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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1

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

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ปี 2558 เป็ นอีกปี หนึง่ ทีบ่ ริ ษัทสามารถแสดงให้ เห็นถึงความแข็งแกร่ งของผลประกอบการของบริ ษัท ท่ามกลางการชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจทัว่ โลก ภาวะค่าเงินผันผวน และเหตุการณ์ไม่สงบสุขทางการเมืองในบางประเทศที่บริ ษัทดําเนินกิจการอยู่ ทังนี
้ ้
ด้ วยแผนกลยุทธ์การขยายธุรกิจและการกระจายธุรกิจของบริ ษัทในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ประกอบกับการบริ หารจัดการธุรกิจอย่างมี
วินยั และเครื อข่ายแบรนด์ที่แข็งแกร่ ง ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถเติบโตได้ อย่างต่อเนื่องและพร้ อมที่จะเผชิญกับความท้ าทายต่างๆ ได้
จากการหาโอกาสที่ดีในธุรกิจทังในตลาดที
้
่มีอยู่เดิมและตลาดใหม่ๆ เช่น บริ ษัทได้ ประกาศเข้ าซื ้อกิจการกลุ่มโรงแรมและรี สอร์ ทใน
เครื อทิโวลี ในประเทศโปรตุเกสและบราซิล รวมถึงแบรนด์ทโิ วลีและฐานปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะช่วยเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของกลุ่ม
แบรนด์ของบริ ษัท และขยายฐานธุรกิจไปยังทวีปใหม่ๆ ได้ แก่ทวีปยุโรปและอเมริ กาใต้ นอกจากนี ้ ในทวีปแอฟริ กา บริ ษัทได้ เข้ าลงทุน
ผ่านเอเลวาน่า ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย ในการเข้ าซื ้อโรงแรมเพิ่มอีก 4 แห่ง ในประเทศเคนยา ธุรกิจทัวร์ ซาฟารี และทรัพย์สินทางปั ญญา
จากเคลิ แอนด์ พีคอ็ ก ซึง่ เป็ นบริ ษัททัวร์ และรับบริ หารจัดการที่พกั ซาฟารี แคมป์แอนด์ลอดจ์ในประเทศเคนยา การลงทุนนี ้ส่งผลให้
โรงแรมภายใต้ แบรนด์เอเลวาน่า คอลเลคชัน่ มีจํานวนเพิ่มขึ ้นอีก 6 แห่ง เป็ นทังสิ
้ ้น 14 แห่ง และช่วยขยายเครื อข่ายโรงแรมที่พกั แบบ
ซาฟารี ให้ ครบวงจรทังในประเทศแทนซาเนี
้
ยและเคนยา ในส่วนของธุรกิจรับจ้ างบริ หาร บริ ษัทมีการขยายเครื อข่ายและสร้ างแบรนด์
ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั ในภูมิภาคใหม่ๆ เช่น การเปิ ดโรงแรมอวานี เซเชลส์ บาบารอนส์ ในประเทศเซเชลส์ โรงแรมบานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา
บาย อนันตรา และซุค วาคิฟ โดฮา บายอวานี ในประเทศกาตาร์ สําหรับธุรกิจร้ านอาหาร บริ ษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ไมเนอร์ ดี เค แอล ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (Minor DKL) ซึง่ ดําเนินธุรกิจร้ านอาหารในประเทศออสเตรเลียเป็ นหลัก จากร้ อยละ 50 เป็ นร้ อย
ละ 70 เป็ นผลให้ บริ ษัทรับรู้ ผลการดําเนินงานของ Minor DKL ในงบการเงินรวมของบริ ษัท ตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน ปี 2558 เป็ นต้ น
มา เช่นเดียวกันกับในประเทศจีน บริ ษัทได้ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในร้ านอาหารริ เวอร์ ไซด์ จากร้ อยละ 49 เป็ นร้ อยละ 69.2 นอกจากนี ้
บริ ษัทยังได้ ร่วมมือกับบริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ในการจัดตังบริ
้ ษัท ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน ในสหราชอาณาจักร
ซึง่ มีสิทธิในการดําเนินธุรกิจร้ านอาหารแบรนด์ภทั ราและแบรนด์สดุ าในสหราชอาณาจักร เพื่อวางรากฐานในการก้ าวขึ ้นเป็ นผู้นํา
ธุรกิจร้ านอาหารไทยระดับสากลต่อไปในอนาคต
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการขยายธุรกิจ ทังธุ
้ รกิจโรงแรม ธุรกิจร้ านอาหาร และธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้ า โดยมีรายละเอียดที่
สําคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ดังนี ้
ปี 2556
กุมภาพันธ์

- เข้ าลงทุนในรี สอร์ ทขนาด 96 ห้ องในเมืองฮอยอัน และขนาด 63 ห้ องในเมืองก๋วงนัง (Quy Nhon) ซึง่ ทังสอง
้
รี
สอร์ ทได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น อนันตรา ฮอยอัน และ อวานี กวีเญิน การเข้ าลงทุนนี ้ เป็ นผลให้ บริ ษัทมีโรงแรมทังที
้ ่
ลงทุนเองและรับจ้ างบริ หารรวมทังสิ
้ ้นสี่แห่ง ตังแต่
้ ตอนเหนือจนถึงชายฝั่ งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศ
เวียดนาม

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

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

เปิ ดตัวแบรนด์ ไทย เอ็กซ์เพรส ใหม่ในประเทศมาเลเซีย โดยการเปิ ดร้ านที่ลงทุนเองเป็ นร้ านแรก

มิถนุ ายน

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

กรกฎาคม

- เข้ าลงทุนร้ อยละ 50 ในแบรนด์โรงแรมบูตกิ หรู ระดับบน เปอร์ อควัม รี ทรี ต รี สอร์ ท เรสซิเดนซ์ โดย เปอร์ อควัม
มีโรงแรมภายใต้ การบริ หารสามแห่ง ประกอบด้ วย โรงแรมในประเทศมัลดีฟส์ 2 แห่ง ได้ แก่ โรงแรมฮูวาเฟน ฟู
ชิ และ นิยามา และอีก 1 แห่ง ในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ แก่ โรงแรมเดสเสิร์ท ปาล์ม

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

- เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Tidal Swell เป็ นร้ อยละ 100 ผ่านโอ๊ คส์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่
บริ ษัทถือหุ้นทังหมด
้
ทังนี
้ ้ Tidal Swell เป็ นบริ ษัทที่เป็ นเจ้ าของอาคารสี่แห่ง และปั จจุบนั อยู่ภายใต้ การ
บริ หารงานของโอ๊ คส์

- เปิ ดตัวร้ านอาหารเดอะ คอฟฟี่ คลับ, ไทย เอ็กซ์เพรส และเบอร์ เกอร์ คิงในท่าอากาศยานนานาชาติมลั ดีฟส์
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 เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์ 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 ษัทมีแผนที่
จะขยายการลงทุนในโรงแรมในทวีปแอฟริ กาผ่านบริ ษัทร่ วมทุนนี ้ต่อไปในอนาคต
- เพิ่มสัดส่วนการลงทุนเป็ นร้ อยละ 11 ในบริ ษัท BreadTalk ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศสิงคโปร์ BreadTalk ประกอบธุรกิจเบเกอรี่ ร้ านอาหาร และศูนย์อาหาร โดยมีเครื อข่ายร้ านอาหารกว่า
800 สาขาใน 15 ประเทศ เช่น สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

กันยายน

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

- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมอนันตรา เวลิ ในประเทศมัลดีฟส์ 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

ส่วนที่ 1 หน้ า 2

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

ตุลาคม

- ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50 ในบริ ษัท Peace Haven Resorts ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จะพัฒนาโรงแรมภายใต้ แบรนด์
อนันตราในเมืองทานแกลล์ 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 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

- เข้ าบริ หารโรงแรมในกรุ งเทพฯ ขนาด 568 ห้ อง โดยโรงแรมนี ้ ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น อวานี เอเทรี ยม กรุ งเทพฯ
หลังจากปรับปรุ งโรงแรมเมื่อปลายปี 2557

- ลงทุนใน Oaks Cypress Lakes Resort รี สอร์ ท ซึง่ 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
้ ้

นิ
ยามา เป็ นโรงแรมที่มีห้องพักพร้ อมให้ บริ การจํานวน 86 ห้ อง ตังอยู
้ ่บนเกาะดาลู อะทอล ซึง่ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของกรุ 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 อไทย เอ็กซ์เพรส ในประเทศสิงคโปร์
- 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 ในเมืองแกลดสตัน ประเทศ
ออสเตรเลีย
ปี 22557
มกราคม

- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมอนันตรา ภูเก็ต ลายันอย่างไม่เป็ นทางการ โดยโรงแรมอนันตรา ภูเก็ต ลายันมีห้องพัก
เพื่อให้ บริ การจํานวน 77 ห้ อง และเป็ นโรงแรมภายใต้ แบรนด์อนันตราที่บริ ษัทลงทุนเองแห่งที่สองในภูเก็ต

กุมภาพันธ์

- เปิ ดร้ านต้ นแบบเพโดรที่ศนู ย์การค้ าสยามพารากอน
- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมอนันตรา เอ๋อเหมย มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 150 ห้ อง ตังอยู
้ ่ในเมืองเอ๋อเหมยซาน
เป็ นโรงแรมภายใต้ สญ
ั ญารับจ้ างบริ หารแห่งที่สามในประเทศจีน

มีนาคม

- เข้ าดําเนินกิจการในประเทศพม่า โดยการเปิ ดตัวร้ านแฟรนไชส์ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และสเวนเซ่นส์

ส่วนที่ 1 หน้ า 3

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

- เปิ ดให้ บริ การ Oaks Pinnacle ซึง่ มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 39 ห้ อง ในเมืองเมลเบิร์น ภายใต้ สญ
ั ญาการ
เข้ าบริ หารจัดการห้ องชุด (Management Letting Rights)

เมษายน

- ประสบความสําเร็ จในการออกหุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่ารวม 4,500 ล้ านบาท
- เพิ่มความแข็งแกร่ งให้ ธุรกิจในประเทศโมซัมบิก ผ่านการร่ วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 25 ในโรงแรมอนันตรา
เมด์จมุ เบ (12 ห้ อง) อนันตรา มาเตโม (23 ห้ อง) และอวานี เพมบา (184 ห้ อง)

พฤษภาคม

- เปิ ดให้ บริ การ Oaks WRAP ซึง่ มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 120 ห้ อง ในเมืองเมลเบิร์น ภายใต้ สญ
ั ญาการ
เข้ าบริ หารจัดการห้ องชุด (Management Letting Rights)

มิถนุ ายน

- เปิ ดตัวร้ านอาหารเดอะ คอฟฟี่ คลับแห่งแรกในประเทศมาเลเซีย
- เข้ าลงทุนร้ อยละ 70 ในธุรกิจสเวนเซ่นส์ ในประเทศอินเดีย ซึง่ เป็ นผลให้ เปลี่ยนสถานะจากร้ านแฟรนไชส์เป็ น
ร้ านที่บริ ษัทเข้ าลงทุนเองในสัดส่วนร้ อยละ 70 ในขณะที่บริ ษัท Devyani International ซึง่ เดิมเป็ นผู้ได้ รับ
สิทธิแฟรนไชส์ร้านสเวนเซ่นส์ ยังคงถือหุ้นส่วนที่เหลือร้ อยละ 30

- เข้ าลงทุนเพิ่มในบริ ษัท Serendib Hotels PLC ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ ศรี
ลังกา จากสัดส่วนร้ อยละ 19.8 เป็ นร้ อยละ 22.7 ส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนในงบแสดง
ฐานะการเงินจาก “เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย” เป็ น “เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม”
กรกฎาคม

- เปิ ดตัวแบรนด์ร้านอาหารใหม่ “SIFU Hong Kong Master Ribs” และ “Basil by Thai Express” ภายใต้ ไม
เนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป สิงค์โปร์

- เปิ ดสถาบันสอนการทําอาหาร Thai Cuisine Academy ร่ วมกับบริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
- เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 49 ในโครงการโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม ซึง่ ประกอบด้ วย
โรงแรม เดอะ เรดิสนั บลู โครงการอาคารที่พกั อาศัยและอาคารสํานักงานในกรุ งมาปูโต เมืองหลวงของประเทศ
โมซัมบิก

สิงหาคม

- เพิ่มห้ องพักจํานวน 13 หลังที่ภเู ก็ต เพื่อรองรับสมาชิกภายใต้ โครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ
- เข้ าร่ วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50 กับ BreadTalk Group สิงคโปร์ เพื่อดําเนินธุรกิจร้ านเบเกอร์ รี่ ภายใต้
แบรนด์ เบร็ ดทอล์ค ในประเทศไทย

- เข้ าร่ วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Sun International ในการเป็ นเจ้ าของและบริ หารหกโรงแรม ในประเทศบอต
สวานา เลโซโท นามิเบีย และแซมเบีย
กันยายน

- เข้ าซื ้อกิจการกลุ่มบริ ษัท VGC Food Group ในสัดส่วนร้ อยละ 70 โดยกลุ่มธุรกิจออสเตรเลีย ซึง่ VGC Food
Group รวมถึงกิจการคัว่ เมล็ดกาแฟภายใต้ แบรนด์ Veneziano และแบรนด์ร้านอาหาร The Groove Train
และ Coffee Hit ในประเทศออสเตรเลีย

- เปิ ดตัวร้ านอาหารเดอะ คอฟฟี่ คลับแห่งแรกในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
- เปิ ดให้ บริ การ Oaks Rivermarque ซึง่ มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 70 ห้ อง ในเมืองแมคเคย์ ภายใต้ สญ
ั ญา
การเข้ าบริ หารจัดการห้ องชุด (Management Letting Rights)

- MINT ได้ ถกู เข้ าชื่อในกลุ่มดัชนีความยัง่ ยืน Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ใน
อุตสาหกรรม โรงแรม รี สอร์ ท และเรื อสําราญ
ตุลาคม

- เข้ าร่ วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50 กับบริ ษัท แนเชอรัล พาร์ ค จํากัด (มหาชน)

เพื่อพัฒนาโครงการ
้ ่ในใจกลางเมืองเชียงใหม่ ชื่อ อนันตรา เชียงใหม่
คอนโดมิเนียมกึง่ รี สอร์ ทระดับบนขนาด 44 ห้ อง ซึง่ ตังอยู
เซอร์ วสิ สวีท โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ในปี 2559

ส่วนที่ 1 หน้ า 4
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พฤศจิกายน

- จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ MINT-W5 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยมีอตั ราการใช้ สิทธิ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 40 บาท

ธันวาคม

- เข้ าบริ หารโรงแรมในเมืองแซนซิบาร์ ประเทศแทนซาเนีย ซึง่ จะเปลี่ยนเป็ นโรงแรมภายใต้ แบรนด์ เปอร์ อควัม
ภายในสิ ้นปี 2558

