้ อยละ)
เดอะพิซซ่า
สเวนเซ่นส์
ซิซเลอร์
แดรี่ ควีน
เบอร์ เกอร์ คงิ
เดอะคอฟฟี่ คลับ
ริ บส์ แอนด์ รัมส์
ไทยเอ็กซ์เพรส
เฉลี่ย

อัตราเติบโตของยอดขายรวม (Total-System-Sales Growth)
ไตรมาส 4 ปี 2556
ไตรมาส 4ปี 2555
ปี 2556
11.9
4.2
2.9
(5.9)
22.2
7.3
9.8
12.6
6.7
14.4
27.5
17.6
15.7
19.5
14.4
10.4
8.7
10.6
(7.7)
N/A
6.9
17.0
4.2
14.5
14.3
11.4
13.8

ปี 2555
14.6
18.9
7.0
30.2
10.8
10.3
N/A
5.2
15.1

หมายเหตุ: การเติบโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายที่เป็ นสกุลเงินท้ องถิ่น เพื่อขจัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดําเนินงาน
ในไตรมาส 4 ปี 2556 รายได้ รวมของธุรกิจร้ านอาหารเติบโตในอัตราร้ อยละ 17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการขยายสาขา
อย่างต่อเนื่อง การปรับตัวสูงขึ ้นของรายได้ จากการให้ สิทธิ แฟรนไชส์ ประกอบกับการควบรวมผลการดําเนินงานของริ เวอร์ ไซด์ในประเทศ
จีน
รายได้ จากการให้ สิทธิแฟรนไชส์ในไตรมาสนี ้เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการเพิ่มขึ ้นของรายได้
จากการให้ สิทธิแฟรนไชส์ในต่างประเทศของแบรนด์ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และสเวนเซ่นส์ ซึง่ ได้ ขยายธุรกิจไปในประเทศใหม่ คือ
ประเทศพม่า ประกอบกับการเปิ ดร้ านแฟรนไชส์ของแบรนด์แดรี่ ควีน เพิ่มขึ ้น 47 สาขาในประเทศไทย หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 65 เมื่อเทียบ
กับปี ก่อน ทําให้ แดรี่ ควีนมีจํานวนสาขาทังสิ
้ ้น 119 สาขา ณ สิ ้นปี 2556
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EBITDA ของธุรกิจร้ านอาหารในไตรมาส 4 ปี 2556 เติบโตในอัตราที่สงู กว่ารายได้ ที่ร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จาก
ความสามารถในการทํากํ าไรที่ดีขึน้ (operating leverage) และการควบคุมต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภ าพ ท่ามกลางการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับการเพิ่มขึน้ ของธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งมีอตั ราการทํากําไรที่สูงกว่า และผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นของธุรกิจ
ร้ านอาหารในประเทศจีน ด้ วยเหตุนี ้ อัตราการทํากําไร EBITDA เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 17 ในไตรมาส 4 ปี 2555 เป็ นร้ อยละ 19 ในไตรมาส
4 ปี 2556
ในปี 2556 รายได้ ของธุรกิจร้ านอาหารเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 16 จากปี ก่อน ขณะที่ EBITDA ของธุรกิจร้ านอาหารเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 23
ส่งผลให้ อตั ราการทํากําไร EBITDA สูงขึ ้น เป็ นร้ อยละ 18 ในปี 2556 เนื่องจากบริ ษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเป็ น
ผู้นําของตลาด ประกอบกับความสามารถในการควบคุมต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ยอดขายมีการเติบโตและความสามารถใน
การทํากําไรดีขึ ้น
โครงสร้ างรายได้
หน่ วย: ล้ านบาท
ไตรมาส 4 ปี 2556
ไตรมาส 4ปี 2555
เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
รายได้ จากการดําเนินงาน*
3,850
3,283
17%
รายรับจากการให้ แฟรนไชส์
147
123
20%
รวมรายได้
3,997
3,406
17%
EBITDA
761
592
29%
EBITDA Margin
19%
17%
ปี 2556
ปี 2555
เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
รายได้ จากการดําเนินงาน*
14,832
12,767
16%
รายรับจากการให้ แฟรนไชส์
511
425
20%
รวมรายได้
15,343
13,192
16%
EBITDA
2,759
2,238
23%
EBITDA Margin
18%
17%
* รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้ อื่น

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ธุรกิจโรงแรม
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทมีโรงแรมที่ลงทุนเองจํานวน 35 แห่งและมีโรงแรมและเซอร์ วิส สวีทที่รับจ้ างบริ หารอีก 68 แห่งใน 14 ประเทศ มี
จํานวนห้ องพักทังสิ
้ ้น 12,800 ห้ อง ประกอบด้ วยห้ องที่บริ ษัทลงทุนเองจํานวน 3,649 ห้ อง และห้ องที่บริ ษัทและโอ๊ คส์ซง่ึ เป็ นบริ ษัทย่อย
รับจ้ างบริ หารจํานวน 9,151 ห้ อง โดยเป็ นห้ องพักในประเทศไทย 3,728 ห้ อง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 29 และเป็ นห้ องพักในต่างประเทศ
9,072 ห้ อง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 71 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มัลดีฟส์ จีน อินโดนิเซีย ศรี ลงั กา เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา
แทนซาเนีย เคนย่า โมซัมบิก และสหรั ฐอาหรับ เอมิเรตส์ นอกจากนี ้ ในไตรมาส 4 ปี 2556 โรงแรมฮาเบอร์ วิว ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น อวานี
ไฮฟง ฮาเบอร์ ววิ
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ห้ องพักจําแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและรับจ้ างบริหาร
จํานวนห้ องพัก
บริ ษัทลงทุนเอง*
- ประเทศไทย
- ต่างประเทศ
รับจ้ างบริ หาร
- ประเทศไทย
- ต่างประเทศ
รวมห้ องพัก

ไตรมาส 4
ปี 2556
3,649
2,229
1,420
9,151
1,499
7,652
12,800

เปลี่ยนแปลง
(q-q)
248
0
248
629
73
556
877

เปลี่ยนแปลง
(y-y)
504
0
504
1,948
641
1,307
2,452

* จํานวนห้ องพักที่บริ ษัทลงทุนเองรวมโรงแรมที่บริ ษัทร่วมลงทุน

ห้ องพักจําแนกตามแบรนด์
จํานวนห้ องพัก
อนันตรา
โฟร์ ซีซนั่ ส์
แมริ ออท
โอ๊ คส์
อวานี
อื่นๆ
รวมห้ องพัก