- เปิ ดตัวร้ านอาหารเดอะ คอฟฟี่ คลับแห่งแรกในเมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- เข้ าลงทุนในเงินกู้แปลงสภาพของ บริ ษัท GRAB Food จํากัด ซึง่ เป็ นผู้ดําเนินธุรกิจร้ านอาหารไทย จํานวน 2
สาขาในกรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ
2558
มกราคม

- เปิ ดให้ บริ การโรงแรม บานาน่า ไอส์แลนด์ รี สอร์ ท โดฮา บาย อนันตรา เป็ นโรงแรมภายใต้ สญ
ั ญารับจ้ างบริ หาร
แห่งแรกในประเทศกาตาร์ มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 141 ห้ อง และเป็ นโรงแรมที่สร้ างเหนือนํ ้าแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศ

- เข้ าลงทุนใน ทิโวลี โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท ประกอบด้ วยโรงแรมสองแห่ง พร้ อมฐานปฏิบตั งิ านและแบรนด์ ทิโวลี

โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท (Tivoli Hotels & Resorts) ในประเทศบราซิล และโรงแรมสี่แห่งในประเทศโปรตุเกส มี
ห้ องพักเพื่อให้ บริ การทังหมดจํ
้
านวน 1,685 ห้ อง
กุมภาพันธ์

- เปิ ดให้ บริ การ อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 124 ห้ อง ภายใต้
สัญญารับจ้ างบริ หาร

มีนาคม

- เปิ ดตัวโรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ ซึง่ เป็ นโรงแรมอนันตราต้ นแบบในประเทศไทย มีห้องพักเพื่อให้ บริ การ
จํานวน 354 ห้ อง

เมษายน

- เปิ ดร้ านต้ นแบบบานาน่า รี พบั บลิคที่ศนู ย์การค้ าเอ็มควอเทียร์
- เข้ าร่ วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50 กับบริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ภายใต้ ชื่อ “บริ ษัท ภัทรา
ไฟน์ ไทย คูซีน” เพื่อพัฒนาธุรกิจร้ านอาหารภายใต้ แบรนด์ภทั ราและสุดาในประเทศอังกฤษ

- เปิ ดให้ บริ การโอ๊ คส์ คาร์ ไลล์ ในเมืองแมคเคย์ รัฐควีนส์แลนด์ ซึง่ มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 52 ห้ อง ภายใต้
สัญญาการเข้ าบริ หารจัดการห้ องชุด (Management Letting Rights)

- เข้ าลงทุนใน เคลิ แอนด์ พีคอ็ ก รวม 6 แคมป์ (4 แคมป์ที่เป็ นเจ้ าของเองและ 2 แคมป์ภายใต้ การบริ หาร) มี
ห้ องพักเพื่อให้ บริ การจํานวนรวม 68 ห้ อง ในประเทศเคนยา ผ่านเอเลวาน่า คอลเลคชัน่
- เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในร้ านอาหารริ เวอร์ ไซด์ ในประเทศจีน จากร้ อยละ 49 เป็ นร้ อยละ 69.2
พฤษภาคม

- ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ประกอบด้ วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 จํานวน 4,000 ล้ านบาท อายุ 5 ปี และหุ้นกู้ชดุ ที่ 2 จํานวน 4,000 ล้ าน
บาท อายุ 10 ปี

กรกฏาคม

- เข้ าลงทุนใน โอ๊ คส์ อีแลน ดาร์ วนิ ซึง่ มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 301 ห้ อง เป็ นโรงแรมแห่งแรกของโอ๊ คส์ใน
รัฐนอร์ เทิร์นเทร์ ริทอรี ของประเทศออสเตรเลีย

- เปิ ดตัว เดอะเรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ซึง่ เป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระดับหรู
- เปิ ดร้ านสวิลลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์ ที่ศนู ย์การค้ าเมกาบางนา ซึง่ เป็ นการเริ่ มขยายสินค้ าประเภทไลฟ์สไตล์ไปสู่
รู ปแบบของร้ านค้ าในศูนย์การค้ ามากยิ่งขึ ้น
กันยายน

- ได้ เข้ าไปอยู่ในกลุ่มดัชนีความยัง่ ยืน Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ในหมวด
อุตสาหกรรม โรงแรม รี สอร์ ท และเรื อสําราญ เป็ นปี ที่สองติดต่อกัน
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ตุลาคม

- เข้ าลงทุนในโรงแรมทิโวลี โอเรี ยนเต้ ซึง่ มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 279 ห้ อง และเป็ นโรงแรมแห่งที่ 5 ใน
ประเทศโปรตุเกส

- เข้ าบริ หารโรงแรมซุค วาคิฟ บูทีค โฮเทล จํานวน 9 แห่ง มีห้องพักเพื่อให้ บริ การรวมจํานวน 183 ห้ องในประเทศ
กาตาร์ ซึง่ ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นซุค วาคิฟ โฮเทล โดฮา บาย อวานี

- เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท ไมเนอร์ ดี เค แอล ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด ในประเทศออสเตรเลีย จากร้ อยละ 50 เป็ น
ร้ อยละ 70
พฤศจิกายน

- เปิ ดให้ บริ การ เดอะ มิลตัน บริ สเบน ในรัฐควีนส์แลนด์ ซึง่ มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 73 ห้ อง ภายใต้ สญ
ั ญา
การเข้ าบริ หารจัดการห้ องชุด (Management Letting Rights)

ธันวาคม

- เปิ ดให้ บริ การอนันตรา พีซ เฮเว่น ทานแกลล์ รี สอร์ ท มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 152 ห้ อง ภายใต้ การเข้ า
ร่ วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50 ในประเทศศรี ลงั กา

- เปิ ดให้ บริ การ ริ เวอร์ ไซด์ พลาซ่า อย่างไม่เป็ นทางการ
- เปิ ดให้ บริ การร้ านอาหาร 13 ร้ าน ที่สนามบินดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ภายใต้
ความร่ วมมือกับบริ ษัท ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ (ประเทศไทย)

- ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริ หารเงินจากกระทรวงการคลัง (Treasury Center)
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 แห่งหนึง่ ใน
เอเชีย โดยมีร้านอาหารกว่า 1,800 สาขา ใน 19 ประเทศ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์ ,
แดรี่ ควีน, เบอร์ เกอร์ คิง, ไทย เอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, ริ บส์ แอนด์ รัมส์, เบร็ ดทอล์ค (ประเทศไทย) และริ เวอร์ ไซด์ (ประเทศ
จีน) อีกทังยั
้ งเป็ นผู้นําในการดําเนินธุรกิจโรงแรมทังในรู
้ ปแบบเป็ นเจ้ าของเอง บริ หารจัดการ และร่ วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์ วสิ
สวีท ทังสิ
้ ้น 138โรงแรม ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า อนันตรา, อวานี, โอ๊ คส์, เปอร์ อควัม, ทิโวลี, เอเลวาน่า, โฟร์ ซีซนั่ ส์, เซ็นต์ รี จิส, แม
ริ ออท, เรดิสนั บลู และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ใน 22 ประเทศ ในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริ กา
คาบสมุทรอินเดีย ยุโรปและอเมริ กาใต้ อีกทังบริ
้ ษัทประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม (Mixed-Use Business) ซึง่
ประกอบด้ วยธุรกิจขายอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ รวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย และโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลาอนันตรา
เวเคชัน่ คลับ ธุรกิจให้ เช่าศูนย์การค้ าและอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังเป็ นผู้นําด้ านการจัดจําหน่ายสินค้ า
แฟชัน่ จากต่างประเทศ ทังเสื
้ ้อผ้ าแฟชัน่ และเครื่ องสําอาง โดยเครื่ องหมายการค้ าที่บริ ษัทเป็ นผู้จดั จําหน่ายในปั จจุบนั ได้ แก่ แก๊ ป,
เอสปรี , บอสสินี่, บานาน่า รี พบั บลิค, ชาร์ ล แอนด์ คีธ, เพโดร, เรดเอิร์ธ, สวิลลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์ และอีทีแอล เลิร์นนิ่ง รวมถึงมาย
เซล ซึง่ เป็ นการขายตรงผ่านเว็บไซต์ และบริ ษัทมีธุรกิจรับจ้ างผลิตสินค้ า ซึง่ ผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภคตามสัญญาว่าจ้ างผลิต โดยมี
โรงงานเป็ นของตัวเอง
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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
ธุรกิจโรงแรมและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจโรงแรม 1
ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 2
ธุรกิจจัดจําหน่ าย
และผลิตสินค้ า

ดําเนินการโดย

รายได้

บริ ษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ในกลุ่มธุรกิจจัด
จําหน่ายและรับจ้ างผลิต

รวมรายได้

2557
ร้ อยละ

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล 16,766.61
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ในกลุ่มธุรกิจโรงแรม
และอื่นๆ
บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป 14,309.27
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ในกลุ่มธุรกิจอาหาร

รายได้ อ่ ืน3
หมายเหตุ

2556

รายได้

2558
ร้ อยละ

รายได้

ร้ อยละ

46.05 17,752.30

45.56 21,557.72

45.97

39.30 15,874.21

40.74 17,453.94

37.22

3,592.86

9.87

3,601.44

9.24

3,420.56

7.29

1,737.61

4.77

1,736.12

4.46

4,463.30

9.52

36,406.34 100.00 38,964.07 100.00 46,895.52 100.00

1.
รายได้ จากธุรกิจโรงแรม รวมรายได้ จากการบริ หารจัดการ รายได้ จากธุรกิจขายอสังหาริ มทรัพย์ การให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
และธุรกิจบันเทิง ดังนี ้
2556
กลุ่มธุรกิจ

รายได้

2557
ร้ อยละ

รายได้

2558
ร้ อยละ

รายได้

ร้ อยละ

ธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้ อง
ธุรกิจขายอสังหาริมทรั พย์
ธุรกิจให้ เช่ าอสังหาริมทรั พย์

12,878.26
3,319.88
407.59

35.37
9.12
1.12

14,447.55
2,750.49
407.72

37.08
7.06
1.05

17,355.46
3,687.35
380.02

37.01
7.86
0.81

ธุรกิจบันเทิง
รวมรายได้ ธุรกิจโรงแรม

160.88
16,766.61

0.44
46.05

146.54
17,752.30

0.38
45.56

134.89
21,557.72

0.29
45.97

2. รายได้ จากธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มรวมรายได้ จากการให้ สทิ ธิแฟรนไชส์
3. รายได้ อื่น ประกอบด้ วยเงินปั นผลรับจากบริ ษัทอื่น และดอกเบี ้ยรับ
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2.1 ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ (ธุรกิจโรงแรม)
จากการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องของบริ ษัท ปั จจุบนั บริ ษัทมีจํานวนห้ องพักของโรงแรมทังสิ
้ ้น 17,714 ห้ อง โดย
โรงแรมที่บริ ษัทลงทุนเอง ได้ แก่
1. อนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ
2. อนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ
3. อนันตรา หัวหิน
4. อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา แคมป์ ช้ าง
5. อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย
6. อนันตรา ไม้ ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์
7. อนันตรา ลายัน ภูเก็ต
8. อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์
9. อนันตรา ฮอยอัน
10. อนันตรา อังกอร์
11. อวานี คาลูทารา
12. อวานี กวีเญิน
13. อวานี กาโบโรเน
14. อวานี วินด์ฮกุ
15. โอ๊ คส์ แกรนด์ แกลดสโตน
16. โอ๊ คส์ อีแลน ดาร์ วนิ
17. เดอะ เซ็นต์ รี จิส กรุ งเทพฯ
18. โฟร์ ซีซนั่ ส์ รี สอร์ ท เชียงใหม่
19. โฟร์ ซีซนั่ ส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองคํา
20. โฟร์ ซีซนั่ ส์ เกาะสมุย
21. เจ ดับบลิว แมริ ออท ภูเก็ต
22. พัทยา แมริ ออท
23. ทิโวลี เซาเปาลู-โมฟาร์ เรจ์
24. ทิโวลี อีโครี สอร์ ท ไปรอา ดู ฟอร์ เต้
25. ทิโวลี ลิสบัว
26. ทิโวลี มารี นา วิลามัวรา
27. ทิโวลี มารี นา ปอร์ ตเิ มา
28. ทิโวลี คาร์ โวเอโร
29. ทิโวลี ออเรี ยนเต้
โรงแรมที่บริ ษัท ลงทุนผ่านการร่ วมทุน ได้ แก่
30. อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์
31. อนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์
32. อนันตรา บาซารู โต ไอส์แลนด์

ส่วนที่ 1 หน้ า 9

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

33. อนันตรา เมด์จมุ เบ ไอส์แลนด์
34. อนันตรา มาเตโม ไอส์แลนด์
35. อนันตรา พีซ เฮเว่น ทานแกลล์
36. นาลาดู มัลดีฟส์
37. รอยัล ลิฟวิง่ สโตน
38. อวานี เพมบา บีช
39. อวานี ไฮฟง ฮาร์ เบอร์ วิว
40. อวานี วิคตอเรี ย ฟอลส์
41. อวานี เลโซโท
42. อวานี มาเซรู
43. เปอร์ อควัม นิยามา
44. เดอะ เรดิสนั บลู
45. กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ศรี ลงั กา จํานวน 3 แห่ง ซึง่ รวมถึงโรงแรม อวานี เบนโททา
46. กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริ กา จํานวน 7 แห่ง
47. กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ ก จํานวน 5 แห่ง
โรงแรมที่บริ ษัทรับจ้ างบริ หาร ได้ แก่
48. อนันตรา สิเกา
49. อนันตรา บ้ านราชประสงค์ กรุ งเทพฯ
50. อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย
51. อนันตรา สาทร กรุ งเทพฯ
52. อนันตรา รัสนันดา เกาะพงัน
53. อนันตรา เชียงใหม่
54. อนันตรา มุยเน่
55. อนันตรา เซมินยัค บาหลี
56. อนันตรา อูลวู าตู บาหลี
57. อนันตรา ซานย่า
58. อนันตรา สิบสองปั นนา
59. อนันตรา เอ๋อเหมย
60. อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ซาเฮล
61. อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ยามม์
62. อนันตรา เดอะ ปาล์ม ดูไบ
63. เดสเสิร์ท ไอแลนด์ บาย อนันตรา
64. คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท บาย อนันตรา
65. อีสเทริ น์ แมนโกรฟส์ บาย อนันตรา
66. บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย อนันตรา
67. เปอร์ อควัม เดสเสิร์ท ปาล์ม
68. เปอร์ อควัมฮูวาเฟน ฟูชิ
69. เอสเก้ อ ซาลู แซนซิบาร์
70. อวานี เอเทรี ยม กรุ งเทพฯ
ส่วนที่ 1 หน้ า 10
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71. อวานี เซปั ง โกลด์โคส
72. อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์
73. ซุค วาคิฟ โดฮา บาย อวานี
74. โอ๊ คส์ กรุ งเทพฯ สาทร
75. โอ๊ คส์ ลิวา เอ็คเซ็คคูทีฟ สวีท
76. เลวา ซาฟารี แคมป์
77. คิทีช แคมป์ มาเซล ฟอเรสท์
ธุรกิจบริ หารเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์
78) กลุ่มโรงแรมในเครื อ โอ๊ คส์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และดูไบ
โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา วาเคชัน่ คลับ
โรงแรมที่อยู่ภายใต้ การบริหารงานของกลุ่มบริษัท
1) อนันตรา ริเวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ น
บริ 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 ้
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
Charoennakorn
Thonburi
Jasmine
Poppy
Bamboo
Lotus
Garden
Chao Phraya Ballroom

ขนาดความจุ (คน)
200
60
60
60
100
50
40
10
10
12
220
600

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

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบด้ วย:
99
Ballroom
1,000
100
Monthatip 1 – 4
700
17
Pimarnman
228
104
Amorn Room
40
64
Ratana Room
40
72
Kosin Room
40
88
Ratanakosin Room
100
59
Boardroom
14
29
Napa Room
50
Dara Room
50
Chandra
50
Suriyanchandra
140
Busaba
60
Mullika
16
หมายเหตุ: โรงแรม โฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุ งเทพฯ ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น อนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2558)
3) อนันตรา หัวหิน มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าระดับบนประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท มีลกั ษณะการ
ให้ 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 Anantara
Ruen Nok

ขนาดความจุ (คน)
60
40
140
100

4) อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา แคมป์ ช้ าง มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ น
บริ 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 ้
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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:
Rim Khong
Mae Khong

ขนาดความจุ (คน)
64
144

5) อนันตรา บ่ อผุด เกาะสมุย มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท มีลกั ษณะ
การให้ 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:
High Tide
Eclispe Bar
Full Moon
Ocean’s Edge

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
84
38
54
60

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
สัมมนาประกอบด้ วย:
Koh Samui Ballroom
Koh Samui Room
Koh Phangan Room
Koh Tao Boardroom

ขนาดความจุ (คน)
200
100
100
25

6) อนันตรา ไม้ ขาว ภูเก็ต วิลล่ าส์ 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)
50
50
12

7) อนันตรา ลายัน ภูเก็ต (เดิมชื่อ “บุญฑริ กา วิลล่า แอนด์ สวีท”) มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 77 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป โดยมีภตั ตาคารอาหาร 3 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Sala Layan, Dee
Plee และ Breeze
8) อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่ าส์ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มีลกั ษณะการให้ บริ การ ดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 79 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
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โรงแรมมีภตั ตาคารและบาร์ เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ประกอบด้ วย:
Manzaru Restaurant
Manzaaru Pool Bar
Plates Restaurant
Sea Restaurant
Salt Restaurant
Fire Restaurant
Sky Bar

รวมจํานวน (ที่นงั่ )
34
40
116
18
46
12
56

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
สัมมนาประกอบด้ วย:
Sendaa
Mariyadou
Salla'
Bodhu Ashi

ขนาดความจุ (คน)
16
12
12
12

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
9) อนันตรา ฮอยอัน 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 โดยมีภตั ตาคารอาหาร 4 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Lantern, Reverside
Café, Heritage Bar และ Reflection
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมยังให้ บริ การสปา และ ห้ องประชุมรองรับผู้ร่วมประชุมได้ 200 คน
10) อนันตรา อังกอร์ มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 39 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป โดยมีภตั ตาคารอาหาร 2 ห้ องอาหาร ได้ แก่ The Sothea และ The Gallery
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมยังให้ บริ การสปา และ ห้ องประชุมรองรับผู้ร่วมประชุมได้ 122 คน
11) อวานี คาลูทารา (เดิมชื่อ คานิ ลังกา รีสอร์ ท แอนด์ สปา)
คานิ ลังกา บริ หารงานโดย บริ ษัท เซเรนดิบโฮเท็ล มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศศรี ลงั กา ซึง่ บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในสัดส่วน
ร้ 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 ้
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ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ประกอบด้ วย:
Karadiya
Miridiya
Saffron
Palm

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
24
60
38
150

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ประกอบด้ วย:
Cinnamon Conference room

ขนาดความจุ (คน)
130

12) อวานี กวีเญิน มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 63 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป โดยมีภตั ตาคารอาหาร 3 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Dine, Sip และ Lounge
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องประชุม รองรับผู้ร่วมประชุมได้ 60 คน และบริ การสปา
13) อวานี กาโบโรเน มุ่งแน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 196 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป โดยมีภตั ตาคารอาหาร 6 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Casino Bar Casino Bar,
Conservatory and Pool Terrace, Mahogany’s, Savuti Grill, Mahogany’s Cocktail Bar และ Pool Bar
การให้บริ การคาสิ โน
โรงแรมให้ บริ การ คาสิโน โดยมี slot machienes 150 เครื่ อง คาสิโน 10 โต๊ ะ
การให้บริ การอื ่น ๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องประชุม และห้ องจัดเลี ้ยง เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพัก และลูกค้ าทัว่ ไป
14) อวานี วินด์ ฮุก มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 173 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป โดยมีภตั ตาคารอาหาร 4 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Dunes Restaurant, Oasis
Bar Lounge และ Casino Bar
การให้บริ การคาสิ โน
โรงแรมให้ บริ การคาสิโน โดยมี slot machienes 137 เครื่ อง คาสิโน 10 โต๊ ะ
การให้บริ การอื ่น ๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องประชุม และห้ องจัดเลี ้ยง เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพัก และลูกค้ าทัว่ ไป
15) โอ๊ คส์ แกรนด์ แกลดสโตน (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
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การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องประชุม และห้ องจัดเลี ้ยง
16) โอ๊ คส์ อีแลน ดาร์ วิน (ในกลุ่มโอ๊ คส์ ) มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 301 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป 1 ห้ องอาหารได้ แก่ Seoul Food
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องประชุม และห้ องจัดเลี ้ยง
17) เดอะ เซ็นต์ รี จสิ กรุงเทพฯ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ น
บริ 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 )
Zuma
Jojo
Viu
The St. Regis Bar
Decanter

221
119
86
100
64

18) โฟร์ ซีซ่ ันส์ 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 าที่มาพัก
และลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ประกอบด้ วย:
Sala Mae Rim
Elephant Bar
Terraces
Ratree Bar

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
70
22
58
28

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

ขนาดความจุ (คน)
18-40
81-150

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

36
20
6

20) 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

21) เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ 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 าที่มาพัก
และลูกค้ 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 )
180
82
90
77
92
130
89
236
110
100
96
73
39
67

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

ขนาดความจุ (คน)
600
85
240
60
10

22) พัทยา แมริออท มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท มีลกั ษณะการ
ให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 298 ห้ อง
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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
23) ทิโวลี เซาเปาลู-โมฟาร์ เรจ์ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท มีลกั ษณะ
การให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 220 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคาร ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุสงู สุด (คน)
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
สัมมนาประกอบด้ วย:
ประกอบด้ วย:
Arola Vintetres Restaurant
90
Jardins
600
Tivoli Bistrô
120
Itaim
180
Narã Bar
60
Liberdade
200
Ipiranga
50
Pinheiros
40
Paraíso
8
Foyer Jardins
300
24) ทิโวลี อีโครีสอร์ ท ไปรอา ดู ฟอร์ เต้ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
มีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 287 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคาร ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุสงู สุด (คน)
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
สัมมนาประกอบด้ วย:
ประกอบด้ วย:
Goa Restaurant
550
Garcia d'Álvia
200
Tabaréu Restaurant
140
A Casa da Torre
400
À Sombra do Coqueiral
130
Restaurant
Dendê Bar
242
Ice Bar
60
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

25) ทิโวลี ลิสบัว มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท มีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 306 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคาร ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุสงู สุด (คน)
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
สัมมนาประกอบด้ วย:
ประกอบด้ วย:
Brasserie Flo
120
Tivoli
250
Terraço Restaurant
110
Sintra
100
Sky Bar
80
Pardal Monteiro
90
Tivoli Caffè
100
Parque Mayer
60
Pool Bar
57
Boardroom
14
Break‐out room
15
48
João Hogan
40
Júlio Magalhães
80
Milly Possoz
150
Beatriz Costa
Lounge Beatriz Costa
100
Sucena
400
Castello Lopes
350
Avenida
40
Norte Júnior
70
Barata Salgueiro
150
26) ทิโวลี มารีนา วิลามัวรา มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท มีลกั ษณะการ
ให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 383 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคาร ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุสงู สุด (คน)
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
สัมมนาประกอบด้ วย:
ประกอบด้ วย:
Pepper's Steakhouse
70
Fénix
1,300
Chili Restaurant
600
Aquarius
180
Menta Restaurant
300
Taurus
70
Purobeach ‐ lakeside
1,500
Delfim
80
Purobeach ‐ beach
36
Hidra
90
Canela Bar & Side Bar
Lince
90
260
Terrace
90
Lira
80
Chocolate Bar
Pégaso A
80
Açucar Bar
Pégaso B
380
Neptuno
Medusa
50
Vega
170
Gemini
480
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27) ทิโวลี มารีนา ปอร์ ตเิ มา มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 196 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคาร ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุสงู สุด (คน)
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
สัมมนาประกอบด้ วย:
ประกอบด้ วย:
Deck Restaurant & Bar
180
Tirreno
100
Acqua Lounge Restaurant
115
& Bar
Snack Bar Ithaka
20
Loft Bar
45
28) ทิโวลี คาร์ โวเอโร มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 293 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคาร ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุสงู สุด (คน)
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
สัมมนาประกอบด้ วย:
ประกอบด้ วย:
Varanda Restaurant
200
Vila da Lagoa
150
Páteo Restaurant
250
Porches
120
Palmeira Coffee Shop
170
Algar Seco
120
Grotto Bar
130
Alfanzina
120
Gaivota Bar
Centeanes
100
Almansor
1,100
450
Carvoeiro
90
Bogart´s
29) ทิโวลี ออเรียนเต้ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท มีลกั ษณะการ
ให้ บริ การดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 279 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคาร ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไปดังนี ้
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ขนาดความจุสงู สุด (คน)
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
สัมมนาประกอบด้ วย:
ประกอบด้ วย:
Hippopotamus Grill Restaurant
170
Alcântara
40
Tivoli Caffè Oriente
80
Alfama
50
Chiado
50
Castelo
40
Campolide
50
Olivais
50
550
Lisboa Antiga
16
Graça
Madredeus
16
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ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ประกอบด้ วย:

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
สัมมนาประกอบด้ วย:
Madragoa
Marvila
Lapa
VIII Colina
Oriente

ขนาดความจุสงู สุด (คน)
12
30
36
200
300

โรงแรมที่บริษัทลงทุนผ่ านการร่ วมทุน
30) อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์ (เดิมชื่อ โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส์ ) (เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับชาวมัลดีฟส์ โดยบริ ษัทลงทุนใน
สัดส่วนร้ 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
31) อนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์ (เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับชาวมัลดีฟส์ โดยบริ ษัทลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50) มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่
ลูกค้ 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
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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
- มีเรื อไว้ คอยบริ การลูกค้ าที่มีความประสงค์จะไปทานอาหารที่ห้องอาหารไทย หรื อห้ องอาหารระหว่างเกาะ เช่น แขกที่พกั อยู่ที่
โรงแรมอนันตรา ดิกู มัลดีฟส์ ต้ องการไปทานอาหารที่ห้องอาหารที่โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส์
32) อนันตรา บาซารู โต ไอส์ แลนด์ มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 44 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป โดยมีภตั ตาคารอาหาร 3 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Clube Naval, Golfniho
และ Beach Deck
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องประชุม, จัดเลี ้ยง และ สปา
33) อนันตรา เมด์ จุมเบ ไอส์ แลนด์ มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 12 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป โดยมีภตั ตาคารอาหาร 1 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Bahari
34) อนันตรา มาเตโม ไอส์ แลนด์ มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 23 ห้ อง
35) อนันตรา พีซ เฮเว่ น ทานแกลล์ มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 152 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป โดยมีภตั ตาคารอาหาร 4 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Journeys, II Mare, Verele
และ El Vino
36) นาลาดู มัลดีฟส์ (เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับชาวมัลดีฟส์ โดยบริ ษัทลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50) มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว มีลกั ษณะการให้ บริ การ ดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 20 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
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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
- ท่องเที่ยวและชอปปิ ง้ ในเมืองหลวงที่เกาะ Male
- มีเรื อไว้ คอยบริ การลูกค้ าที่มีความประสงค์จะไปทานอาหารที่ห้องอาหารไทยหรื อห้ องอาหารระหว่างเกาะ เช่น แขกที่พกั อยู่ที่
โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส์ ต้ องการไปทานอาหารที่ห้องอาหารที่โรงแรมอนันตรา เวลิ หรื อโรงแรมอนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์
37) รอยัล ลิฟวิ่งสโตน มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 173 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป โดยมีภตั ตาคารอาหาร 4 ห้ องอาหาร ได้ แก่ The Bar, The Dining
Room, The Lounge และ The Royal Livingstone Express
การให้บริ การอื ่น ๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องประชุม และห้ องจัดเลี ้ยง เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพัก และลูกค้ าทัว่ ไป
38) อวานี เพมบา บีช มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 185 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป โดยมีภตั ตาคารอาหาร 3 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Quirimbas, Clube Naval
และ The Niassa Bar
39) อวานี ไฮฟง ฮาร์ เบอร์ วิว (เดิมชื่อ “ฮาร์ เบอร์ วิว โฮเท็ล เวียดนาม”) (เป็ นบริ ษัทร่ วมทุน โดยบริ ษัทลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ
30.39) มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท มีลกั ษณะการให้ บริ การ ดังนี ้
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 122 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้ าจ์ และห้ องจัดเลี ้ยงเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพัก
และลูกค้ าทัว่ ไป ดังนี ้
ภัตตาคารและค๊ อฟฟี่ ช๊ อพ
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
ประกอบด้ วย:
Lobby Lounge
34
The La Terrasse
30
The Harbour Café
72
The Nam Phuong
90
การให้บริ การด้านอื ่นๆ ได้ แก่
- ศูนย์บริ หารร่ างกาย
- ร้ านค้ าย่อยขายสินค้ าและของที่ระลึกต่างๆ

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
สัมมนาประกอบด้ วย:
Hanoi
Saigon
Haiphong
Danang
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-

บริ การอื่นๆ เช่น บริ การสํารองทีน่ งั่ Business Center แพทย์ทางโทรศัพท์ บริ การ Limousine บริ การจัดทัวร์ นอกสถานที่
บริ การรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริ การซักอบรี ด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ เป็ นต้ น
40) อวานี วิคตอเรี ย ฟอลส์ มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว

การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 212 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป โดยมีภตั ตาคารอาหาร 6 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Crocodile Café, The
Boma, The Pool Bar, Kingfisher Braai (Barbeque) Site, The Pool Grill และ Zambezi Sun –Theatre of Food
การให้บริ การอื ่น ๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องประชุม และห้ องจัดเลี ้ยง เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพัก และลูกค้ าทัว่ ไป
41) อวานี เลโซโท มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 158 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป โดยมีภตั ตาคารอาหาร 5 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Café Nala Restaurant,
Ying Tao Grill, Leifo Lounge ‘Fireplace Lounge, Ho Tsomo Bar - ‘The Hunting Man’s Bar และ Letamong Pool Bar
การให้บริ การอื ่น ๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องประชุม และห้ องจัดเลี ้ยง เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพัก และลูกค้ าทัว่ ไป
42) อวานี มาเซรู มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 105 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป โดยมีภตั ตาคารอาหาร 4 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Mohokare Restaurant,
Mohokare Lounge, Katse Terrace และ Mohope Bar
การให้บริ การอื ่น ๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องประชุม และห้ องจัดเลี ้ยง เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มาพัก และลูกค้ าทัว่ ไป
43) เปอร์ อควัม นิยามา มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 134 วิลล่า
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป โดยมีภตั ตาคารอาหาร 7 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Edge, Tribal, Epicure,
Subsix, Fahrenheit, Dune และ The Deli
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา
44) เดอะ เรดิสัน บลู มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 154 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
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โรงแรมมีภตั ตาคารอาหาร บาร์ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป โดยมีภตั ตาคารอาหาร 3 ห้ องอาหาร ได้ แก่ Filini Bar &
Restaurant, Reataurant Azul, และ Palmeira Lounge
45)
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 ษัทได้ เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 20 ในบริ ษัท
เซเรนดิบโฮเท็ล ตังแต่
้ ในปี 2550 โดยโรงแรมในเครื อของเซเรนดิบ โฮเท็ล ประกอบด้ วย
โรงแรม
ประเทศ
กลุ่มลูกค้ า
จํานวนห้ องพัก
1 อวานี เบนโททา (เดิมชื่อ โฮเท็ล เซเรบดิบ) ศรี ลงั กา กลุ่มนักท่องเที่ยว
75
2 คลับ โฮเทล ดอลฟิ น
ศรี ลงั กา กลุ่มนักท่องเที่ยว
154
3 โฮเทล สิกิริยา
ศรี ลงั กา กลุ่มนักท่องเที่ยว
79
46) กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่ า แอฟริกา
กลุ่มโรงแรม เอเลวานา แอฟริ กา บริ หารงานโดยบริ ษัท เอเลวาน่า แอฟริ กา มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศแทนซาเนีย ซึง่
บริ ษัทเข้ าถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 50 ตังแต่
้ ปี 2551 บริ ษัท เอเลวาน่า แอฟริ กา มีชื่อเสียงในด้ านแหล่งท่องเที่ยวเชิงซาฟารี ในทวีปแอฟริ กา
โดยให้ 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
30
2 เซเรนเกติ ไมเกรชัน่ แคมป์
แทนซาเนีย กลุ่มนักท่องเที่ยว
20
3 ทารางกิรี ทรี ทอ็ ปส์
แทนซาเนีย กลุ่มนักท่องเที่ยว
20
4 เดอะ แมนเนอร์ แอท โกรองโกโร แทนซาเนีย กลุ่มนักท่องเที่ยว
20
5 แอฟโรชิค ไดอานี บีช
เคนย่า กลุ่มนักท่องเที่ยว
20
6 คิลินดิ แซนซิบาร์
แทนซาเนีย กลุ่มนักท่องเที่ยว
19
7 แซนด์ ริ เวอร์ มาไซ มาร่ า
เคนย่า กลุ่มนักท่องเที่ยว
16
47)
กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีค็อก
กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ ก มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศเคนยาและแทนซาเนีย โดยบริ ษัทร่ วมทุน อเลวาน่า แอฟริ กา
ได้ เข้ าซื ้อกลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ ก ในปี 2558 ซึง่ ถือเป็ นการขยายฐานธุรกิจเชิงซาฟารี ในทวีปแอฟริ กาอย่างลงตัว ที่พกั ในกลุ่ม
โรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ ก ประกอบด้ วย
โรงแรม
ประเทศ
กลุ่มลูกค้ า
จํานวนห้ องพัก
1 ตอร์ ตลิ ิส แคมป์ แอมโบเซลิ
เคนย่า กลุ่มนักท่องเที่ยว
18
2 เอลซา คอปปี เมรุ
เคนย่า กลุ่มนักท่องเที่ยว
11
3 จอยส์ แคมป์ ซาบา
เคนย่า กลุ่มนักท่องเที่ยว
10
4 เอลเฟนท์ เปปเปอร์ แคมป์ มาไซ มาร่ า เคนย่า กลุ่มนักท่องเที่ยว
10
5 เซเรนเกติ ไพโอเนียร์ แคมป์
แทนซาเนีย กลุ่มนักท่องเที่ยว
12
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โรงแรมที่บริษัทรับจ้ างบริหาร
โรงแรม

ประเทศ
48) อนันตรา สิเกา
ไทย
49) อนันตรา บ้ านราชประสงค์ กรุ งเทพฯ
ไทย
50) อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย
ไทย
51) อนันตรา สาทร กรุ งเทพฯ
ไทย
52) อนันตรา รัสนันดา เกาะพงัน
ไทย
53) อนันตรา เชียงใหม่
ไทย
54) อนันตรา มุยเน่
เวียดนาม
55) อนันตรา เซมินยัค บาหลี
บาหลี
56) อนันตรา อูลวู าตู บาหลี
บาหลี
57) อนันตรา ซานย่า
จีน
58) อนันตรา สิบสองปั นนา
จีน
59) อนันตรา เอ๋อเหมย
จีน
60) อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ยามม์ อาบูดาบี, UAE
61) อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ซาเฮล อาบูดาบี, UAE
62) อนันตรา เดอะ ปาล์ม ดูไบ
อาบูดาบี, UAE
63) เดสเสิร์ท ไอแลนด์ บาย อนันตรา
อาบูดาบี, UAE
64) คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท บาย อนันตรา
อาบูดาบี, UAE
65) อีสเทริ น แมนโกรฟส์ บาย อนันตรา
UAE
66) บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย อนันตรา
กาตาร์
67) เปอร์ อควัม เดสเสิร์ท ปาล์ม
UAE
68) เปอร์ อควัม ฮูวาเฟน ฟูชิ
มัลดีฟ
69) เอสเก้ อ ซาลู แซนซิบาร์
แทนซาเนีย
70) อวานี เอเทรี ยม กรุ งเทพฯ
ไทย
71) อวานี เซปั ง โกลด์โคส
มาเลเซีย
72) อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์
เซเชลส์
73) ซุค วาคิฟ โดฮา บาย อวานี
กาตาร์
74) โอ๊ คส์ กรุ งเทพฯ สาทร
ไทย
75) โอ๊ คส์ ลิวา เอ็คเซ็คคูทีฟ สวีท
UAE
76) เลวา ซาฟารี แคมป์
เคนยา
77) คิทีช แคมป์ มาเซล ฟอเรสท์
เคนยา
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กลุ่มลูกค้ า
จํานวนห้ องพัก
กลุ่มนักท่องเที่ยว
138
กลุ่มนักท่องเที่ยว
97
กลุ่มนักท่องเที่ยว
122
กลุ่มนักท่องเที่ยว
310
กลุ่มนักท่องเที่ยว
64
กลุ่มนักท่องเที่ยว
84
กลุ่มนักท่องเที่ยว
90
กลุ่มนักท่องเที่ยว
60
กลุ่มนักท่องเที่ยว
74
กลุ่มนักท่องเที่ยว
122
กลุ่มนักท่องเที่ยว
103
กลุ่มนักท่องเที่ยว
150
กลุ่มนักท่องเที่ยว
30
กลุ่มนักท่องเที่ยว
30
กลุ่มนักท่องเที่ยว
293
กลุ่มนักท่องเที่ยว
64
กลุ่มนักท่องเที่ยว
206
กลุ่มนักท่องเที่ยว
222
กลุ่มนักท่องเที่ยว
141
กลุ่มนักท่องเที่ยว
38
กลุ่มนักท่องเที่ยว
44
กลุ่มนักท่องเที่ยว
49
กลุ่มนักท่องเที่ยว
568
กลุ่มนักท่องเที่ยว
315
กลุ่มนักท่องเที่ยว
124
กลุ่มนักท่องเที่ยว
183
กลุ่มนักท่องเที่ยว
115
กลุ่มนักท่องเที่ยว
54
กลุ่มนักท่องเที่ยว
13
กลุ่มนักท่องเที่ยว
6
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ธุรกิจบริหารเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์
62) กลุ่มโรงแรม โอ๊ คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ ท ตังอยู
้ ่ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ดูไบ และประเทศไทย รวมจํานวน
โรงแรมทังหมด
้
49 โรงแรม โดยในประเทศออสเตรเลียมีจํานวน 45 โรงแรม ซึง่ อยู่ในเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญ โดย
ตังอยู
้ ่ในนิวเซ้ าท์เวลส์ 10 โรงแรม วิคตอเรี ย 6 โรงแรม ควีนส์แลนด์ 22 โรงแรม เซ้ าท์ออสเตรเลีย 5 โรงแรม และเวสเทินออสเตรเลีย 2
โรงแรม ในประเทศนิวซีแลนด์รวม 3 โรงแรม ตังอยู
้ ่ที่นอร์ ทไอร์ แลนด์ 1 โรงแรม และเซ้ าท์ไอร์ แลนด์ 2 โรงแรม ในดูไบ ประเทศสหรัฐอา
รับเอมิเรตส์ 1 โรงแรม ซึง่ โดยรวมทังกลุ
้ ่มมีบริ การห้ องพักทังสิ
้ ้น 6,232 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
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 2558 เป็ นการรวบรวมข้ อมูลเผยแพร่ จาก
ส่วนราชการและภาคอุตสาหกรรม
1. อุตสาหกรรมท่ องเที่ยวและโรงแรม
ในปี 2558 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ มีการปรับตัว หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ปี 2557 ได้
คลี่คลายในทางที่ดีขึ ้น และถึงแม้ วา่ จะเกิดเหตุการณ์ระเบิดในกรุ งเทพฯ เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2558 จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ี
เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนในอัตราร้ อยละ 21 อยู่ที่ 29.9 ล้ านคน ส่วนอัตราการเข้ าพักเฉลี่ยทัง้
ประเทศเท่ากับร้ อยละ 61.7 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 6.1
ด้ วยความเป็ นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว ทําเลที่ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางเอเชียแปซิฟิก และภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้ านความ
ปลอดภัย ความมีชีวติ ชีวา และวัฒนธรรมอันยาวนาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังคงคาดการณ์ว่าในปี 2559 จะมีนกั ท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางเข้ ามาในประเทศไทยจํานวน 32 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ในอัตราร้ อยละ 7 โดยในต้ นปี 2559 การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยได้ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หนั มาเน้ นคุณภาพแทนปริ มาณของนักท่องเที่ยว
โดยวัดจากการใช้ จ่ายของนักท่องเที่ยว
ระยะเวลาที่พกั ในประเทศโดยเฉลี่ย และคุณภาพโดยรวมของประสบการณ์ในการท่องเที่ยว นอกจากนี ้รัฐบาลได้ อนุมตั แิ ละให้
ความสําคัญกับนโยบายที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึง่ รวมถึงการพัฒนาโครงการพื ้นฐานและการขนส่งมวลชน โดยมี
การคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้ างรายได้ จากการท่องเที่ยวจํานวนกว่า 2.4 ล้ านล้ านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 9 จาก 2.2
ล้ านล้ านบาท ในปี 2558

จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้ านคน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
อัตราการเข้ าพักโรงแรม (ร้ อยละ)
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย
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2557
24.8
-7.3
55.6

2558
29.9
20.6
61.7
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ล้ านคน
13.82
14.46
14.58
14.15
15.94
19.09
22.30
26.73
24.78
29.88

2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
+20.0%
+4.6%
+0.8%
-3.0%
+12.4%
+19.8%
+16.8%
+19.9%
-7.3%
+20.6%

คู่แข่ งและสถานภาพในการแข่ งขัน (ธุรกิจโรงแรม)
• ในเขตกรุ งเทพฯ: โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท แอนด์ สปา เป็ นโรงแรมจับกลุ่มลูกค้ าที่เน้ นการพักผ่อน
โดยมีผ้ ปู ระกอบการที่อยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกันกับบริ ษัท ได้ แก่ The Peninsula Hotel, Shangri-La, Royal Orchid
Sheraton และ Millenium Hilton ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องในปี 2558 เทียบกับคูแ่ ข่งในกลุ่มแล้ วอยู่
อันดับกลางของกลุ่ม สําหรับโรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ โฮเทล มีคแู่ ข่งที่เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาวเปิ ดใหม่หรื อมี
การปรับมาตรฐานโรงแรมเดิมให้ มีมาตรฐานสูงขึ ้นหลายแห่ง การแข่งขันจึงมีสงู ขึ ้น ลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายของโรงแรม
อนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ ได้ แก่ ลูกค้ าทังกลุ
้ ่มบริ ษัท นักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ซึง่ โรงแรมดังกล่าว มีความได้ เปรี ยบ
คูแ่ ข่งในด้ านการให้ บริ การที่เป็ นเลิศ การบํารุ งรักษาสถานที่และเครื่ องใช้ ตา่ งๆ ให้ มีความหรู หรา นอกจากนี ้ ยัง
ได้ เปรี ยบในด้ านที่ตงของโรงแรม
ั้
ส่วนโรงแรมเดอะ เซ็นต์ รี จิส กรุ งเทพฯ เป็ นโรงแรมที่เปิ ดในปี 2554 มีกลุ่มลูกค้ าเป็ น
นักธุรกิจ และกลุ่มบริ ษัท โดยทังโรงแรม
้
อนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ โฮเทล และ โรงแรมเดอะ เซ็นต์ รี จิส กรุ งเทพฯ
ต่างก็มีฐานลูกค้ าของตัวเองเป็ นหลัก นอกจากนี ้ บริ ษัทยังรับจ้ างบริ หารจัดการโรงแรมระดับสี่ดาวอีกสามแห่ง ได้ แก่
โรงแรมอนันตรา บ้ านราชประสงค์ กรุ งเทพฯ เซอร์ วสิ สวีท โรงแรมอาวานี เอเทรี ยม กรุ งเทพฯ และโรงแรมโอ๊ คส์
กรุ งเทพฯ สาทร ซึง่ เน้ นเจาะกลุ่มลูกค้ าทังบริ
้ ษัท นักธุรกิจและนักท่องเที่ยว
• 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,
Intercontinental, Sheraton และ Hyatt
• ในเขตภูเก็ต: โรงแรม เจดับบลิว แมริ ออท ภูเก็ต รี สอร์ ท แอนด์ สปา เป็ นโรงแรมจับกลุ่มลูกค้ าที่เน้ นการพักผ่อนและจัด
อยู่ในกลุ่มโรงแรมที่มีเครื อข่ายสากล โดยมีผ้ ปู ระกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ Laguna Beach, Le
Meridien, Westin Siray Bay และ Dusit Laguna ขณะที่โรงแรม อนันตรา ภูเก็ต วิลล่าส์ ถือเป็ นโรงแรม Flagship ของ
เครื ออนันตรา มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ให้ บริ การห้ องพักพร้ อมสระว่ายนํ ้าส่วนตัว และเน้ นกลุ่มลูกค้ าระดับบน
โดยมีผ้ ปู ระกอบการที่อยูใ่ นระดับใกล้ 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
ส่วนที่ 1 หน้ า 28