ไตรมาส 4
ปี 2556
3,480
505
563
6,210
1,263
779
12,800

เปลี่ยนแปลง
(q-q)
585
0
0
465
185
-358
877

เปลี่ยนแปลง
(y-y)
799
0
0
915
753
-15
2,452

ผลประกอบการตามกลุ่มโรงแรม
แม้ ว่าจะมีความไม่สงบทางการเมืองในกรุ งเทพฯ ในไตรมาส 4 ปี 2556 รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืน (Revenue per Available Room –
RevPar) ของโรงแรมทังหมด
้
(System-wide) เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 7 จากกลยุทธ์ในการการกระจายธุรกิจอย่างเหมาะสม ถึงแม้ ว่า
โรงแรมในกรุ งเทพฯ จะมีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ยที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ ้น แต่
การลดลงดังกล่าว ได้ รับการชดเชยด้ วยอัตราการเข้ าพักเฉลี่ยที่ดีขึ ้นของทังโรงแรมในต่
้
างจังหวัดและต่างประเทศ โดยเฉพาะโรงแรมใน
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรี ลงั กา และซานย่า ประเทศจีน ดังนันอั
้ ตราการเข้ าพักเฉลี่ยของโรงแรมทังหมดในไตรมาส
้
4 ปี 2556
อยู่ในระดับคงที่ที่ร้อยละ 71 และค่าห้ องเฉลี่ยต่อคืน (Average Daily Rates – ADR) ในไตรมาส 4 ปี 2556 เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 6
เนื่องจากบริ ษัทมีการปรับขึ ้นราคาห้ องพักของโรงแรมส่วนใหญ่ในกลุ่ม โดยเฉพาะโรงแรมที่เกาะ สมุย มัลดีฟส์ อินโดนีเซีย อาบูดาบี และ
ศรี ลงั กา
สําหรับกลุ่มโรงแรมที่บริ ษัทลงทุนเอง ซึง่ มีสดั ส่วนรายได้ คดิ เป็ นร้ อยละ 43 ของรายได้ จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในปี 2556 กลุ่มโรงแรม
เดิม (Organic) มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 10 ในไตรมาส 4 ปี 2556 สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ เฉลี่ยต่อ
ห้ องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทังหมด
้
(System-wide) ขณะที่อตั ราการเข้ าพักเฉลี่ยอยู่ในระดับคงที่เนื่องจากโรงแรมในกรุ งเทพฯ ค่าห้ อง
เฉลี่ยต่อคืนเพิ่มขึน้ ในอัตราร้ อยละ 11 สําหรั บโอ๊ คส์ ซึง่ มีสัดส่วนรายได้ คิดเป็ นร้ อยละ 27 ของรายได้ จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในปี
2556 รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนในสกุลเงินเหรี ยญออสเตรเลียเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 7 จากอัตราการเข้ าพักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2 เป็ น
ร้ อยละ 79 และค่าห้ องเฉลี่ยต่อคืนเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 4 อยู่ที่ 169 เหรี ยญออสเตรเลีย แต่เนื่องจากการแปลงค่าของอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของโอ๊ คส์ในสกุลเงินบาทอยู่ในระดับคงที่ในไตรมาส 4 ปี 2556 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
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จากสถานการณ์ การประท้ วงทางการเมืองในกรุ งเทพฯในปั จจุบนั ถึงแม้ โรงแรมบางแห่งของบริ ษัท เช่น โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุ งเทพฯ
โรงแรม เดอะ เซ็นต์ รี จิส กรุ งเทพฯ และโรงแรม อนันตรา บ้ านราชประสงค์ จะได้ รับผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่โรงแรม
อนันตรา กรุ งเทพฯ ริ เวอร์ ไซด์ ซึง่ ตังอยู
้ ่ริมแม่นํา้ เจ้ าพระยาได้ รับผลกระทบน้ อยกว่าโรงแรมอื่น อย่างไรก็ดี กลยุทธ์ การกระจายธุรกิจ
ส่งผลให้ ผลกระทบจากการประท้ วงต่อบริ ษัทอยู่ในขอบเขตจํากัด เนื่องจากสัดส่วนรายได้ จากโรงแรมในกรุ งเทพฯ ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา เหลือเพียงร้ อยละ 15 ของรายได้ จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเพียงร้ อยละ 7 ของรายได้ รวมของ
บริ ษัทในปี 2556
สําหรับปี 2556 รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของโรงแรมทังกลุ
้ ่ม(System-wide) เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากอัตราการ
เข้ าพักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 ขณะที่ค่าห้ องเฉลี่ยต่อคืนอยู่ในระดับคงที่ และหากไม่พิจารณาผลกระทบจากโรงแรมที่เปิ ดใหม่และการ
แปลงค่าสกุลเงินซึง่ มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของโอ๊ คส์อย่างมีนยั สําคัญ ในปี 2556 รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของโรงแรมเดิม
(Organic) เพิ่มในอัตราที่สูงกว่า ที่ร้อยละ 7 จากอัตราเข้ าพักเฉลี่ยที่สูงขึ ้นร้ อยละ 3 และค่าห้ องเฉลี่ยต่อคืนที่เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3
โดยทังโรงแรมที
้
่บริ ษัทลงทุนเอง โรงแรมที่บริ ษัทร่ วมลงทุน และโรงแรมที่บริ ษัทรับจ้ างบริ หาร มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนสูงขึ ้นในปี 2556
โรงแรมที่บริ ษัทลงทุนเอง ซึง่ มีสดั ส่วนรายได้ เกือบครึ่ งหนึ่งของรายได้ ทงหมดจากธุ
ั้
รกิจโรงแรมและอื่นๆ มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของ
โรงแรมเดิมเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 15 ในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ผลการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมจําแนกตามการลงทุน
(System-wide)
อัตราการเข้ าพัก (ร้ อยละ)
ไตรมาส 4 ปี 2556
ไตรมาส 4 ปี 2555
ลงทุนเอง
69
72
ร่ วมทุน
60
55
รับจ้ างบริ หาร
62
57
MLR*
79
77
เฉลี่ย
71
71
ค่ าห้ องเฉลี่ย (บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2556
ไตรมาส 4 ปี 2555
ลงทุนเอง
6,957
6,380
ร่ วมทุน
16,341
13,004
รับจ้ างบริ หาร
6,506
5,583
MLR*
4,957
5,156
เฉลี่ย
6,098
5,740

ลงทุนเอง
ร่ วมทุน
รับจ้ างบริ หาร
MLR*
เฉลี่ย

ไตรมาส 4 ปี
4,784
9,773
4,066
3,923
4,355

รายได้ เฉลี่ยต่ อห้ อง(บาท/คืน)
2556
ไตรมาส 4 ปี 2555
4,563
7,174
3,177
3,983
4,075

ปี 2556
68
55
58
78
70

ปี 2555
66
50
54
77
69

ปี 2556
6,385
14,895
5,594
4,788
5,573

ปี 2555
6,035
13,657
5,047
5,160
5,589

ปี 2556
4,372
8,163
3,227
3,730
3,901

ปี 2555
3,977
6,852
2,748
3,962
3,871

* การบริหารโรงแรมภายใต้ สิทธิ Management Letting Rights ในประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์
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ผลการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมจําแนกตามแบรนด์
(System-wide)
อัตราการเข้ าพัก (ร้ อยละ)
ไตรมาส 4
ไตรมาส 4
ปี 2556
ปี 2555
อนันตรา
61
60
แมริ ออท
77
83
โฟร์ ซี่ซนั่ ส์
69
71
โอ๊ คส์
79
77
อื่นๆ
66
58
เฉลี่ย
71
71
ค่ าเฉลี่ยของ MINT Thailand
70
70
ค่ าเฉลี่ยอุตสาหกรรมใน
65
65
ประเทศไทย
ค่ าห้ องเฉลี่ย (บาท/คืน)
ไตรมาส 4
ไตรมาส 4
ปี 2556
ปี 2555
อนันตรา
8,377
6,906
แมริ ออท
4,528
4,359
โฟร์ ซี่ซนั่ ส์
9,795
9,068
โอ๊ คส์
4,886
5,071
อื่นๆ
5,927
5,983
เฉลี่ย
6,098
5,740
ค่ าเฉลี่ยของ MINT Thailand
4,791
5,029
ค่ าเฉลี่ยอุตสาหกรรมใน
2,104
1,979
ประเทศไทย
รายได้ เฉลี่ยต่ อห้ อง(บาท/คืน)
ไตรมาส 4
ไตรมาส 4
ปี 2556
ปี 2555
อนันตรา
5,111
4,167
แมริ ออท
3,499
3,607
โฟร์ ซี่ซนั่ ส์
6,754
6,426
โอ๊ คส์
3,872
3,917
อื่นๆ
3,913
3,449
เฉลี่ย
4,355
4,075
ค่ าเฉลี่ยของ MINT Thailand
3,359
3,517
ค่ าเฉลี่ยอุตสาหกรรมใน
1,362
1,283
ประเทศไทย
ข้ อมูลอุตสาหกรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 หน้ า 150