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

•

•

•

•

•

เป็ นเจ้ าของเองแห่งที่สองในภูเก็ต แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นผู้นําผู้ประกอบการโรงแรมในภูเก็ต ทีใ่ ห้ บริ การโรงแรมถึง 3
แห่ง
ในเขตสมุย: อนันตรา บ่อผุด รี สอร์ ท แอนด์ สปา จัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมชันนํ
้ าซึง่ มีเอกลักษณ์ของตนเอง โดย
ผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกันได้ แก่ Renaissance, Le Meridien, Sala, Intercontinental ขณะที่โฟร์ ซีซนั่ ส์
เกาะสมุยจัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมที่มีเครื อข่ายสากล โดยผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ Banyan Tree, W
Retreat, Napasai, Six Senses โดยโรงแรมในเครื อของบริ ษัททังสองแห่
้
งมีอตั ราการเติบโตรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องในปี
2558 จัดว่าเป็ นผู้นําตลาด ประกอบกับในปลายปี 2553 มีการเปิ ดให้ ดําเนินการ อนันตรา ลาวาณา รี สอร์ ท แอนด์ สปา
ที่เกาะสมุย ซึง่ บริ ษัทรับจ้ างบริ หารจัดการ เท่ากับเป็ นการตอกยํ ้าความเป็ นผู้นําผู้ประกอบการโรงแรมในเกาะ สมุย ที่
ให้ บริ การโรงแรมถึง 3 แห่ง
ในเขตเชียงใหม่: โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ เชียงใหม่ เป็ นโรงแรมชันนํ
้ าที่จดั อยู่ในกลุ่มโรงแรมระดับ High-end โดย
ผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ Dhara Dhevi โดยในปี 2558 โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ เชียงใหม่ มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อห้ องเป็ นผู้นําของกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับเดียวกัน ประกอบกับในปลายปี 2556 บริ ษัทได้ เข้ ารับจ้ างบริ หาร
จัดการโรงแรมเพิ่มอีกหนึง่ แห่ง ชื่อ อนันตรา เชียงใหม่ รี สอร์ ท แอนด์ สปา เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ
บริ ษัทในการประกอบกิจการโรงแรมที่มีชื่อเสียงจนเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
ในเขตเชียงราย: โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา รี สอร์ ท แอนด์ สปา มีผ้ ปู ระกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน
ได้ แก่ Dusit Island, Imperial, Katilya และ Le Meridien โดยในปี 2558 โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา รี สอร์ ท
แอนด์ สปา มีอตั ราการเติบโตรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องสูงสุดเป็ นอันดับต้ นๆ ของกลุ่ม นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีโรงแรมโฟร์
ซีซนั่ ส์ เต้ นท์แคมป์ ที่จดั อยู่ในกลุ่มโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง เนื่องจากเป็ นเอ็คซ์คลูซฟิ รี สอร์ ทที่โดดเด่นเรื่ อง
ความเป็ นพื ้นบ้ านแห่งป่ าเมืองเหนือที่ให้ บริ การที่พกั เพียง 15 เต้ นท์ จึงทําให้ ไม่มีคแู่ ข่งโดยตรง
ประเทศออสเตรเลีย: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย จัดว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ ใน
ปี 2558 มีประมาณการจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศออสเตรเลีย จํานวน 7.1 ล้ านคน โดยเพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อนหน้ าคิดเป็ นร้ อยละ 6.6 ส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวจากประเทศนิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริ กา สิงค์โปร์ และจีน
นอกจากนี ้ ยังมีการคาดการณ์วา่ จะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ ามาในประเทศออสเตรเลียถึง 7.5 ล้ านคนในปี 2559
เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ในอัตราร้ อยละ 5.9 และจะเกินกว่า 10 ล้ านคนในอีก 10 ปี ข้ างหน้ า เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ถึงกว่าร้ อย
ละ 40 โดยส่วนใหญ่คาดว่าจะมาจากการเพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวจากตลาดเกิดใหม่ในทวีปเอเชีย ได้ แก่ ประเทศจีน
อินเดีย เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย ตามลําดับ ในขณะที่จํานวนนักท่องเที่ยวจากตลาดดังเดิ
้ ม ได้ แก่ ประเทศนิวซีแลนด์
อังกฤษ และอเมริ กา คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน (ที่มา : Tourism Research Australia)
คูแ่ ข่งที่สําคัญในประเทศออสเตรเลียคือ กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ ไอเฮชจี 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 ทํา
ให้ แอคคอร์ มีจํานวนโรงแรมในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพิ่มขึ ้น ปั จจุบนั จัดว่ามีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็ น
อันดับหนึง่
‐ กลุ่มโรงแรมไอเฮชจี มีแบรนด์ภายใต้ การบริ หาร คือ อินเตอร์ คอนดิเนนตัล, คราวน์พลาซ่า, ฮอลลิเดย์ อินน์, ฮอลลิ
เดย์ อินน์ เอ็กเพรส และสเตย์บริ ด สวีท
‐ กลุม่ โรงแรมมันตรา มีแบรนด์ภายใต้ การบริ หาร คือ เปปเปอร์ , มันตรา และเบรกฟรี
ประเทศมัลดีฟส์: ในปี 2558 มีจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศมัลดีฟส์ จํานวน 1.2 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อนหน้ าในอัตราร้ อยละ 2.4 จากการเพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวจากยุโรปตะวันตกและเอเชีย ซึง่ สามารถชดเชยการ
ลดลงของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย การท่องเที่ยวประเทศมัลดีฟส์ตงเป
ั ้ ้ าว่าจะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ ามาในประเทศ
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เพิ่มขึ ้นเป็ น 1.5 ล้ านคน ในปี 2559 และได้ มีการประชาสัมพันธ์ให้ ปี 2559 เป็ นปี แห่งการท่องเที่ยวมัลดีฟส์ พร้ อม
วางแผนกิจกรรมโปรโมชัน่ ต่างๆ เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว (ที่มา: The President’s Office, Republic of Maldives)
บริ ษัทให้ บริ การโรงแรมทังหมด
้
6 แห่ง ประกอบไปด้ วยโรงแรมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเองหนึง่ แห่ง ได้ แก่ โรงแรมอนันตรา
คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์ โรงแรมทีบ่ ริ ษัทร่ วมลงทุนสี่แห่ง ได้ แก่ โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส์ รี สอร์ ท โรงแรมอนันตรา
ดิห์กู มัลดีฟส์ รี สอร์ ท โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส์ โดย อนันตรา และโรงแรมเปอร์ อควัม นิยามา โรงแรมที่บริ ษัทรับจ้ าง
บริ หารหนึง่ แห่ง ได้ แก่ โรงแรมเปอร์ อควัม ฮูวาเฟน ฟูชิ โดยโรงแรมอนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์ ซึง่ บริ ษัทเป็ น
เจ้ าของเองมีคแู่ ข่งที่สําคัญ คือ กลุ่มโรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ โซเนวา ฟูชิ และ One & Only
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 การที่ค้ มุ ค่าเหมาะสมกับราคาขาย และสร้ างความประทับใจในการให้ บริ การการขายร่ วมกับบริ ษัทนํา
เที่ยว สายการบิน และองค์กรอื่นๆ เช่น ห้ างสรรพสินค้ า บริ ษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร เป็ นต้ น เพื่อเพิ่ม
จํานวนลูกค้ า

2.

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

3.

สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าเดิมเพื่อให้ เกิดความประทับใจและกลับมาใช้ บริ การอีก โดยปรับปรุ งและแจ้ งข้ อมูล
ล่าสุดให้ ลกู ค้ าทราบเกี่ยวกับบริ การหรื อโปรแกรมต่างๆของโรงแรมเสมอ เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถเลือกบริ การที่เหมาะกับ
ความต้ องการของตนเองได้

4.

ประชาสัมพันธ์การให้ ความสะดวกในการให้ บริ การสํารองห้ องพักผ่านศูนย์กลางสํารองห้ องพักในกรุ งเทพฯ
และ
สํานักงานตัวแทนขายและสํารองห้ องพักในต่างประเทศกว่า 16 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร
และจีน เป็ นต้ น ซึง่ สามารถสํารองห้ องพักโรงแรมในเครื อได้ ทกุ แห่ง

5.

พัฒนาระบบสํารองห้ องพักทางอินเตอร์ เน็ทซึง่ เป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพการเติบโตสูง โดยสามารถสํารองห้ องพักผ่าน
เว็บไซต์ www.anantara.com ซึง่ มีถงึ 7 ภาษา ได้ แก่ ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปนุ่ รัสเซีย เยอรมัน และอาหรับ เพื่อรองรับ
กลุ่มลูกค้ าหลักของบริ ษัท หรื อสํารองห้ องพักโดยช่องทางการตลาดร่ วมกับพันธมิตรในธุรกิจท่องเที่ยวในระดับสากล
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 ษัทรับจ้ างบริ หารในประเทศใหม่ๆ ที่มีอตั ราการ
เติบโตของนักท่องเที่ยวสูง เช่น ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 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 อวานี เปอร์ อควัม และโอ๊ คส์ ซึง่ เป็ นแบรนด์ของตนเอง ในกรณีที่บริ ษัทพิจารณา ถึงขนาด
ของโรงแรม แหล่งที่ตงั ้ ภาวะการแข่งขัน ประสบการณ์การดําเนินธุรกิจในตลาดนันแล้
้ วเห็นว่าบริ ษัทสามารถบริ หารงานเองได้ ก็จะ
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บริ หารงานโดยใช้ แบรนด์ของตนเอง ซึง่ ช่วยลดต้ นทุนในการดําเนินงาน ในส่วนของค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการ เพราะใช้ แบรนด์ของ
ตนเอง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังรับจ้ างบริ หารงานให้ กบั เจ้ าของโรงแรมอื่น ภายใต้ แบรนด์อนันตรา อวานี เปอร์ อควัม และโอ๊ คส์ ซึง่ ณ สิ ้นปี
2558 มีโรงแรมที่บริ ษัทบริ หารงานเปิ ดให้ บริ การแล้ วทังสิ
้ ้น 30 แห่ง จากทังหมด
้
53 แห่งที่บริ ษัทได้ ลงนามในสัญญาจ้ างบริ หารงานแล้ ว
โดยโรงแรมที่เหลือ 23 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง ซึง่ คาดว่าจะทยอยเปิ ดให้ บริ การได้ ในปี 2559-2561

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 ที่ผ่านมา เนื่องจากแบรนด์
แมริ 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
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 ษัทท่องเที่ยว
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 ษัทเป็ นลูกค้ าที่ตดิ ต่อผ่านมาทางบริ ษัทท่องเที่ยวทังในประเทศและต่
้
างประเทศ จึงมีความหลากหลาย
และไม่มีลกู ค้ ารายใหญ่ที่มีสดั ส่วนมากกว่าร้ อยละ 30 สําหรับลูกค้ าภายในประเทศที่เป็ นบริ ษัทเอกชน องค์กรภาครัฐต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริ ษัท มีการมาใช้ บริ การอย่างสมํ่าเสมอ
สัดส่วนของลูกค้ าที่เข้ าพักแบ่งตามทวีป มีรายละเอียด ดังนี ้
ประเทศ/ทวีป
ประเทศไทย
เอเชียตะวันออก
เอเชียใต้
ตะวันออกกลาง
ยุโรป
อเมริ กา

2556
9%
35%
3%
9%
29%
9%
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2557
7%
32%
4%
13%
29%
7%

2558
6%
32%
5%
11%
26%
11%
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ประเทศ/ทวีป
โอเชียเนีย
อื่น ๆ
รวม

2556
5%
1%
100%

2557
5%
3%
100%

2558
4%
5%
100%

2557
13%
7%
8%
6%
7%

2558
14%
7%
6%
6%
6%

สัดส่วนของลูกค้ าแยกตามรายประเทศ 5 อันดับแรก ดังนี ้
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ประเทศ
จีน
อังกฤษ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อเมริ กา
ไทย

2556
10%
6%
6%
7%
9%

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (ธุรกิจโรงแรม) แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. นักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน
2. นักธุรกิจ
3. กลุ่มการประชุม การจัดแสดงสินค้ าและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน
4. กลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน
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 ในการกําหนดราคาของ
ธุรกิจโรงแรม จะคํานึงถึงปั จจัยของช่วงฤดูกาล ต้ นทุนการดําเนินงานของโรงแรมที่เป็ นพื ้นฐานการปรับราคา ตลอดจนราคาตลาดของคู่
แข่งขันในระหว่างโรงแรมระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มิใช่ฤดูการท่องเที่ยวหรื อมีนกั ท่องเที่ยวไม่มาก โรงแรมใช้ กลยุทธ์ในการ
ส่งเสริ มการขาย เช่น การลดราคาในช่วงพิเศษ เสนอโปรแกรมขายร่ วมกับโรงแรมในเครื อในราคาพิเศษ การให้ บริ การพิเศษโดยไม่คดิ ราคา
เพิ่ม 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 อที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
แบรนด์เอง ได้ แก่ อนันตรา อวานี โอ๊ คส์ และเปอร์ อควัม ซึง่ ทําให้ บริ ษัทสามารถใช้ แบรนด์ในธุรกิจบริ หารจัดการโรงแรม
ซึง่ สามารถขยายฐานลูกค้ าและอัตราการทํากําไรให้ กบั บริ ษัท
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การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย (ธุรกิจโรงแรม) ช่องทางการจัดจําหน่ายแบ่งได้ 3 ทางคือ
1. ขายโดยตรงผ่านเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายของบริ ษัทและเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายของบริ ษัทจะเสนอสินค้ าให้
ลูกค้ าโดยตรงหรื อตัวแทนขายและกลุ่มลูกค้ าจัดประชุมและสัมมนาทังภายในและต่
้
างประเทศ ในขณะที่เว็บไซต์ของ
บริ ษัทมีระบบรับรองการสํารองห้ องพักถึง 7 ภาษา เพื่อให้ ข้อมูลของโรงแรมในเครื ออย่างครบถ้ วนและเป็ นศูนย์การรับ
จองห้ องพักที่มีประสิทธิภาพแก่กลุ่มลูกค้ า
2. ขายผ่านตัวแทนจําหน่าย บริ ษัทท่องเที่ยว (Tour/Travel Agents) และเว็บไซต์ให้ บริ การด้ านการจองที่พกั (OTAs) โดย
ตัวแทนเหล่านี ้จะทําหน้ าที่ลกั ษณะเดียวกับคนกลางในการจัดจําหน่ายห้ องพักให้ กบั บริ ษัท ทังนี
้ ้ ตัวแทนจําหน่ายและ
บริ ษัทท่องเที่ยวของบริ ษัทจะมีอยู่ทงในเอเชี
ั้
ย ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริ กา และทําธุรกิจประเภทรับจองห้ องพัก
และขายตัว๋ เครื่ องบินและอํานวยความสะดวกในการเดินทางให้ กบั ผู้ใช้ บริ การโดยอาจเสนอขายตัว๋ เครื่ องบินพร้ อม
ห้ องพักในลักษณะ Package ด้ วย โดยคุณสมบัตขิ องตัวแทนจําหน่ายหรื อบริ ษัทท่องเที่ยว ที่โรงแรมเสนอราคาห้ องพัก
พิเศษเพื่อจําหน่าย ได้ แก่ มีเครื อข่ายที่กว้ างขวาง มีประวัตแิ ละชื่อเสียงที่ดี และมีประสบการณ์ในการดําเนินงานมานาน
และสามารถทํายอดขายได้ สงู เช่นเดียวกัน บริ ษัทจัดจําหน่ายห้ องพักผ่าน OTAs ชันนํ
้ า เช่น Agoda.com
Expedia.com และ Booking.com เป็ นต้ น เพื่อขยายฐานลูกค้ าและตลาดใหม่ๆ ได้ ทวั่ โลกจากประโยชน์ของ
อินเตอร์ เน็ต
3. อื่นๆ ได้ แก่ (1) การ Walk In ของกลุ่มนักท่องเที่ยวทัว่ ไป และ (2) พนักงานรับจองห้ องพักจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทัว่ ไปซึง่
รู้ จกั โรงแรมผ่านสื่อต่างๆ เพื่อนฝูงหรื อกลุ่มลูกค้ าเดิม ทังนี
้ ้ (1) และ (2) เป็ นลูกค้ าคนละกลุ่ม โดยลูกค้ า Walk in คือลูกค้ า
ที่ไม่ได้ จองห้ องพักมาก่อน ทังนี
้ ้หากลูกค้ าจองห้ องพักผ่าน Internet บริ ษัทจะไม่นบั ลูกค้ านันเป็
้ นลูกค้ าประเภท Walk in
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทมุ่งมัน่ อย่างเต็มที่ในการใช้ พลังงานและนํ ้าอย่างมีความรับผิดชอบและยัง่ ยืน การออกแบบโรงแรมของบริ ษัทคํานึงถึง
การประหยัดพลังงาน อาทิ การติดตังอุ
้ ปกรณ์บนหลังคาเพื่อกักเก็บนํ ้าฝน การเลือกใช้ โครงสร้ างที่มีนํ ้าหนักเบาเพื่อลดการใช้ ซีเมนต์
และประหยัดพลังงาน การติดตังเซ็
้ นเซอร์ ในการปิ ดเครื่ องปรับอากาศ เมื่อแขกเปิ ดประตูหรื อหน้ าต่างเป็ นระยะเวลานาน และการติดตัง้
ระบบบําบัดนํ ้าเสียและระบบรี ไซเคิล ในระหว่างดําเนินงาน โรงแรมของบริ ษัทยังคงคํานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร ด้ วยการติดตังระบบ
้
รี ไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานและการจัดการของเสีย นํ ้าเสียของโรงแรมได้ ผ่านกรรมวิธีทางชีวเคมี โดยผ่านถังแซต
แล้ วจึงปล่อยนํ ้าทิ ้งลงสู่ระบบกําจัดนํ ้าเสีย ที่ผ่านมาบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อไม่เคยก่อปั ญหาทางด้ านมลภาวะหรื อปั ญหาใดๆ เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้ อม อีกทังยั
้ งมีมาตรการที่เข้ มงวดเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการควบคุมของเสีย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังติดตังระบบไฟฟ
้
้ าที่
ประหยัดพลังงาน มีการรี ไซเคิลนํ ้าเพื่อนําไปใช้ ในการรดนํ ้าต้ นไม้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรี ไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ วและกระดาษ และการ
ใช้ พลังงานจากแสงอาทิตย์หรื อความร้ อนเท่าที่บริ ษัทจะทําได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังใช้ ขวดแก้ วในการบรรจุนํ ้าดื่มในเกือบทุกพื ้นที่ และ
กําลังทดลองใช้ ระบบกรองและบรรจุใหม่สําหรับนํ ้าดื่มในโรงแรมที่อยู่ในพื ้นที่ห่างไกล เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
และของเสียที่เกิดจากการขนส่ง
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 2558 บริ ษัทมีห้องพักและวิลล่าของโครงการอนันตรา เวเคชัน่
คลับ ทังสิ
้ ้น 137 ห้ อง อยู่ที่เกาะสมุย ภูเก็ต ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซานย่า ประเทศจีน และ
กรุ งเทพฯ
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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 ตังที
้ ่ปรึกษาเพื่อให้ ความเข้ าใจในโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับจํานวน 5 แห่ง ได้ แก่ ภูเก็ต สมุย เชียงใหม่
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และซานย่า ประเทศจีน อีกทังบริ
้ ษัทยังได้ จดั ตัง้ Call Center เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของโครงการที่ประเทศ
ฮ่องกง และจีนอีกด้ วย
กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพักผ่ อนแบบปั นส่ วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ อยู่ในภูมิภาคเอเชียเป็ นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้ จากข้ อมูลลูกค้ า
จําแนกรายประเทศดังต่อไปนี ้
ประเทศ
2557
2558
จีน
51%
56%
ไทย
9%
5%
สิงคโปร์
6%
5%
ฮ่องกง
8%
8%
มาเลเซีย
9%
7%
ออสเตรเลีย
2%
1%
ญี่ปนุ่
2%
4%
อื่น ๆ
13%
14%
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 ษัทเป็ น
เจ้ าของหรื อเป็ นผู้รับจ้ างบริ หาร ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการห้ องพักได้ มีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้ นทุนในการดําเนินงาน
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 น
โครงการคอนโดมิเนียมจํานวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรมภายใต้ การบริ หารงานโดย แบรนด์ เซ็นต์ รี จิส โครงการล่าสุด คือ เดอะ
เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ซึง่ มีบ้านพักตากอากาศจํานวน 15 หลัง ตังอยู
้ ่ตดิ กับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต โดยมีการเปิ ดตัว
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 นอกจากนี ้ บริ ษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้ างโครงการอนันตรา เชียงใหม่ เซอร์ วสิ สวีท ซึง่ เป็ นโครงการที่บริ ษัท
ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50 ร่ วมกับบริ ษัท ยู ซิตี ้ จํากัด (มหาชน) และคาดว่าจะเสร็ จสมบูรณ์และขายได้ ทงหมดในปี
ั้
2559
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สภาพการแข่ งขันและคู่แข่ ง (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ )
ตลาดอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการอยู่อ าศัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริ มทรั พย์ระดับบน รวมถึงการ
พัฒนาแบรนด์และที่พกั อาศัย โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จสามารถสร้ างยอดขายได้ อย่างต่อเนื่องและผู้พฒ
ั นา
อสังหาริ มทรัพย์ต่างจัดกิจกรรมการขายในช่วงโครงการเริ่ มก่อสร้ างในเฟสแรก ซึง่ โครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพักอาศัยของบริ ษัท
จัดเป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระดับบนในลําดับต้ นๆ สําหรับโครงการล่าสุด คือ เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต จัดเป็ น
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แบบ Mixed-Use ที่มีบ้านพักตากอากาศตังอยู
้ ่ตดิ กับโรงแรม เพื่อให้ ผ้ พู กั อาศัยสามารถใช้ งานในส่วน
พื ้นที่อํานวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรมได้ ซึง่ ต่างจากโครงการอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ ซึง่ ไม่ได้ ให้ บริ การในส่วนของโรงแรม แบรนด์ที่
จัดเป็ นคู่แ ข่ง หลักของโครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ได้ แ ก่ Banyan Tree Grand Residences, Andara
Signature และ Point Yamu by COMO
กลยุทธ์ ทางการตลาด (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ )
กลุ่มลูกค้ าของเดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ให้ ความสนใจในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท เนื่องจากมี
ความเชื่อมัน่ ในแบรนด์อนันตรา ซึง่ มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ควบคูไ่ ปกับแผนการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยเจาะ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงทังในประเทศและต่
้
างประเทศ การมีเครื อข่ายที่แข็งแกร่ งของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย การมีเครื อข่ายที่แข็งแกร่ ง
ของกลุ่มบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ และจากการบอกต่อ โดยเฉพาะจากฐานลูกค้ าโครงการเซ็นต์ รี จิสเดิม
นโยบายราคา (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ )
บริ ษัทคํานึงถึงคุณค่าของแบรนด์ ทําเลที่ตงั ้ ดีไซน์ที่สวยงาม การออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยที่ลงตัว การก่อสร้ างที่มีคณ
ุ ภาพ สิ่ง
อํานวยความสะดวกในส่วนของโรงแรม จํานวนอสังหาริ มทรัพย์ที่พอเหมาะ ในการกําหนดราคาขายอสังหาริ มทรัพย์ของกลุ่มบริ ษัท
ไมเนอร์ โดยมีการเปรี ยบเทียบกับราคาอสังหาริ มทรัพย์ในบริ เวณใกล้ เคียงเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน สําหรับเดอะ เรสซิ
เดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต มีราคาขายต่อหลังประมาณ 6 – 15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ )
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของเดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต คือ กลุ่มผู้มีรายได้ สงู และครอบครัวที่ต้องการสัมผัส
ประสบการณ์การพักผ่อนที่ดีที่สดุ ในทําเลที่มีทิวทัศน์สวยงามในจังหวัดภูเก็ต บริ ษัทไม่ม่งุ เน้ นกลุ่มนักลงทุนหรื อกลุ่มผู้ซื ้อเพื่อเก็งกําไร
เนื่องจากโครงการนี ้ถูกพัฒนามาเพื่อสุนทรี ยภาพการอยู่อาศัยและการมีความสุขในการใช้ ชีวติ อย่างแท้ จริ ง
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, Guess,F Fashion, VNC, Jaspal,
LYN, Esprit, Bossini, CC-OO, AIIZ, Play boy, City Chain, Adidas, Crocs, ESP, Hush puppies, Converse, Hom, Triumph,
Boots, Hass, Zein, Pena House, Ten & Co, Capisa, Ferera, The Pizza Company, Burger King, Sizzlers, KFC, Benihana,
Sukishi, Bon Chon, Starbucks, Haagen-Dazs, Swensen’s, The coffee club, Coffee World, Sport World, Van Superga,
Pandora, Mothercare, Black Pearl และ Kidzoona และแหล่งเอนเตอร์ เทนเม้ นท์ พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ เชื่อหรื อไม่ (Ripley’s Believe It
or Not! Museum), โกดังผีสิง (Haunted Adventure), มหัศจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze), โรงภาพยนต์ทะลุมิติ (12D Moving
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Theater), พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้ง หลุยส์ทสุ โซด์ส แว็กซ์เวิร์ค (Louis Tussaud’s Waxworks), เกมส์ตะลุยเลเซอร์ (The Vault: Laser Maze
และ Beam Buster) และสวนสนุกสยองขวัญ (Ripley’s Scream in the Dark!)

• สัญญาการให้ เช่าพื ้นทีเ่ ป็ นสัญญาระยะสัน้ มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 3 ปี
• ลักษณะรายได้ จากค่าเช่า ประเภทของค่าเช่าพื ้นที่มี 2 ประเภทหลัก คือ