ปี 2556

ปี 2555

58
78
69
78
61
70
70
65

57
75
64
77
55
69
65
61

ปี 2556

ปี 2555

7,078
4,254
8,930
4,714
5,810
5,573
4,882
1,942

6,554
4,047
8,455
5,138
6,075
5,589
4,819
1,891

ปี 2556

ปี 2555

4,139
3,318
6,141
3,677
3,529
3,901
3,396
1,260

3,752
3,050
5,374
3,945
3,315
3,871
3,126
1,151
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ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม
เนื่องจากกลยุทธ์ของบริ ษัทในการกระจายธุรกิจ ในไตรมาส 4 ปี 2556 รายได้ จากธุรกิจโรงแรมเติบโตในอัตราร้ อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน แม้ ว่าจะมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทย เหตุการณ์ การประท้ วงทางการเมือง และผลกระทบจากการ
แปลงผลประกอบการของโอ๊ คส์เป็ นสกุลเงินบาท นอกจากนี ้ ด้ วยการกลับมาเปิ ดดําเนินการของโรงแรมอนันตรา เวลิ ในประเทศมัลดีฟส์
และโรงแรม อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย ในเดือนกันยายนและพฤศจิกายนตามลําดับ หลังจากการซ่อมบํารุ งเสร็ จสมบูรณ์ เป็ นผลให้
บริ ษัทสามารถปรับขึ ้นราคาค่าห้ องให้ เหมาะสมกับห้ องพักที่ดีขึ ้น รายได้ จากการบริ หารจัดการเติบโตขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญถึงร้ อยละ 73
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นของโรงแรมที่บริ ษัทรับจ้ างบริ หารเดิม การเพิ่มขึน้
ของจํานวนห้ องพักภายใต้ สญ
ั ญารับจ้ างบริ หารจํานวน 1,231 ห้ อง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และรายได้ จากบริ การรับปรึ กษาเบื ้องต้ น
ด้ านเทคนิคของสัญญารับจ้ างบริ หารโรงแรมใหม่
รายได้ จากธุรกิจโรงแรมในปี 2556 เติบโตในอัตราร้ อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี ก่อน หากไม่รวมโอ๊ คส์ซงึ่ ได้ รับผลกระทบจากการแข็งค่าของ
เงินบาทตลอดปี 2556 รายได้ จากโรงแรมที่บริ ษัทลงทุนเองเติบโตในอัตราร้ อยละ 12 และรายได้ จากการบริ หารจัดการเพิ่มขึน้ ในอัตรา
ร้ อยละ 46 เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากทังการเติ
้
บโตของกลุ่มโรงแรมเดิมและโรงแรมใหม่ภายใต้ สญ
ั ญารับจ้ างบริ หาร
ผลการดําเนินงานของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม
บริ ษัทบริ หารธุรกิจสปาภายใต้ แบรนด์อนันตรา มันดารา และ เอเลมิส ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทมีจํานวนสปาทังสิ
้ ้น 47 แห่งในประเทศ
ไทย จีน มัลดีฟส์ แทนซาเนีย จอร์ แดน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย โมซัมบิก อียิปต์ และเกาหลี ในไตร
มาส 4 ปี 2556 รายได้ จากธุรกิจสปาลดลงในอัตราร้ อยละ 18 จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแข็งค่าของเงินบาท เนื่องจาก
มีสปาจํานวน 33 แห่งตังอยู
้ ่ในต่างประเทศ รวมทังการปิ
้
ดตัวของสปาในประเทศอินเดีย เช่นเดียวกัน รายได้ จากธุรกิจสปาในปี 2556
ลดลงในอัตราร้ อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา
บริ ษัทดําเนินธุรกิจศูนย์การค้ า ซึง่ รวมถึงศูนย์การค้ า 3 แห่ง ได้ แก่ (1) ศูนย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา
(2)
ศูนย์การค้ า Turtle Village ภูเก็ต และ (3) ศูนย์การค้ ารอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า กรุ งเทพฯ อย่างไรก็ตาม ศูนย์การค้ ารอยัล การ์ เด้ น
พลาซ่า กรุ งเทพฯ ได้ ปิดชัว่ คราวตังแต่
้ เดือนเมษายน ปี 2556 เพื่อปรับปรุ ง และเพื่อก่อสร้ างโรงแรมแฟลคชิพของแบรนด์อวานี และศูนย์
ประชุมในกรุ งเทพฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังดําเนินธุรกิจบันเทิงซึง่ แบ่งได้ เป็ น 8 กลุ่ม คือ (1) พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! (2) โรง
ภาพยนตร์ 4 มิติ (3) โกดังผีสิง (4) มหัศจรรย์เขาวงกต (5) พิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้ง หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิร์ค (6) Scream in the Dark
(7) Ripley’s Sky Rider และ (8) Ripley’s The Vault แม้ วา่ บริ ษัทได้ สญ
ู เสียรายได้ จากศูนย์การค้ ารอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า กรุ งเทพฯ ที่ปิด
ดําเนินงานชัว่ คราว รายได้ จากการดําเนินธุรกิจศูนย์การค้ าและบันเทิงยังเติบโตขึ ้นในอัตราร้ อยละ 4 ในไตรมาส 4 ปี 2556 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ การโฆษณาของธุรกิจบันเทิง อย่างไรก็ดี ในปี 2556 รายได้ จากการ
ดําเนินธุรกิจศูนย์การค้ าและบันเทิงลดลงในอัตราร้ อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากการปิ ดดําเนินงานชัว่ คราวของศูนย์การค้ ารอยัล การ์
เด้ น พลาซ่า กรุ งเทพฯ
ธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ของบริ ษัท ได้ แก่ การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายควบคู่ไปกับการดําเนินกิจการโรงแรมในพืน้ ที่เดียวกัน
บริ ษัทได้ พัฒนาโครงการแห่งแรกที่เกาะสมุย ชื่อโครงการ ดิเอสเตท สมุย ตังอยู
้ ่ติดกับโรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ สมุย โดยโครงการดังกล่าวมี
บ้ านพักตากอากาศจํานวน 14 หลัง นอกจากนี ้ บริ ษัทมีโครงการที่สอง คือโครงการเซ็นต์ รี จิส เรสซิเดนซ์ ซึง่ เป็ นโครงการคอนโดมิเนียม
จํานวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรมภายใต้ การบริ หารงานโดยแบรนด์ เซ็นต์ รี จิส ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทได้ ขายบ้ านพักตาก
อากาศในโครงการ ดิเอสเตท สมุย ไปแล้ วทังสิ
้ ้นจํานวน 10 หลัง และขายคอนโดมิเนียมระดับบนของโครงการ เซ็นต์ รี จิส เรสซิเดนซ์ ไป
แล้ วในสัดส่วนร้ อยละ 90 โครงการต่อไปของบริ ษัท คือ เดอะ เรสซิเดนซ์ โดย อนันตรา ที่ภูเก็ต ซึ่งจะเปิ ดตัวในปี 2557 และบริ ษัทยังมี
การพิจารณาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยใหม่ๆต่อไป เพื่อให้ มีธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
อีกส่วนหนึง่ ของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์คือโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา ภายใต้ แบรนด์ของบริ ษัท ชื่อ อนันตรา เวเคชัน่ คลับ โดยใน
ไตรมาส 4 ปี 2556 อนันตรา เวเคชัน่ คลับได้ เพิ่มห้ องพักเพื่อรองรั บการขายสิทธิในการเข้ าพักอาศัยของสมาชิกด้ วยวิลล่าจํานวน 15
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หลังในภูเก็ต ส่งผลให้ อนันตรา เวเคชั่น คลับมีห้องพักของโครงการจํานวนทังหมด
้
106 ยูนิต ที่สมุย ภูเก็ต เมืองควีนส์ทาวน์-ประเทศ
นิวซีแลนด์ กรุ งเทพ บาหลี และเมืองซันย่า-ประเทศจีน และด้ วยการเติบโตของยอดขายของอนันตรา เวเคชัน่ คลับในอัตราร้ อยละ 46
เป็ นผลให้ ร ายได้ จ ากธุ ร กิ จ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พิ่ ม ขึน้ ในอัต ราร้ อยละ 29 ในไตรมาส 4 ปี 2556 และในปี 2556 รายได้ จ ากธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 28 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 รายได้ จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 14 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยทุกธุรกิจแสดงรายได้
ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ งในไตรมาส 4 ปี 2556 ยกเว้ นธุรกิจสปา EBITDA เพิ่มขึ ้นในอัตราที่สงู กว่าการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ที่ร้อยละ 36 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ อตั ราการทํากําไร EBITDA เพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสําคัญจากร้ อยละ 30 ใน ไตรมาส 4 ปี 2555
เป็ นร้ อยละ 36 ในไตรมาส 4 ปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ โดยเฉพาะจากธุรกิจ
โรงแรมที่บริ ษัทรับจ้ างบริ หาร และการกระจายธุรกิจโรงแรมอย่างเหมาะสม
ในปี 2556 รายได้ รวมของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 10 และ EBITDA เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
โดยมี สาเหตุตามที่กล่าวมาข้ างต้ น อัตราการทํากํ าไร EBITDA เพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 28 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 29 ในปี 2556 จาก
ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจโรงแรมและรับจ้ างบริ หาร ควบคูไ่ ปอัตราการทํากําไรที่ดีขึ ้นของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
โครงสร้ างรายได้
ไตรมาส 4 ปี 2556
ไตรมาส 4 ปี 2555
เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
หน่ วย: ล้ านบาท
ธุรกิจโรงแรม*
ธุรกิจรับจ้ างบริ หารโรงแรม
ธุรกิจสปา
ธุรกิจศูนย์การค้ าและบันเทิง
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin
ธุรกิจโรงแรม*
ธุรกิจรับจ้ างบริ หารโรงแรม
ธุรกิจสปา
ธุรกิจศูนย์การค้ าและบันเทิง
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์**
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin

3,544
167
70
151
1,249
5,181
1,847
36%
ปี 2556

3,251
96
86
145
971
4,549
1,360
30%
ปี 2555

12,611
520
300
573
3,973
17,977
5,206
29%

11,990
355
323
611
3,110
16,390
4,535
28%

* รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้ อื่น
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9%
73%
-18%
4%
29%
14%
36%
เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
5%
46%
-7%
-6%
28%
10%
15%
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ธุรกิจจัดจําหน่ ายและรับจ้ างผลิตสินค้ า
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทมีร้านค้ าและจุดจําหน่ายจํานวน 276 แห่ง ภายใต้ แบรนด์ เอสปรี บอสสินี่ ชาร์ ลส์แอนด์คีธ เพโดร แก็ป ทูมี่ เรด
เอิร์ธ และ เฮงเคล ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2556 บริ ษัทเปิ ดร้ านค้ าและจุดจําหน่ายเพิ่มขึ ้นอีก 20 แห่ง จากจํานวนร้ านค้ าและจุดจําหน่าย
ทังหมด
้
ณ สิ ้นปี ร้ อยละ 86 เป็ นของกลุ่มแฟชัน่ ร้ อยละ 7 เป็ นของแบรนด์ เรดเอิร์ธ และอีกร้ อยละ 7 เป็ นของแบรนด์ เฮงเคล
จํานวนสาขาและจุดจําหน่ ายของธุรกิจจัดจําหน่ าย
จํานวนสาขา/จุดจําหน่ าย
กลุ่มสินค้ าแฟชัน่
กลุ่มเครื่ องสําอาง
อื่น ๆ
รวม

ไตรมาส 4 ปี 2556
238

เปลี่ยนแปลง (q-q)
17

เปลี่ยนแปลง (y-y)
36

20
18
276

0
3
20

0
5
41

ในไตรมาส 4 ปี 2556 รายได้ จากธุรกิจจัดจําหน่ายและธุรกิจรั บจ้ างผลิตเติบโตในอัตราร้ อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
รายได้ จากธุรกิจจัดจําหน่ายในไตรมาส 4 ปี 2556 เติบโตในอัตราร้ อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากยอดขายต่อร้ าน
เดิม (Same-Store-Sales) ที่เติบโตขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3.3 และอัตราการขยายร้ ายค้ าและจุดจําหน่ายในอัตราร้ อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน อย่างไรก็ดี รายได้ จากการรับจ้ างผลิตของโรงงานนวศรี ลดลงในอัตราร้ อยละ 21 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากคําสัง่ การผลิตที่ล่าช้ า
จากลูกค้ า อย่างไรก็ตาม EBITDA ของธุรกิจจัดจําหน่ายและธุรกิจรั บจ้ างผลิตเติบโตขึน้ ในอัตราร้ อยละ 31 และอัตราการทํากําไร
EBITDA สูงขึ ้นอยู่ที่ร้อยละ 10 ในไตรมาส 4 ปี 2556 เทียบกับร้ อยละ 8 ในไตรมาส 4 ปี 2555 เนื่องจากธุรกิจจัดจําหน่ายซึง่ มีอตั ราการ
ทํากําไรที่สงู กว่า มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว เมื่อเทียบกับธุรกิจรับจ้ างผลิตที่มีอตั ราการทํากําไรที่ตํ่ากว่า
สําหรับปี 2556 ธุรกิจจัดจําหน่ายและธุรกิจรับจ้ างผลิตมีรายได้ เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากรายได้ ที่เติบโตขึ ้นของ
กลุ่มธุรกิจแฟชัน่ โดยเฉพาะแบรนด์ชาร์ ลส์แอนด์คีธ แก็ป และทูมี่ ในปี 2556 EBITDA ของธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตเติบโตใน
อัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ที่ร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี ก่อน และหากไม่นับรวมเงินชดเชยที่โรงงานนวศรี ได้ รับใน 2555 จาก
ความเสียหายทางธุรกิจที่เกิดขึ ้นจากเหตุการณ์นํ ้าท่วมในปลายปี 2554 รายได้ จากธุรกิจจัดจําหน่ายและธุรกิจรับจ้ างผลิตจะเติบโตขึ ้นใน
อัตราร้ อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ขณะที่ EBITDA จะเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญในอัตราร้ อยละ 78 เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากการเติบโตที่
สูงขึ ้นของธุรกิจจัดจําหน่าย ซึ่งมีความสามารถในการทํากําไรที่สงู กว่า ส่งผลให้ อัตราการทํากําไร EBITDA เมื่อไม่รวมชดเชยจากการ
ประกันภัยในปี 2555 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 6 เป็ นร้ อยละ 9 ในปี 2556
รายได้ ของธุรกิจจัดจําหน่ ายและรับจ้ างผลิตสินค้ า
หน่ วย: ล้ านบาท
ธุรกิจจัดจําหน่าย
ธุรกิจรับจ้ างผลิต
รวมรายได้ *
EBITDA
EBITDA Margin
ธุรกิจจัดจําหน่าย
ธุรกิจรับจ้ างผลิต
รวมรายได้ *
EBITDA
EBITDA Margin

ไตรมาส 4 ปี 2556
655
260
915
90
10%
ปี 2556

ไตรมาส 4 ปี 2555
575
330
905
69
8%
ปี 2555

2,454
1,162
3,616
338
9%

2,207
1,204
3,412
289
8%

* รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้ อื่น
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เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
14%
-21%
1%
31%
เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)
11%
-4%
6%
17%
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งบดุลและกระแสเงินสด
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 59,936 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 8,215 ล้ านบาทจาก 51,721 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2555 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจาก
1. การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าตามสัญญาระยะยาว จํานวน 1,541 ล้ านบาท จากการเติบโตที่แข็งแกร่ งของยอดขายของอนัน
ตรา เวเคชัน่ คลับ
2. การเพิ่มขึ ้นของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์จํานวน 3,547 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการ Tidal
Swell ของโอ๊ คส์ การเข้ าซื ้อโรงแรม 2 แห่งในประเทศเวียดนาม และ 1 แห่งในประเทศกัมพูชา การเพิ่มขึ ้นของห้ องพักใน
โครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ การปรับปรุ งโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต และ โรงแรมอนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย รวมถึงการ
ขยายสาขาของธุรกิจร้ านอาหาร
3. การเพิ่ ม ขึ น้ ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตัว ตน จํ า นวน 1,263 ล้ านบาท สาเหตุห ลัก จากการลงทุน ในสิ ท ธิ ใ นการเข้ าบริ ห าร
(Management Letting Rights) และค่าความนิยมจากการซื ้อโรงแรมในประเทศเวียดนามและกัมพูชา
บริ ษัทมีหนี ้สินรวม 33,062 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2556 เพิ่มขึ ้น จํานวน 403 ล้ านบาท จาก 32,659 ล้ านบาท ณ สิน้ ปี 2555 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและภาระหนี ้สินระยะสันอื
้ ่นๆ สุทธิด้วยการจ่ายชําระคืนเงินกู้
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีจํานวน 26,875 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2556 เพิ่มขึ ้น 7,814 ล้ านบาท จาก 19,061 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2555 ซึง่
เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 4,101 ล้ านบาท การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้น
สามัญของผู้ถือหุ้นและพนักงาน (MINT-W4 และ ESOP โครงการ 5) จํานวน 3,602 ล้ านบาท ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่างบการเงิน จํานวน 592 ล้ านบาท และการเพิ่มขึ ้นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจํานวน 586 ล้ านบาท สุทธิด้วยการจ่ายเงินปั น
ผลจํานวน 1,185 ล้ านบาท
ในงวด 12 เดือนของปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 5,181 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 1,135 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกระแส เงินสดจ่ายจากการลงทุนจํานวน 6,971 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่มาจาก 1) การ
ลงทุนตามปกติของธุรกิจโรงแรม ร้ านอาหาร และอื่นๆ จํานวน 3,745 ล้ านบาท 2) การเข้ าซื ้อกิจการโรงแรมในประเทศเวียดนาม และ
กัมพูชา จํานวน 665 ล้ านบาท 3) การลงทุนก่อสร้ างห้ องพักของโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ เพื่อรองรับการขายสิทธิในการเข้ าพัก
อาศัยของสมาชิก จํานวน 561 ล้ านบาท 4) การลงทุนเพื่อปรับปรุ งและก่อสร้ างต่อเติมโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต โรงแรมอนันตรา บ่อ
ผุด เกาะสมุย และโรงแรมโฟร์ ซีซ่นั ส์ สมุย จํานวน 1,429 ล้ านบาท และ 5) การลงทุนในหลักทรั พย์เผื่อขายของกิจการ BreadTalk
Group Limited จํานวน 342 ล้ านบาท
สําหรับกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 1,445 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับสุทธิจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นและพนักงาน (MINT-W4 และ ESOP โครงการ 5) จํานวน 3,602 ล้ านบาท
สุทธิด้วยการจ่ายชําระคืนหุ้นกู้จํานวน 2,000 ล้ านบาท และการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 1,185 ล้ านบาท
การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน
บริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 56.0 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 58.0 ในปี นี ้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตรากําไรขันต้
้ นที่ดีขึ ้นของ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิต และด้ วยเหตุผลดังกล่าว พร้ อมทังความสามารถในการทํ
้
ากําไรที่ดีขึ ้น
ของธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหาร ส่งผลให้ อตั รากําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 9.8 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 11.1 ในปี 2556
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงจากร้ อยละ 19.1 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 17.9 ในปี 2556 จากการเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นจากการ
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นและพนักงาน อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นจาก
ร้ อยละ 7 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 7.4 ในปี 2556 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของกําไรสุทธิอย่างมีนยั สําคัญ
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ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยของบริ ษัทปรับตัวสูงขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญจาก 27 วันในปี 2555 เป็ น 42 วันในปี นี ้ จากยอดลูกหนี ้จากการขายแบบ
ผ่อนชําระที่เพิ่มขึ ้นของโครงการ อนันตรา เวเคชัน่ คลับ อัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี ้การค้ าลดลงจากร้ อยละ 6.4 ในปี
2555 เป็ นร้ อยละ 5.9 ในปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการบริ หารลูกหนี ้ของธุรกิจโรงแรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น สินค้ าคงเหลือของบริ ษัท
ส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย วัตถุดิบ สินค้ าระหว่างผลิต และสินค้ าสําเร็ จรู ปของธุร กิจร้ านอาหาร และธุร กิจจัดจํ าหน่ายและรั บจ้ างผลิต
ขณะที่ธุรกิจโรงแรมมีสินค้ าคงเหลือค่อนข้ างน้ อยเนื่องจากลักษณะของธุรกิจ อายุเฉลี่ยของสินค้ าคงเหลือลดลงจาก 50 วันในปี 2555
เป็ น 49 วัน ในปี นี ้ จากการบริ หารสินค้ าคงเหลือของธุรกิจร้ านอาหารที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น อายุเฉลี่ยของเจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นจาก 41
วันในปี 2555 เป็ น 46 วันในปี นี ้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าของโรงงานนวศรี ที่กลับมาดําเนินการผลิตเต็มที่ใน
ปี 2556 เมื่อเทียบกับการดําเนินการผลิตเพียงครึ่งปี ในปี 2555
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียนลดลงจาก 1.2 เท่า ณ สิ ้นปี 2555 เป็ นร้ อยละ 1.0 เท่า ณ สิ ้นปี 2556 จากการเพิ่มขึ ้น
ของเงินกู้ยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ในขณะที่การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญของผู้ถือ
หุ้นและพนักงาน ส่งผลให้ อตั ราส่วนของหนี ้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.1 เท่า ณ สิ ้นปี 2555 เป็ น 0.7
เท่า ณ สิ ้นปี 2556 สําหรับอัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นจาก 5.2 เท่าในปี 2555 เป็ น 6.7 เท่าในปี นี ้ จากกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ ้น
อัตราส่ วนทางการเงิน
ความสามารถในการทํากําไร
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 55
อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
58.04%
55.96%
อัตรากําไรสุทธิ (%)
11.10%
9.83%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
17.86%
19.08%
ความมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อายุเฉลี่ยของลูกหนี ้การค้ า (วัน)
อายุเฉลี่ยของสินค้ าคงเหลือ (วัน)
อายุเฉลี่ยของเจ้ าหนี ้การค้ า (วัน)
ความสามารถในการดํารงสภาพคล่ อง
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน (เท่า)