1. Fixed Rent คือการคิดค่าเช่าพื ้นที่รายเดือน คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 80.68 ของรายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่รวม
ของงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. Revenue Sharing เป็ นลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้ จากผู้เช่า โดยขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 19.32 ของค่าเช่าพื ้นที่รวมของงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
นโยบายราคา
บริ ษัทมีการปรับราคาขึ ้นทุกครัง้ ที่มีการต่อสัญญาใหม่กบั ผู้เช่าโดยจะปรับราคาขึ ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 5-10 ต่อการ
ต่อสัญญาแต่ละครัง้ ซึง่ ในปี ที่ผ่านมาการปรับราคาไม่เป็ นไปตามที่ได้ กําหนดไว้ เนื่องจากมีคแู่ ข่งขันรายใหญ่เปิ ดในพื ้นที่ใกล้ เคียงและ
จากสถานการณ์การเมืองที่มีความไม่แน่นอนสูง ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าโดยรวม ทําให้ ผ้ เู ช่ามีการขอส่วนลด (Discount) เป็ น
จํานวนมาก โดยมีอตั ราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 97.84 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
รายได้ ของศูนย์การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 85.07 ของรายได้ ทงหมดจากธุ
ั้
รกิจศูนย์การค้ า
รายได้ ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สามารถจําแนกได้ เป็ น
− ค่าเช่าพื ้นที่ ร้ อยละ 63.79
− ค่าบริ การ ร้ อยละ 14.56
− ค่านํ ้าและค่าไฟ ร้ อยละ 7.89
− ค่าที่จอดรถ ร้ อยละ 0.89
− อื่นๆ ร้ อยละ 12.89
ศูนย์ การค้ า Turtle Village Shopping Plaza
ศูนย์การค้ า Turtle Village Shopping Plaza ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า จํากัด ดําเนินธุรกิจให้
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, Thai Express, Hai Qing Xiao Shu, Esprit (outlet), Triumph, Private Collection, Tanya Living, นารายณ์ภณ
ั ฑ์, Turtle Mart,
Surfer paradise, Tara, MT Saphola, Ferera, Uniqe Art, Thai Suvenior and The Handmade Shop
• สัญญาการให้ เช่าพื ้นที่ เป็ นสัญญาระยะสัน้ มีอายุไม่เกิน 3 ปี
• ลักษณะรายได้ จากค่าเช่า มี 2 ประเภทหลักคือ
1. Fix rent การคิดค่าเช่าพื ้นที่รายเดือนโดยคิดเป็ นรายได้ ประมาณร้ อยละ 75.24 ของรายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่รวมใน
งวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. Revenue sharing ลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้ จากผู้เช่า โดยขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 24.76 ของค่าเช่าพื ้นที่รวมของงวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
นโยบายราคา
บริ ษัทได้ มีการปรับราคาให้ เหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพื ้นที่ให้ เช่า และในปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 อัตราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 91.67 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
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รายได้ ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สามารถจําแนกได้ เป็ น
− ค่าเช่าพื ้นที่ ร้ อยละ 47.26
− ค่าบริ การ ร้ อยละ 7.64
− ค่านํ ้าและค่าไฟ ร้ อยละ 9.00
− รายได้ จากการประกอบธุรกิจร้ านอาหารร้ อยละ 33.85
− อื่นๆ ร้ อยละ 2.25
ศูนย์ การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่ า กรุงเทพ
ศูนย์การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า กรุ งเทพ ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท เจ้ าพระยา รี ซอร์ ท จํากัด ซึง่ บริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อย
ละ 100 ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ของ โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ เลขที่ 257/1-3 ถนนเจริ ญนคร เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ ในช่วงปี 2556 2557 ได้ กลับมาเปิ ดดําเนินกิจการใหม่ อีกครัง้ ในเดือนธันวาคม ปี 2558 ซึง่ ประกอบด้ วยศูนย์การค้ าและโรงแรมบนอาคารเดียวกัน สูง
26 ชัน้ ศูนย์การค้ าใหม่ภายใต้ ชื่อ ”RIVERSIDE PLAZA” และโรงแรมใหม่ ชื่อ “AVANI” อยู่ด้านบน ทัง้ 2 ธุรกิจอยู่ในเครื อของบริ ษัท
Minor ทังนี
้ ้ พื ้นที่บนอาคารได้ ถกู จัดแบ่งดังนี ้ ชันที
้ ่ 1-3 เป็ นพื ้นที่ศนู ย์การค้ า ชัน้ 4-8 เป็ นพื ้นที่ลานจอดรถ ชัน้ 9 เป็ นส่วนของพื ้นที่
สํานักงาน ชัน้ 10 เป็ นพื ้นที่ Convention hall ขนาดใหญ่ และตังแต่
้ ชนั ้ 11 ขึ ้นไป จะเป็ นพื ้นที่ของโรงแรม AVANI โดยส่วนของศูนย์การค้ า
ใหม่ ซึง่ รวมกับส่วนของสํานักงาน มีพื ้นที่เช่ารวมทังสิ
้ ้น 12,852 ตารางเมตร
ภายในศูนย์การค้ าประกอบด้ วยร้ านค้ า ร้ านอาหารชันนํ
้ า อาทิ Sizzler, Burger King, The Coffee Club, Starbucks,
Swensen’s, The Pizza Company, Thai Express, S&P, BreadTalk, Charles & Keith, Bossini, Esprit, Zwillings, Sushi Hiro,
Boots, Better Vision, Sara Kashmir Carpet, Nailuxury, MK และ Yayoi
• สัญญาการให้ เช่าพื ้นที่ มี 2 ประเภท คือ
1. สัญญาระยะสัน้ มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 3 ปี
2. สัญญาเช่าพื ้นที่ชวั่ คราว Openplan มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 1 ปี
• ลักษณะรายได้ จากค่าเช่า: ประเภทของค่าเช่าพื ้นที่หลักๆ มี 2 ประเภทคือ
1. Fixed Rent คือ การคิดค่าเช่าพื ้นที่รายเดือนโดยคิดเป็ นรายได้ ประมาณร้ อยละ 29.87% ของรายได้ จากค่าเช่า
พื ้นที่รวมในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. Revenue Sharing เป็ นลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้ จากผู้เช่า โดยขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 70.13 ของค่าเช่าพื ้นที่รวมของงวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
นโยบายราคา
บริ ษัทได้ มีการปรับราคาให้ เหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพื ้นที่ให้ เช่า และในปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 อัตราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 29.92 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
รายได้ ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สามารถจําแนกได้ เป็ น
− ค่าเช่าพื ้นที่ ร้ อยละ 71.31
− ค่าบริ การ ร้ อยละ 17.05
− ค่านํ ้าและค่าไฟ ร้ อยละ 11.64
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน (ธุรกิจศูนย์ การค้ า)
ธุรกิจให้ เช่ าศูนย์ การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่ า พัทยา
จากภาวะการขยายตัวของตลาดค้ าปลีกในเมืองพัทยาในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา มีการพัฒนาและสร้ างศูนย์การค้ าใหม่มากขึ ้น
ทําให้ พื ้นที่ค้าปลีกในเมืองพัทยามีเพิ่มขึ ้น โดยมีผ้ ปู ระกอบการที่จดั อยู่ในระดับเดียวกันประมาณ 4-5 ราย แต่จะมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
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ที่แตกต่างกันไป เช่น ธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า Central Festival Pattaya Beach, Factory Outlet, ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต เช่น บิ๊กซี โลตัส และ
คาร์ ฟรู ์ , ศูนย์การค้ าประเภท IT เช่น ตึกคอม และศูนย์การค้ าคอมมูนิตี ้ มอลล์ เช่น มิโมซ่า จะมีเป้าหมายกลุ่มลูกค้ าท้ องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวในอัตราส่วนที่ใกล้ เคียงกัน ในขณะที่ศนู ย์การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา จะมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายหลักคือ
นักท่องเที่ยวและลูกค้ าที่เข้ าพักโรงแรม
ภาวะการแข่งขันของศูนย์การค้ าในพัทยายังคงมีการแข่งขันกันรุ นแรงตลอดปี ที่ผ่านมา
จากการพัฒนาพื ้นที่เพื่อสร้ าง
ศูนย์การค้ าใหม่ รวมถึงแข่งขันทางด้ านการจัดการส่งเสริ มการขายมากขึ ้น ทังนี
้ ้ การแข่งขันดังกล่าวมีผลกระทบต่อศูนย์การค้ า รอยัล
การ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา น้ อย เนื่องจาก ตังอยู
้ ่ในทําเลที่ดี โดยเมื่อเปรี ยบเทียบค่าเช่าพื ้นที่ของศูนย์การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา
แล้ วยังคงเป็ นที่น่าสนใจสําหรับผู้เช่ามาก สังเกตได้ จากอัตราการเช่าพื ้นที่ที่มีอยู่สงู ถึงอัตราร้ อยละ 97.8
ตลอดปี ที่ผ่านมา ศูนย์การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา ได้ มีการปรับตัวเพื่อให้ มีความแตกต่าง (Differentiate) จากคูแ่ ข่ง
โดยปรับเปลี่ยนร้ านค้ าและเพิ่มธุรกิจบันเทิง คือ เกมส์ตะลุยเลเซอร์ บมี บัสเตอร์ นอกจากนี ้ เพิ่มร้ านค้ าแฟชัน่ แบรนด์ชนนํ
ั ้ าต่างๆ พร้ อม
ทังรู้ ปแบบของการนําเสนอสินค้ าและบริ การในส่วนของการให้ บริ การด้ านอาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Beverage) สินค้ าประเภท
ไลฟ์สไตล์ (Life Style) เพื่อให้ ทางศูนย์รองรับความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้ อย่างแท้ จริ ง
ธุรกิจให้ เช่ าศูนย์ การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่ า กรุงเทพฯ
เนื่องจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทคอนโด แถบริ มแม่นํ ้า มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว จึงส่งผลให้ ตงแต่
ั ้ กลางปี 2555 เป็ นต้ น
มาเริ่ มมีศนู ย์การค้ าเปิ ดบริ การในพื ้นที่มากขึ ้น อาทิ ศูนย์การค้ าประเภท Community Mall ขนาดเล็ก เช่น The Llight House และ The
view หรื อแม้ กระทัง่ คูแ่ ข่งขนาดใหญ่ในพื ้นที่ อย่าง AsiaTique และในอนาคต จะมีศนู ย์การค้ า THE ICON SIAM ซึง่ คาดว่าจะเปิ ดตัว
ภายใน ปี 2560 จึงส่งผลให้ มีการแข่งขันกันมากขึ ้น
ศูนย์การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า ได้ กลับมาเปิ ดดําเนินกิจการอีกครัง้ เมื่อ เดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึง่ ประกอบด้ วย
ศูนย์การค้ าและโรงแรมบนอาคารเดียวกัน ศูนย์การค้ าใหม่ภายใต้ ชื่อ “RIVERSIDE PLAZA” และโรงแรมใหม่ AVANI อยู่ด้านบน
ศูนย์การค้ าใหม่นี ้ได้ เปลี่ยนโฉมใหม่ไปจากเดิมอย่างสิ ้นเชิง ดูทนั สมัย และครบวงจร มีความหลากหลายของร้ านค้ าแฟชัน่
ร้ านอาหาร บริ การและร้ านค้ าอื่นๆ มากที่สดุ บนถนนเจริ ญนคร และยังถือได้ วา่ เป็ นโครงการแห่งเดียวที่มีการผนวกทังศู
้ นย์การค้ ากับ
โรงแรมระดับ world class 2 โรงแรม เรี ยกได้ ว่าเป็ นจุดแข็งของ RIVERSIDE PLAZA เมื่อเทียบกับคูแ่ ข่งในพื ้นที่ โดยคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองแก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ กลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็ นกลุ่มชุมชนบริ เวณใกล้ เคียง โดยเน้ นที่กลุ่ม
ครอบครัว คนทํางานรุ่ นใหม่ที่ทํางานในย่านเจริ ญนคร และผู้ทอี่ าศัยอยูค่ อนโดริ มแม่นํ ้า รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ าพักโรงแรม ทัง้
อนันตรา กรุ งเทพฯ และโรงแรม AVANI
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 ไม่วา่ จะเป็ นร้ านอาหาร อาทิ The Coffee Club, Swensen’s, Thai Express, Hai Qing Xiao Shu และ Bill
Bentley Pub ร้ านค้ าแฟชัน่ อาทิเช่น ร้ าน Esprit outlet, Surfer Paradise และ Triumph และร้ านค้ าของที่ระลึก อาทิ Jim Thompson,
นารายณ์ภณ
ั ฑ์, Tanya living, Private collection, Mt Saphola และอื่นๆ อีกหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของกลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมาย
ศูนย์การค้ าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต เป็ นศูนย์การค้ าแห่งเดียวบนหาดไม้ ขาว ซึง่ ในบริ เวณใกล้ เคียงกันไม่มีคแู่ ข่งขันทางตรง
ประกอบกับอยู่ท่ามกลางโรงแรมระดับห้ าดาว อาทิเช่น JW Marriott, Anantara, Anantara Vacation Club, Marriott Vacation Club,
Sala Phuket Renaissance และยังรวมถึงโรงแรมอื่นในเขตใกล้ เคียงอีกมากมาย ด้ วยทําเลที่ตงั ้ และการคัดสรรร้ านค้ าที่ดีและมี
คุณภาพ ตรงกับความต้ องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อเปิ ดบริ การภายในศูนย์ฯ ประกอบกับการทําการตลาดอย่างต่อเนื่องกับทัง้
ลูกค้ านักท่องเที่ยว และเพิ่มการบริ การต่างๆ เพื่อให้ เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรโรงแรม และกล
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ยุทธ์เพิ่มแรงจูงใจแก่พนั ธมิตรโรงแรมต่างๆ และสมาคมแท็กซี่ในเขตไม้ ขาว จึงทําให้ จํานวนลูกค้ าค่อยๆ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และคาด
ว่าจะเพิ่มขึ ้นอีกอย่างมีนยั สําคัญในระยะเวลาอันใกล้ หลังจากการเพิ่มขึ ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ าพักในโรงแรมในละแวกนัน้
ธุรกิจสปา
ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจสปา)
ธุรกิจสปา อยูภ่ ายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท เอ็มสปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด บริ ษัท MSpa Ventures Limited บริ ษัท
Minor Hotel Group Management (Shanghai) Limited บริ ษัท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และ บริ ษัท Mspa International Cairo
LLM โดยดําเนินกิจการให้ บริ การด้ านสถานเสริ มความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครี ยดอย่างครบวงจร ปั จจุบนั กลุ่ม
บริ ษัท เอ็มสปา เปิ ดดําเนินการในประเทศจํานวน 12 แห่งและในต่างประเทศจํานวน 16 แห่งดังนี ้
ธุรกิจสปาในประเทศผ่านบริ ษัท เอ็มสปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด จํานวน 12 แห่ง
พัทยา แมริ ออท
อนันตรา ลายัน ภูเก็ต
อนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ
เจ ดับบลิว แมริ ออท ภูเก็ต
อนันตรา หัวหิน
อนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ
อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา แคมป์ ช้ าง
รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ ส
อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย
ดุสิตธานี กระบี่ บีช รี สอร์ ท
อนันตรา ไม้ ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์
เดอะ เซ็นต์ รี จิส กรุ งเทพฯ
ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่านบริ ษัท MSpa Ventures Limited จํานวน 5 แห่ง
อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์
อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์
อนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์
เชอราตัน โซล ดี คูบ ซิตี ้ โฮเท็ล
นาลาดู มัลดีฟส์
ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่านบริ ษัท Minor Hotel Group Management (Shanghai) Limited จํานวน 4 แห่ง
เชอราตัน ซานย่า รี สอร์ ท
เดอะปูลี โฮเทล แอนด์ สปา
โรงแรมเรอเนสซองซ์ ผูถา่ ว
พูลแมน ลี่เจียง รี สอร์ ท แอนด์ สปา
ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่าน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) (LLC) จํานวน 6 แห่ง
ไฮแอท รี เจนท์ซี ดาร์ เอส ซาลาม เดอะ คีลีมนั จาโร