31 ธ.ค. 56
7.35%
42
49
46
31 ธ.ค. 56
0.97

31 ธ.ค. 55
6.95%
27
50
41
31 ธ.ค. 55
1.15

ภาระหนีส้ ินต่ อทุน
อัตราส่วนหนี ้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ้ย (เท่า)

31 ธ.ค. 56
0.86
0.74
6.70

31 ธ.ค. 55
1.27
1.07
5.24

แนวโน้ มในอนาคต
แนวโน้ มธุรกิจของปี 2557 ยังสดใส แม้ ว่าจะเผชิญกับปั ญหาทางการเมือง
การชุม นุม ทางการเมื อ งเพื่ อ ต่ อ ต้ า นรั ฐ บาลในบางพื น้ ที่ ข องกรุ ง เทพฯ ส่ ง ผลให้ ค วามเชื่ อ มั่น และการใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ มี ค วามจํ า เป็ น
(Discretionary Spending) ของผู้บริ โภคปรับตัวลดลง และบริ ษัทยังพบกับปั ญหาการยกเลิกการจองห้ องพักของโรงแรมในกรุ งเทพฯ
อย่างไรก็ดี รายได้ จากโรงแรมในกรุ งเทพฯ ของบริ ษัท มีสัดส่วนคิดเป็ นเพียงร้ อยละ 7 ของรายได้ รวมของบริ ษัทเท่านัน้ และแม้ ว่า
สถานการณ์ ในประเทศในช่วงสองสามเดือนแรกของปี 2557 ดูเหมือนไม่มั่นคงนัก แต่บริ ษัทเชื่อว่า ความมั่นใจของนักท่องเที่ยวและ
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ผู้บริ โภคจะฟื น้ ตัวอย่างรวดเร็ วภายหลังจากที่สถานการณ์ทางการเมืองสงบลง ดังนัน้ ผลกระทบที่กล่าวในข้ างต้ นจะเป็ นเพียงระยะสัน้
เท่านัน้ และแนวโน้ มธุรกิจในช่วงที่เหลือของปี 2557 จะยังคงปรั บตัวดีขึน้ ต่อไป จากนโยบายการกระจายความเสี่ยงและกลยุทธ์ต่างๆ
ของบริ ษัทตามแผนการดําเนินงานระยะยาว ดังต่อไปนี ้
1) ขยายธุรกิจของแบรนด์ที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเอง ควบคูไ่ ปกับแบรนด์ตา่ งชาติที่มีผลประกอบการที่ดี
2) เพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และพัฒนาประสิทธภาพในการทํากําไรให้ สงู สุด
3) ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศผ่านการลงทุนและเข้ าซื ้อกิจการอื่นๆ
บริ ษัทดําเนินกลยุทธ์ตา่ งๆ เหล่านี ้ผ่านฐานธุรกิจในแต่ละภูมิภาค (Business Hub) ซึง่ กระจายตัวจากภูมิภาคออสเตรเลีย จนถึงแอฟริ กา
โดยฐานธุรกิจเหล่านี ้ ต่างวางแผนดําเนินงานของตนเองให้ สอดคล้ องกับภาวะในตลาดนันๆ
้ แต่ในขณะเดียวกัน จะทํางานร่ วมกับฐาน
อื่นๆ เพื่อขยายกลุ่มธุรกิจ (Cluster) และพัฒนาการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale)
• ประเทศไทย
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษทั มีโรงแรม 21 แห่ง ร้ านอาหาร 1,010 สาขา และมีจุดจําหน่ายสินค้ าแฟชัน่ และเครื่ องสําอางอีก 276 สาขาใน
ประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยยังคงเป็ นหนึ่งในสถานที่น่าท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การเพิ่มขึน้
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยในระยะยาว อีกทัง้ การ
ขยายตัว ของกลุ่ม คนชัน้ กลางและชุมชนเมื อ ง ก็เ ป็ นส่ วนสํ า คัญ ที่ จะช่ว ยเพิ่ มการบริ โ ภคในประเทศ และช่ ว ยส่ งเสริ ม ธุร กิ จ
ร้ านอาหารต่อไป โดยบริ ษัทมัน่ ใจว่า จะสามารถผ่านพ้ นความท้ าทายต่างๆ ในประเทศไทย และยังคงสร้ างอัตราการเติบโตในปี
2557 ได้ จากพืน้ ฐานทางธุร กิจที่แข็งแกร่ ง แผนงานบริ หารรายได้ ที่มีประสิทธิ ภาพ กลยุทธ์ กระจายความเสี่ยง ตลอดจนการ
ประหยัดต่อขนาด
• ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไม่ รวมประเทศไทย)
บริ ษัทดําเนินธุรกิจโรงแรมจํานวน 8 แห่ง และร้ านอาหารอีก 110 สาขาใน 6 ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไม่
รวมประเทศไทย) โดยคาดว่า ภูมิภาคดังกล่าวจะเติบโตในอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของประเทศที่พัฒนาแล้ ว ทัง้ ในด้ านการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ การบริ โภคของภาคเอกชน จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และอัตราการขยายตัวของชุมชนเมือง โดยบริ ษัท
ได้ มีการวางแผนล่วงหน้ าเพื่อ รองรั บการเติบโตอย่างรวดเร็ วในภูมิภ าคนี ้ ทังจากการเข้
้
าลงทุนในกิจการโรงแรมฮาร์ เบอร์ วิว
(ปั จจุบันเป็ นโรงแรม อวานี ไฮฟง) ในประเทศเวียดนามตังแต่
้ ปี 2541 จนถึงการเข้ าซือ้ กิจการรี ส อร์ ทบูติคในเมื อ งเสี ยมราฐ
ประเทศกัม พูชา ชื่ อ โรงแรมอนัน ตรา อังกอร์ นอกจากธุ ร กิจ โรงแรมที่บ ริ ษั ททัง้ ลงทุนเองและรั บจ้ างบริ ห ารแล้ ว กลุ่มธุ ร กิ จ
ร้ านอาหารยังวางกลยุทธ์ที่จะครองตลาดร้ านอาหารประเภท Casual Dining ในประเทศกัมพูชา เวียดนาม ลาว ฟิ ลิปปิ นส์ และ
มาเลเซีย ผ่านการให้ สิทธิแฟรนไชส์ร้านอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ และไทย เอ็กซ์เพรส และจากความสําเร็ จใน
ตลาดต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้ บริ ษัทวางแผนที่จะขยายธุรกิจร้ านอาหารเพิ่มเติมไปยังประเทศพม่า
• ประเทศจีน
ถึงแม้ วา่ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ มจะชะลอตัวลง แต่จีนยังคงเป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพสูงสําหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจ ด้ วยการคาดการณ์อตั ราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) กว่าร้ อยละ 7 ในปี 2557
และประเทศจีนจะเพิ่มมูลค่าความต้ องการของผู้บริ โภคให้ กบั เศรษฐกิจโลกเป็ นสองเท่าของประเทศสหรัฐอเมริ กา โดย ณ ปั จจุบนั
บริ ษัทดําเนินธุรกิจโรงแรมจํานวน 2 แห่ง และร้ านอาหารอีก 47 สาขาในประเทศจีน โดยริ เวอร์ ไซด์ และซิซเลอร์ เป็ นสองแบรนด์
หลักที่ได้ พลิกธุรกิจร้ านอาหารในประเทศจีนของบริ ษัทให้ มีผลกําไร ในขณะที่โรงแรมอนันตรา สิบสองปั นนา ซึง่ เป็ นโรงแรมแห่ง
ล่า สุด ที่ บริ ษั ท รั บจ้ า งบริ ห าร ได้ รั บ รางวัล หลายๆ รางวัล ตลอดปี 2556 โดยในอี ก สองสามปี ข้ า งหน้ า บริ ษัท คาดว่า จะเปิ ด
ร้ านอาหารที่ลงทุนเองเพิ่มอีกกว่า 20 สาขา และโรงแรมภายใต้ สญ
ั ญารับจ้ างบริ หารเพิ่มอีก 8 แห่งทัว่ ทังประเทศจี
้
น ตามแผนการ
ขยายธุรกิจที่วางไว้ ในปั จจุบนั
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• ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ฐานธุรกิจของบริ ษัทในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแ ลนด์ อันประกอบไปด้ วยโรงแรมจํานวน 45 แห่งและร้ านอาหารอีก 338
สาขา มีสดั ส่วนที่สําคัญต่อธุรกิจทังหมดของบริ
้
ษัท โดยในปี 2556 เดอะ คอฟฟี่ คลับรายงานการเติบโตของยอดร้ านเฉลี่ยต่อร้ าน
เดิม(Same-Store-Sales) อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ โรงแรมในกลุ่มโอ๊ คส์มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืน (Revenue per Available Room
– RevPar) อยู่ในระดับคงที่ สะท้ อนให้ เห็นถึงอุตสาหกรรมการเดินทางภายในประเทศของออสเตรเลียที่ยงั คงแข็งแกร่ ง นอกจากนี ้
ในระหว่างปี 2556 โอ๊ คส์ได้ ลงทุนในสัญญารับจ้ างบริ หาร (Management Letting Rights) และเข้ าซื ้อสินทรัพย์เพิ่มเติม ส่งผลให้
จํานวนห้ องพักภายใต้ การบริ หารของโอ๊ คส์เพิ่มขึ ้นถึง 700 ห้ อง โดยการลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะเพิ่มอัตราการ
เติบโตของรายได้ และกําไร ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการทํากําไร และช่วยกระจายความเสี่ยงของธุรกิจโอ๊ คส์ได้ ในอนาคต
• ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดีย
บริ ษัทยังคงเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของฐานธุรกิจในแถบมหาสมุทรอินเดียอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศ มัลดีฟส์ ศรี
ลังกา และอินเดีย ซึ่งประกอบไปด้ วยโรงแรมจํานวน 10 แห่งและร้ านอาหารอีก 14 สาขา โดยในปี 2556 บริ ษัทได้ ขยายธุรกิจ
เพิ่มเติมในประเทศมัลดีฟส์ ผ่านการเข้ าซื ้อแบรนด์ เปอร์ อควัม และรี สอร์ ท นียามา และยังได้ เปิ ดร้ านอาหารอีกหลายสาขา โดย
ในสองสามปี ข้ างหน้ า บริ ษัทวางแผนที่จะเปิ ดรี สอร์ ทเพิ่มเติมอีก 5 แห่ง และร้ านอาหารอีก 12 สาขาในประเทศมัลดีฟส์ ศรี ลงั กา
และอินเดีย ตามแผนการขยายธุรกิจที่วางไว้ ในปั จจุบนั
• ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา
บริ ษัทวางยุทธศาสตร์ ในการขยายธุรกิจในประเทศแถบตะวันออกกลางและแอฟริ กา เพื่อให้ ได้ เปรี ยบจากการเป็ นผู้เข้ าสู่ตลาดราย
แรกๆ (First-mover advantage) ทังจากการให้
้
สิทธิแฟรนไชส์ร้านอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนีในประเทศซาอุดิ อาระเบีย กระทัง่
การลงทุนล่ าสุดในโรงแรม อนันตรา บาซารู โต ประเทศโมซัมบิก ส่งผลให้ ณ ปั จจุบัน บริ ษัทมี โรงแรมทัง้ หมด 17 แห่งและ
ร้ านอาหารอีก 25 สาขาในทังสองภู
้
มิภาคที่บริ ษัทมัน่ ใจว่า มีแนวโน้ มการเติบโตที่ดี จากการลงทุนของภาครั ฐอย่างต่อเนื่องใน
ภูมิภาคตะวันออกกลาง และความนิยมที่ได้ รับเพิ่มขึ ้นในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของแอฟริ กา โดยบริ ษัทวางแผนที่จะเปิ ด
ร้ านอาหารเพิ่ม ร่ วมกับพันธมิตรท้ องถิ่นรายใหญ่ Al Nasser Holdings ในตะวันออกกลาง ทังยั
้ งคงศึกษาหาโอกาสลงทุนเพิ่มเติม
ในแอฟริ กา เพื่อรองรับการเติบโตในทังสองตลาดนี
้
้
บริ ษัทมุ่งหมายให้ ฐานธุร กิจในแต่ล ะภูมิภ าคร่ วมกันสร้ างมูล ค่าเพิ่มให้ แ ก่กลุ่มไมเนอร์ ทัง้ หมด โดยอาศัยความทุ่มเทของพนักงาน
ระบบปฏิบตั กิ ารทังส่
้ วนหน้ าและส่วนกลางที่มีประสิทธิผล ฐานธุรกิจที่ใหญ่และกระจายตัว ตลอดจนความเชี่ยวชาญของผู้บริ หาร ซึง่ เป็ น
จุดแข็งและข้ อได้ เปรี ยบของบริ ษัท และเป็ นรากฐานสําคัญที่ทําให้ บริ ษัทเติบโตต่อไปได้ ในอนาคต บริ ษัทยังคงแผนที่จะเพิ่มกําไรสุทธิของ
บริ ษัทในอัตราเฉลี่ยร้ อยละ 15 – 20 ต่อปี ใน 5 ปี ข้ างหน้ า
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า
ข้ อ มูล ดัง กล่า วถูก ต้ องครบถ้ ว น ไม่เ ป็ นเท็ จ ไม่ทํ า ให้ ผ้ ูอื่ นสํา คัญ ผิ ด หรื อ ไม่ขาดข้ อ มูล ที่ ค วรต้ อ งแจ้ ง ในสาระสํา คัญ
นอกจากนี ้ บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ
ทังของบริ
้
ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัท
ได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายในรวมทังการกระทํ
้
าที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัท ได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ นายสตีเฟ่ น แอนดริ ว วอนนาวสกี ้ และ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารนี ้ ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายสตีเฟ่ น แอนดริ ว วอนนาวสกี ้ และ นางสาวไตรทิพย์
ศิวะกฤษณ์กลุ กํากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตําแหน่ง

1. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

กรรมการ

2. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลลิปรัจ ราชากาเรีย

กรรมการ

ผู้รับมอบอํานาจ
1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ

Corporate Chief Financial Officer

2. นายสตีเฟ่ น แอนดริว วอนนาวสกี ้

Chief Commercial Officer

ลายมือชื่อ

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ผู้บริ หาร
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค (แต่งตัง้ - ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521)
การจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก ลําปาง
- ประธานกรรมการและประธาน
- โรงเรี ยนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
- อายุ 64 ปี
บริ ษัทไทย จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันไทย
- เป็ นบิดาของนายจอห์น สก๊ อต ไฮ
กรรมการบริ ษัทไทย
เน็ค กรรมการบริ ษัท

2. นายเคนเนธ ลี ไวท์ (แต่งตังเมื
้ ่อวันที่
29 เมษายน 2541)
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอ
- ประธานคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ
- อายุ 67 ปี
- ไม่มี-

- ปริ ญญาโทสาขาการบริหาร University of
Puget Sound
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท
และหลักสูตรประธานกรรมการ
สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้น
ในบริ ษัทฯ
ช่ วงเวลา
(หุ้น)
666,230,361 ปั จจุบนั
คูส่ มรส
4,728 หุ้น
2540 - 2555
2550 - 2553
2531 - 2544
2516 - 2523

83,627

ปั จจุบนั

2529- 2535

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 1

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ

- กลุม่ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- 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)

- กรรมการผู้จดั การ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
- ผู้จดั การใหญ่
- คณะกรรมการ

- บจก. แปซิฟิค สยาม สตราทีจิค คอนซัลติ ้ง
- บมจ. ฟิ นันซ่า
- บลจ. ฟิ นันซ่า จํากัด
- บริ ษัท กู๊ดเยียร์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารเชส แมนแฮตตัน (สาขากรุงเทพฯ)
- หอการค้ าอเมริกนั ในประเทศไทย

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
3. คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม (แต่งตัง้
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551)
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กํากับดูแลกิจการ
- อายุ 68 ปี
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริ ญญาโท M.A. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วิลเลี่ยมส์ สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท M.A. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี B.A. (เศรษฐศาสตร์ ) จาก
มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) 2000 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย

การถือหุ้น
ในบริ ษัทฯ
(หุ้น)
-

ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั

2542-2550
2552-2554
2550-2553
2549-2553

4. นายพาที สารสิน (แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 2
เมษายน 2555)
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- อายุ 51 ปี
- ไม่มี

- ปริ ญญาโทสาขาสื่อสารมวลชนด้ าน
ภาพยนตร์ และวิดีโอ อเมริ กนั ยูนิเวอร์ ซิตี ้
กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจและวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยคลาร์ ก มล
รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา

คูส่ มรส
3,000 หุ้น

ปั จจุบนั
2535-2547
2534-2535.
2532-2534
2530-2532
2526-2528

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 2

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ
- กรรมการอิสระและกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคมและกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- เหรัญญิก
- กรรมการผู้จดั การใหญ่
- ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการผลตอบแทน
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
- ผู้จดั การใหญ่
- กรรมการฝ่ ายบริ หาร
- ครี เอทีฟและฝ่ ายผลิตรายการ
- ผู้จดั การฝ่ ายการวิจยั ค้ นคว้ า

- บมจ. สายการบินนกแอร์
- บจก. เบสท์ แอดเวอร์ ไทซิ่ง ประเทศไทย
- บจก. มัลติมีเดีย ออร์ บิท
- บจก. สปา แอดเวอร์ ไทซิ่ง
- เครื อข่ายโทรทัศน์เอ็นบีซี
- บจก. ลินตัส

- บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต
- บมจ. ไทยพาณิชย์ สามัคคีประกันภัย
- บจก. สยามพารากอน ดิเวลลอปเม้ นท์
- บจก.สยามพิวรรธน์
- สภากาชาดไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- บมจ. ปตท.
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
5. นายอานิล ธาดานี่ (แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 26
มิถนุ ายน 2541)
- กรรมการ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ
- อายุ 67 ปี
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริ ญญาโทสาขาการบริ หาร University of
California, Berkeley สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ University of
Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริ กา

6. นายธีรพงศ์ จันศิริ (แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 26 - ปริ ญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย
สิงหาคม 2556)
ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- กรรมการ
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- อายุ 48 ปี
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท
- ไม่มี
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ครัง้ ที่ 10/2544
7. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ (แต่งตังเมื
้ ่อ
วันที่ 29 เมษายน 2540)
- กรรมการ
- อายุ 64 ปี
- ไม่มี

- General Management Program,
Ashridge Management College ประเทศ
อังกฤษ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันไทย
กรรมการบริ ษัทไทย

การถือหุ้น
ในบริ ษัทฯ
(หุ้น)
54,121,207

ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ
- ผู้ก่อตั ้งและประธานกรรมการ
- ผู้ก่อตั ้งและกรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ และสมาชิกของ
คณะกรรมการการลงทุน
- สมาชิก

-

8,143,274

ปั จจุบนั

ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 3

- บจก. ชิมโฟนี อินเวสเม้ นท์ แมเนจเจอร์
- บจก. เอสไอเอชแอล (บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ลอนดอน)
- บมจ. โรงแรม ราชดําริ
- มหาวิทยาลัยการบริหาร สิงค์โปร์ (Singapore
Management University)
- International Institute for Strategic Studies

- ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
บริ ษัทในเครื อ
- ที่ปรึกษา
- กรรมการที่ปรึกษา
- กรรมการอํานวยการ
- กรรมการ

- บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
- สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุน
- มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา
- สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
- กรรมการ

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
- บริ ษัทในเครื อ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
8. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากา
เรีย (แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2551)
- กรรมการ
- อายุ 48 ปี
- ไม่มี

9. นายจอห์ น สก๊ อต ไฮเน็ค (แต่งตังเมื
้ ่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556)
- กรรมการ
- อายุ 42 ปี
- บุตรนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ ประเทศ
อังกฤษ
- ปริญญาตรี สาขา Computer Systems
Analysis & Design ประเทศศรี ลงั กา
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) 2008 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย

- ปริญญาตรีบริ หารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ Washington State University,
WA,ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริญญาตรีบริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด
Washington State University, Pullman,
WA, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

การถือหุ้น
ในบริ ษัทฯ
(หุ้น)
2,797,196

1,970,080

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ปั จจุบนั
2544 - 2547
2543 – 2544

- กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
- รองประธานฝ่ ายเจ้ าหน้ าที่การเงิน
- หัวหน้ ากลุม่ ผู้ตรวจสอบการเงิน

- บริ ษัทในเครื อ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- โรงแรม ออเรี่ ยนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรื อสําราญ
- บมจ. อีซิ โซลูชนั่

ปั จจุบนั

- กรรมการบริ หาร
- กรรมการ
- กรรมการและผู้บริ หาร

2552-2556
2550-2552

- รองประธาน
- ผู้จดั การทัว่ ไป

- บริ ษัท เอสแอนด์พี ซินดีเคท จํากัด (มหาชน)
- บริ ษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)
- บริ ษัทในเครื อ บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด (มหาชน)
- บริ ษัท เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
- บริ ษัท เอสแอลอาร์ ที จํากัด

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 4

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
10. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์ กุล
- ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ส่วนกลาง (แต่งตังปี
้ 2554)
- อายุ 47 ปี
- ไม่มี

11. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
- รองประธานฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์
(แต่งตั ้งปี 2553)
- อายุ 42 ปี
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิต บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 9)
- หลักสูตร Successful Formulation and
Execution the Strategy รุ่นที่ 3/2009
(SFE3), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program รุ่นที่ 2 (EDP 2), สมาคมบริ ษัทจด
ทะเบียนไทย
- หลักสูตร Corporate Secretary
Development Program, สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย
- หลักสูตร DAP รุ่น 31/2005, สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ปริ ญญาโท สาขา Finance and
International Business, University of
Notre Dame, Indiana สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้น
ในบริ ษัทฯ
(หุ้น)
319,555

33,133

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

2554
2552-2554

- รองกรรมการผู้จดั การใหญ่การเงิน
- ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงาน
การเงิน

- บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ้ง
- บมจ. ไออาร์ พีซี

2552-2553

- Senior Vice President-Division
Head-Investor Relations; และ
Division Head-Equity Investment
Management
- Investment Representative

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 5

- Morgan Stanley

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
12. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์ กุล
- รองประธานฝ่ ายการเงิน (แต่งตังปี
้
2555)
- อายุ 49 ปี
- ไม่มี

13. นายวุน โฮว์ ชิน
- รองประธานฝ่ ายบริ หารกลยุทธ์
(แต่งตั ้งปี 2555)
- อายุ 39 ปี
- ไม่มี

14. นางสาวสรัญญา สุนทรส
- เลขานุการบริ ษัท (แต่งตังปี
้ 2554)
- อายุ 41 ปี
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP) รุ่นที่ 7, ปี 2554 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทยและสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Chief Financial Officer
Certification Program รุ่นที่ 10, ปี 2552
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจManchester
Business School, University of
Manchester, UK
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Nanyang
Technological University สิงคโปร์

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Loyola University
Chicago ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรเลขานุการบริ ษัท (รุ่นที่ 49/2556)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตรผู้ปฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษัท (รุ่นที่
25/2555) สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย

การถือหุ้น
ในบริ ษัทฯ
(หุ้น)
193,663

ช่ วงเวลา
2536 - 2541
2533 - 2536
2531 - 2533

- ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงิน
- หัวหน้ าแผนกบัญชี
- หัวหน้ าส่วนบัญชี

- บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
- บจก. อีริคสัน ไทยเนทเวอร์ ค
- บมจ. สยามสตีลกรุ๊ป

- ประสบการณ์ทํางานด้ าน IT การ
บริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ และที่
ปรึกษาด้ านการวางแผนและการจัดการ
กว่า 15 ปี

24,006

6,423

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

2550-2554

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 6

- Assistant Vice President, Investor
Relations, Corporate Planning
Office

- บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

นายเคนเนธ ลี ไวท์

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

นายพาที สารสิน

นายอานิล ธาดานี่

นายธีรพงศ์ จันศิริ
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//

//
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⁄

⁄

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค

x

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกโก้ รีครีเอชัน่ จํากัด
บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ ท จํากัด
บริษัท เจ้ าพระยา รีซอร์ ท จํากัด
บริษัท เจ้ าพระยา รีซอร์ ท แอนด์ เรสซิเด้ นท์ จํากัด
บริษัท ซูมา่ กรุงเทพ จํากัด
บริษัท บ้ านโบราณ เชียงราย จํากัด
บริษัท พนาราม จํากัด
บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
บริษัท แม่ริม เทอเรซ รี ซอร์ ท จํากัด
บริษัท ไม้ ขาว เวเคชัน่ วิลล่า จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากัด
บริษัท รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า จํากัด
บริษัท ราชดําริ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
บริษัท ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง จํากัด
บริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้ นท์ จํากัด
บริษัท สมุย รีซอร์ ท แอนด์ สปา จํากัด
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด
บริษัท หัวหิน รีซอร์ ท จํากัด
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
บริษัท อาร์ เอ็นเอส โฮลดิ ้ง จํากัด
บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จํากัด
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากัด
Arabian Spas (Dubai) LLC
Eutopia Holdings Private Limited *
Harbour View Corporation*
Hoi An River Park Company Limited

นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

บริษัท/รายชื่อกรรมการ ผู้บริ หาร

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
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เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 1

⁄

Indigo Bay Limited
Jada Resort and Spa (Private) Limited *
Kalutara Luxury Hotel (Private) Limited *
MHG Holding Limited
MSpa Enterprise Management
Mspa Ventures Limited
O Plus E Holdings Private Limited
Oaks Hotel & Resort Limited
PH Resorts (Private) Limited
RGE (HK)
Sanya Anantara Real Estate Limited
Tanzania Tourism and Hospitality Investments
Limited*
The Sothea (K.V.) Pte. Ltd.
Zanzibar Tourism and Hospitality Investments Limited*
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บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จํากัด
บริษัท ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด
บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด
บริษัท เอสแอลอาร์ ที จํากัด
Coffee Club Holdings Pty Ltd
Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd
Pecan Deluxe (Thailand) Co., Ltd
Sizzler (China) Limited
The Minor (Beijing) Restaurant Management Co. Ltd

⁄

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์ แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
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เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 2

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ

นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายอานิล ธาดานี่

นายพาที สารสิน

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

นายเคนเนธ ลี ไวท์

นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

บริษัท/รายชื่อกรรมการ ผู้บริ หาร

บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จํากัด
บริษัท อาร์ มิน ซิสเท็มส์ จํากัด
บริษัท เอสมิโด แฟชัน่ ส์ จํากัด
บริษัท จี ไฟว์ เจ็ท จํากัด
บริษัท พลูหลวง จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) จํากัด
บริษัท เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
บริษัท ศรีพฒ
ั น์ การ์ เด้ น จํากัด
บริษัท หัวหิน คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท เอ็มเจ็ท จํากัด
บริษัท เอ็มเจ็ท แมนเทนแน้ นซ์ จํากัด
บริษัท เอ็มดีเจ็ท จํากัด
บริษัท แอร์ ชาร์ เตอร์ ไฟร์ ท จํากัด
Minor Aircraft Holding Limited
Phuket Vessel Holding Limited
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X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ

// = กรรมการบริ หาร

เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 3

⁄

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ

นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายอานิล ธาดานี่

นายพาที สารสิน

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

นายเคนเนธ ลี ไวท์

นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

บริษัท/รายชื่อกรรมการ ผู้บริ หาร

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริ ษัท (compliance)
ชื่อ
นายประวินทร์ คุโรวาท
ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกลุ่มบริ ษัท ฝ่ ายตรวจสอบภายในและบริ หารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี บริ หารรัฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
• ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล หมายเลข 88413 สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล สหรัฐอเมริ กา
• ผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับอนุญาตสากล หมายเลข 1188419 สมาคมผู้ตรวจสอบและ
ควบคุมระบบสารสนเทศ สหรัฐอเมริ กา
• วุฒบ
ิ ตั รสากลด้ านการประเมินการบริ หารความเสี่ยง หมายเลข 10248
• วุฒบ
ิ ตั รสากลด้ านการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยธุรกิจ หมายเลข 6970 สถาบันผู้ตรวจสอบ
ภายในสากล สหรัฐอเมริ กา
• ประกาศนียบัตรด้ านการบริ หารความเสี่ยงสําหรับผู้บริ หาร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
ประสบการณ์ทํางาน
• หัวหน้ าทีมผู้ตรวจสอบภายใน ภาคพื ้นเอเชียแปซิฟิค กลุ่มบริ ษัทรอยัลดัทช์ เชลล์
• ผู้จด
ั การฝ่ ายการตลาดสิทธิเครื่ องหมายการค้ าเชลล์ ภาคพื ้นเอเชียแปซิฟิค กลุ่มบริ ษัทรอยัลดัทช์ เชลล์
• ผู้จด
ั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุนธุรกิจค้ าปลีกผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ประเทศมาเลเซียและบรู ไน
บริ ษัท เชลล์มาเลเซีย เทรดดิ ้ง จํากัด
• ผู้จด
ั การธุรกิจบริ การยานยนต์ บริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทยจํากัด
• กรรมการชมรมบริ หารความเสี่ยง สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
การฝึ กอบรม
• หลักสูตรการตรวจสอบภายในขันสู
้ ง IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
• หลักสูตรการตรวจสอบภายในธุรกิจ ศูนย์ฝึกอบรมกลุ่มบริ ษัทรอยัลดัทช์ เชลล์ ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบขันสู
้ ง รุ่ นที่ 14 สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง รุ่ นที่ 2 สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรคณะกรรมการบริ ษัทไทย DAP107 สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรการพัฒนาผู้บริ หาร (EDP) รุ่ นที่ 10 สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย

เอกสารแนบ 3 หน้ า 1

เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2556
องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดย
มีประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินส่วนกลาง ผู้อํานวยการกลุ่มบริ ษัทฝ่ ายตรวจสอบภายในและบริ หารความเสี่ยง เป็ นสมาชิกในฐานะ
เลขานุการและผู้ประสานงาน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ในการสอบทานข้ อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้ อมกันนี ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพยายามส่งเสริ มและผลักดันให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ติ ามข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน เพื่อให้ บริ ษัทมีการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้ การแนะนําในเรื่ องการบริ หารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในที่ดตี อ่ ผู้บริ หาร รวมทังได้
้ พดู คุยถึง
กิจกรรมอื่นๆ ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับกฎระเบียบและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พบปะอย่างอิสระกับฝ่ ายบริ หารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท
เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ องกับการบัญชีและการเงิน การ
ควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ ทบทวนและรับรองข้ อมูลรายงานทางการเงิน
สําหรับทุกๆ สิ ้นไตรมาสของปี รวมถึงทําการประเมินผลและนําเสนอข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้ าที่ในการทําให้ มนั่ ใจได้ วา่ ข้ อบกพร่ องด้ านการควบคุมภายในต่างๆ จะได้ รับการแก้ ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ภายในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ อนุมตั ินโยบายการทํารายการและการ
รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้ าที่ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและข้ อบกพร่ องในการควบคุมภายในของบริ ษัท
โดย
ตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบตั งิ านของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื ออย่างเป็ นระบบ รายงานผลการตรวจสอบภายในได้
ถูกนําเสนอแก่ผ้ บู ริ หารของธุรกิจนันๆ
้
เพื่อกําหนดแผนงานและการดําเนินการแก้ ไขปรับปรุ ง โดยได้ มีการรายงานต่อผู้บริ หาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
ฝ่ ายตรวจสอบภายในยังทําหน้ าที่เป็ นผู้อํานวยความสะดวกและเป็ นผู้ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุ งการ
บริ หารความเสี่ยงของทังกลุ
้ ่มบริ ษัทผ่านทางกระบวนการการตรวจสอบภายใน การติดตามผลภายหลังจากการตรวจสอบภายใน
และการดําเนินการประเมินและบริ หารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในยังทํางานร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าโปรแกรมการพัฒนาพนักงานซึง่ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและการฝึ กอบรมด้ านการบริ หารความเสี่ยงเป็ นไป
ตามมาตรฐาน ข้ อกําหนด และหลักการประพฤติปฏิบตั ขิ องบริ ษัท
การปฏิบัตหิ น้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี ที่ผ่านมา
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั งิ บการเงินรายไตรมาส สอบทานงบการเงินประจําปี ทําการประเมินและให้ คําแนะนํากับคณะกรรมการบริ ษัท
2. ทบทวนผลการดําเนินงานในโครงการใหม่ๆ โดยให้ ความสําคัญกับบริ ษัทลูกในต่างประเทศ
3. พิจารณาและประเมินความเสี่ยงของโครงการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริ ษัท
4. รับทราบนโยบายการบริ หารความเสี่ยงของกลุ่มบริ ษัท รวมทังความเหมาะสมของแผนและกิ
้
จกรรมการดําเนินการลด
ความเสี่ยงของกลุ่มบริ ษัทและธุรกิจต่างๆ
5. ทบทวนแผนการลงทุนและช่วยกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงสําหรับการลงทุนในอนาคต
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6. เพิ่มการกํากับดูแลธุรกิจใหม่ทงในและต่
ั้
างประเทศ โดยขยายขอบเขตและบทบาทของการตรวจสอบภายในให้ ครอบคลุม
ทุกธุรกิจเหล่านัน้ เช่น ธุรกิจโรงแรมโอ๊ คส์ในออสเตรเลีย, ธุรกิจอาหาร เดอะ คอฟฟี่ คลับ และริ บส์ แอนด์ รัมส์ ในประเทศ
ออสเตรเลีย, ธุรกิจอาหารในประเทศสิงคโปร์ , ธุรกิจโรงแรมร่ วมทุนเอเลวาน่าในแอฟริ กา และธุรกิจอนันตรา เวเคชัน่ คลับ
7. ติดตามการบริ หารความเสี่ยงของธุรกิจรับจ้ างบริ หารโรงแรมทังในและต่
้
างประเทศ
8. พิจารณาโครงสร้ างภาษีในปั จจุบนั ทังในและต่
้
างประเทศ รวมทังมี
้ ส่วนร่ วมในการพิจารณาการวางแผนภาษีอากรของทัง้
กลุ่มบริ ษัท
9. พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของการทําประกันภัยต่อความเสี่ยงของทรัพย์สินทังหมดของบริ
้
ษัทในประเทศไทย
และต่างประเทศ
10. คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้รับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีประเด็นสําคัญจะมีการหารื อ
กันในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ทัง้ นี ้ จากการปฏิบัตหิ น้ าที่ดังกล่ าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. รายงานทางการเงินในปี 2556 มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้
2. สินทรัพย์ของบริ ษัทมีการป้องกันและรักษาเป็ นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ ถกู
ใช้ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
3. บริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
4. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึง่ ได้ แก่ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเหมาะสม
5. รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นในปี 2556 มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัท
6. ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ โดยเป็ นการทบทวนและสอบทานข้ อมูลรายงานทาง
การเงินของกลุ่มบริ ษัทซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทังพิ
้ จารณาผลของการตรวจสอบภายในและ
การดําเนินการแก้ ไขปรับปรุ งของทังกลุ
้ ่มบริ ษัท
รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี ้
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
จํานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม / จํานวนครัง้ ที่
ประชุม
1. นายเคนเนธ ลี ไวท์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริ
กรรมการตรวจสอบ
4/4
ธรรม
3. นายพาที สารสิน
กรรมการตรวจสอบ
2/4
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตรที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ให้ แต่งตังบริ
้ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ ้นอยู่กบั การ
อนุมตั ขิ องผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี ที่จะมีขึ ้นในวันที่ 2 เมษายน 2557
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ไม่มีข้อมูล