เอมิเรตส์พาเลส
เมเลียซานซิบาร์
เดสเสิร์ท ไอแลนด์ บาย อนันตรา
ปาร์ ค ไฮแอท ซานซิบาร์
คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท บาย อนันตรา
ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่านบริ ษัท Mspa International Cairo LLM จํานวน 1 แห่ง
โรงแรมเจดับบลิว แมริ ออท ไคโร
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน (ธุรกิจสปา)
บริ ษัท เอ็มสปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด บริ ษัท MSpa Ventures Limited บริ ษัท Minor Hotel Group Management (Shanghai)
Limited บริ ษัท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และบริ ษัท Mspa International Cairo LLM ดําเนินกิจการและรับบริ หารศูนย์บริ การเพื่อ
สุขภาพ ให้ บริ การด้ านสถานเสริ มความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครี ยดอย่างครบวงจร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้ าที่เข้ า
พักในโรงแรมและกลุ่มลูกค้ าที่เห็นความสําคัญในเรื่ องสุขภาพ ธุรกิจการให้ บริ การเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปาได้ รับความนิยมเป็ น
อย่างมากในปั จจุบนั จํานวนผู้ประกอบการได้ เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ เปิ ดดําเนินการเป็ นรายแรกๆ และปั จจุบนั มี
สาขาทังหมด
้
12 แห่งทัว่ ประเทศ และอีก 16 แห่งในต่างประเทศ คูแ่ ข่งที่อาจจัดระดับเพื่อการเปรี ยบเทียบคือ (1) บันยันทรี สปา และ อังสนา
สปา ซึง่ ดําเนินการภายใต้ กลุ่มเจ้ าของเดียวกัน (2) ดุสิต เทวารันย์ สปา (3) Centara Spa ซึง่ จะตังอยู
้ ่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Central
Hotels and Resort และ (4) Six Senses ซึง่ จะตังอยู
้ ่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Soneva และ Six Senses Resort and Spa
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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 ้นทีข่ นาด 824 ตารางเมตร บนชัน้ 2 ของศูนย์การค้ ารอยัล
การ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเมื่อบอกเลิกข้ อตกลงกับเจ้ าของลิขสิทธิ์
โรงภาพยนตร์ 12D (12D Moving Theater)
Ripley's 12D Moving Theater เป็ นโรงฉายภาพยนตร์ 4 มิติ 12 เอฟเฟค ด้ วยระบบเก้ าอี ้ Simulator ที่เคลื่อนไหวได้ 8 ทิศทาง
พร้ อมระบบเสียงรอบทิศทางและสเปเชียลเอฟเฟคที่ลํ ้าสมัยจนทําให้ ผ้ ูชมรู้ 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
เช่น โซนแห่งจินตนาการที่ถูกเนรมิตด้ วยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อันทันสมัย ทําให้ ผ้ เู ล่นได้ สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อน
คลาย อีกทังผู
้ ้ เล่นจะต้ องผ่านด่านที่ตื่นเต้ นระทึกใจไปตลอดเส้ นทางจนกว่าจะค้ นพบทางออกสู่โลกแห่งความเป็ นจริ ง
พิพธิ ภัณฑ์ ห่ นุ ขีผ้ งึ ้ หลุยส์ ทุสโซด์ ส แว็กซ์ เวิร์ค (Louis Tussaud’s Waxworks)
พิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้ง หลุยส์ ทุสโซด์ แว็กซ์เวิร์ค พัทยา ได้ เปิ ดดําเนินการกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็ นสาขาที่ 5 ของโลก และ
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงหุน่ ขี ้ผึ ้งเสมือนจริ งของบุคคลสําคัญและคนดังระดับโลก ทังไทยและเทศกว่
้
า 71 ตัว หุน่ ขี ้ผึ ้งของหลุยส์ ทุสโซด์
ไม่ได้ เป็ นเพียงแค่ “หุน่ ” ที่ใช้ จดั แสดงตามพิพิธภัณฑ์เท่านัน้ หากแต่เป็ นงานประติมากรรมที่มีชีวติ เสมือนคน ทุกครัง้ ที่เข้ าชมเสมือนกับว่า
ได้ เดินคล้ องแขนอยู่กบั ซุปเปอร์ สตาร์ ตวั จริ ง และเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น ด้ วยการใส่ “กลิ่น” เข้ าไปในแต่ละห้ อง ซึง่ มีความแตกต่าง
กันออกไปตามหมวดหมู่ของห้ อง เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเข้ าชมมากยิ่งขึ ้น นอกเหนือจากการตกแต่งด้ วยแสงไฟ และการใช้ เสียงเพื่อสร้ าง
บรรยากาศที่สมจริ ง ยิ่งไปกว่านันผู
้ ้ ชมสามารถเข้ าชมหุ่นทุกตัวได้ อย่างใกล้ ชิดโดยไม่มีการกันระหว่
้
างผู้ชมและหุน่ ทําให้ ผ้ ชู มได้ ความรู้
ความเพลิดเพลินนับตังแต่
้ ก้าวแรกกระทัง่ ก้ าวสุดท้ ายที่ออกจากพิพิธภัณฑ์ไปพร้ อมกับรอยยิ ้มและความประทับใจที่ไม่ร้ ู 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 แต่ก็ปิดตัวลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ บ้ างก็ว่า พบวิญญาณตัวตลก ล่องลอย ตอนกลางคืน หรื อไม่ก็ได้ ยินเสียงกรี ดร้ องใน
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ความมืด โดยผู้เล่นจะรอดพ้ นออกไปจากสวนสนุกสุดสยองแห่งนี ้ได้ ด้วยความแม่นยําในการยิงปื นและเสียงกรี ดร้ องของผู้เล่นเท่านัน้
เกมส์ ตะลุยเลเซอร์ (The Vault: Laser Maze และ Beam Buster)
เกมส์ตะลุยเลเซอร์ ซึง่ มี 2 เกมส์ให้ ผ้ เู ล่นเลือก ได้ แก่ 1) Laser Maze ซึง่ เป็ นเครื่ องเล่นที่ให้ ผ้ เู ล่นสวมวิญญาณนักจารกรรม
เหมือนในภาพยนตร์ เข้ าสู่ห้องปฏิบตั ภิ ารกิจสุดแสนจะลึกลับ ดัง่ เขาวงกต โดยผู้เล่นจะต้ องผ่านเขาวงกตเลเชอร์ ไปให้ ได้ ไวที่สดุ โดยไม่
แตะต้ องลําแสงสีเขียวเหล่านัน้ และ 2) Beam Buster ซึง่ เป็ นเครื่ องเล่นใหม่ของ Ripley’s World Pattaya ที่เพิ่งนําเข้ ามาเปิ ดตัวเมื่อ
เดือนธันวาคม 2558 เพื่อให้ ผ้ เู ล่นสวมวิญญาณนักจารกรรมเหมือนในภาพยนตร์ เช่นกัน แต่ผ้ เู ล่นจะต้ องแตะลําแสงสีเขียวให้ ได้ มากสุด
และไวสุดถึงจะได้ คะแนนมากสุด
ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอตั ราการเข้ าชมประมาณ 895,350 คน รายได้ รวมของไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด (มหาชน) มาจาก
• พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ร้ อยละ 19.77
• โรงภาพยนตร์ 12 มิตริ ้ อยละ 16.13
• โกดังผีสิง ร้ อยละ 15.86
• มหัศจรรย์เขาวงกต ร้ อยละ 17.59
• พิพิธภัณฑ์หลุยส์ทสุ โซด์สแว๊ คซ์เวิร์ค ร้ อยละ 15.15
• สวนสนุกสยองขวัญ สครี ม อิน เดอะ ดาร์ ค ร้ อยละ 9.00
• เกมส์ตะลุยเลเซอร์ ร้ อยละ 6.5
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 2558 มีร้านค้ าที่บริ ษัทลงทุนเอง (Own equity) ในประเทศ จํานวนทังสิ
้ ้น 223 สาขา และเป็ นสาขาใน
ต่างประเทศ 1 สาขา และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 78 สาขา และต่างประเทศจํานวน 60 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 เวียดนามและพม่า เป็ นต้ น
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ลักษณะการให้ บริการ
การให้ บริ การภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “The Pizza Company” มีทงการให้
ั้
บริ การแบบการรับประทานที่ร้าน (Dine in) การ
จัดส่งที่บ้านหรื 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 ในประเทศไทยเพียงผู้
เดียวเท่านัน้
ณ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทได้ เปิ ดดําเนินการร้ าน Burger King ทังสิ
้ ้นจํานวน 55 สาขาทัว่ ประเทศไทย และได้
ลงทุนในต่างประเทศเป็ นจํานวน 2 สาขา โดยร้ านค้ าส่วนใหญ่จะตังอยู
้ ่ในเขตศูนย์การค้ าและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจาก Burger
King มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นลูกค้ าระดับกลางขึ ้นไปรวมถึงชาวต่างชาติที่มีกําลังซื ้อ
ลักษณะการให้ บริการ
ปั จจุบนั Burger King ให้ บริ การสําหรับการรับประทานที่ร้าน (Dine in) รับกลับบ้ าน (Take Away) และการบริ การจัดส่งให้ ที่
บ้ านหรื 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 ไม่
เหมือนใคร
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริ ษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด ซึง่ บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 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 รับสิทธิในการเปิ ด
ร้ านไอศกรี มโดยการลงทุนเอง (Own Equity) และการเปิ ดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย กัมพูชา และตะวันออกกลาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทได้ เปิ ดสาขาโดยการลงทุนเองในประเทศทังสิ
้ ้นจํานวน 134 สาขา และต่างประเทศจํานวน
7 สาขา ปั จจุบนั มีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 158 สาขา และต่างประเทศจํานวน 20 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 ฟิ ลิปปิ นส์ และพม่า
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
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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 2558 บริ ษัทได้ เปิ ดสาขาโดยการลงทุนเองทังสิ
้ ้นในประเทศจํานวน 237 สาขา และมีที่อยู่ในระบบ
แฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 173สาขา 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
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 แฟรนไชส์
กับลูกค้ าในประเทศจีน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทได้ เปิ ดดําเนินธุรกิจทังสิ
้ ้นจํานวน 55 สาขา โดยมี 9 สาขาในต่างประเทศ และ 46 สาขาทัว่
ประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้ วย 28 สาขาในกรุ งเทพ และอีก 18 สาขาในต่างจังหวัดตามหัวเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่
นครราชสีมา อุดรธานี พัทยา หัวหิน ชลบุรี ขอนแก่นและเชียงราย โดยส่วนใหญ่ร้านค้ าจะตังอยู
้ ่ในย่านศูนย์การค้ า แหล่งธุรกิจและ
แหล่งชุมชน
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 ้อหุ้นในร้ านอาหาร
Ribs and Rumps ผ่านบริ ษัทร่ วม The Coffee Club Holding Pty Ltd. โดย Ribs and Rumps เป็ นร้ านอาหารสเต็กเฮ้ าส์ในประเทศ
ออสเตรเลีย ซึง่ ปั จจุบนั มีอยู่ 14 สาขาในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และทวีปแอฟริ กา
กาแฟ
บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนซื ้อหุ้นร้ อยละ 50 ใน บริ ษัท ไมเนอร์ ดีเคแอล ฟู้ด กรุ๊ ป (ชื่อเดิม The
Coffee Club Holding Pty Ltd) ในเดือนมกราคม 2551 ผ่านบริ ษัทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd. โดย ไมเนอร์
ดีเคแอล เป็ นผู้ประกอบการร้ านอาหารและกาแฟ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และต่างประเทศภายใต้ แบรนด์ The Coffee Club
ซึง่ เป็ นธุรกิจกาแฟที่ทํารายได้ สงู สุดเป็ นอันดับหนึง่ ในประเทศออสเตรเลีย
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ในเดือนตุลาคม 2558 บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนซื ้อหุ้นเพิ่มอีกร้ อยละ 20 ใน บริ ษัท ไมเนอร์ ดีเค
แอล ฟู้ด กรุ๊ ป ผ่านบริ ษัทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd.ทําให้ บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มี
สัดส่วนการถือหุ้นรวมร้ อยละ 70
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทได้ เปิ ดบริ การรวมทังสิ
้ ้น 442 สาขา โดยการลงทุนเองทังสิ
้ ้นจํานวน 52 สาขา เป็ นสาขาที่
ลงทุนในประเทศไทย 21 สาขา ลงทุนเองในต่างประเทศ 31 สาขา และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์จํานวน 390 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 แบรนด์ได้ 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 ประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม
จีน และมัลดีฟส์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 The Minor Food Group Singapore เปิ ดบริ การทังสิ
้ ้น 91 สาขา โดยการลงทุนเองทังสิ
้ ้นจํานวน
76 สาขา และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์จํานวน 15 สาขา
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 และลงทุนเพิ่มอีกร้ อยละ 20.18 ในเดือนเมษายน 2558
รวมสัดส่วนการถือหุ้นเป็ นร้ อยละ69.18 ผ่านบริ ษัทย่อย MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. โดย RIVERSIDE เป็ น
ผู้ประกอบการร้ านอาหารประเภท CASUAL DINING ในประเทศจีน ภายใต้ แบรนด์ RIVERSIDE & COURTYARD ซึง่ มีความเชี่ยวชาญ
ในอาหารจานปลาเสฉวนบาร์ บีควิ RIVERSIDE เปิ ดดําเนินการในปี พ.ศ. 2548 และประสบความสําเร็ จในการสร้ างแบรนด์ร้านอาหารที่
แข็งแกร่ งและสร้ างฐานลูกค้ าหลักที่ชื่นชอบในอาหารกระทะร้ อนประเภทปลา ประกอบกับการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างอาหาร
พื ้นบ้ าน การบริ การที่ได้ รับการฝึ กฝนมาอย่างดี และการตกแต่งร้ านอาหารแบบร่ วมสมัย เป็ นผลให้ RIVERSIDE ขยายสาขาอย่าง
รวดเร็ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปิ ดบริ การโดยการลงทุนเองทังสิ
้ ้นจํานวน 53 สาขา เป็ นสาขาในกรุ งปั กกิ่ง 21 สาขา สาขาในเซี่ยง
ไฮ้ 13 สาขา และเมืองอื่นๆ จํานวน 19 สาขา
คาเฟ่ และเบเกอรี่
ในปี 2558 บริ ษัทได้ มีโอกาสเพิ่มแบรนด์ร้ านเบเกอร์ รี่ ซึ่งเป็ นหนึ่งในแบรนด์ที่มีความน่าสนใจที่สุดในกลุ่มร้ านอาหารใน
ประเทศไทย โดยไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ปได้ ร่วมลงทุนจัดตังบริ
้ ษัท BTM Thailand กับกลุ่มบริ ษัท BreadTalk ซึ่งเป็ นบริ ษัทจดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อดําเนินธุรกิจเบเกอร์ รี่ภายใต้ แบรนด์เบร็ ดทอล์คในประเทศไทย โดยการร่ วมทุนครัง้ นีถ้ ือเป็ น
การร่ วมมื อ กันครั ง้ แรกระหว่างไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และ กลุ่มบริ ษัท BreadTalk นับตัง้ แต่ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ปเข้ าถื อ หุ้นในกลุ่มบริ ษัท
BreadTalk ในประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้ อยละ 11 เมื่อปี 2556 ปั จจุบนั บริ ษัทร่ วมทุนนี ้มีร้านอาหารภายใต้ แบรนด์เบร็ ดทอล์คจํานวน
24 สาขาในประเทศไทย ทังนี
้ ้ ด้ วยแบรนด์เบร็ ดทอล์คที่แข็งแกร่ ง ประกอบกับความรู้ ความชํ านาญในประเทศไทย และระบบการ
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ปฏิบตั งิ านที่เป็ นเลิศของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป BTM Thailand จึงมีศกั ยภาพที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ งต่อไปในอนาคต ด้ วยการขยายสาขา
ใหม่ โดยจะเริ่ มจากสาขาที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเองและหลังจากนันจะขยายในรู
้
ปแบบสาขาแฟรนไชส์ตอ่ ไป
เครื อข่ายร้ านสาขาของกลุ่มบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี ้
ร้ าน

จํานวนสาขา

บริษัทลงทุนเอง
ในประเทศ ต่ างประเทศ
223
1
55
2
134
7
237
46
9
21
31
2
74
53
24
33
5
775
182

แฟรนไชส์
ในประเทศ ต่ างประเทศ
78
60
158
20
173
390
15
409
485

The Pizza Company
362
Burger King
57
Swensen’s
319
Dairy Queen
410
Sizzler
55
The Coffee Club*
442
Thai Express
91
Riverside
53
BreadTalk
24
อื่นๆ **
38
รวมทังสิ
้ ้น
1,851
* รวมร้ านอาหาร Ribs and Rumps และ VGC Food Group
** อื่นๆ ได้ แก่ ร้ านอาหารในสนามบิน 33 สาขา GrabThai in UK 4 สาขา และ Patara Fine Thai Cuisine in UK 1 สาขา

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” บริ ษัทได้ จดั ตังสาขาเพื
้
่อให้ บริ การจัดส่งถึงบ้ านเพื่อให้ ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ กรุ งเทพ และปริ มณฑล
รวมทังตามต่
้
างจังหวัดที่บริ ษัทมีสาขาตังอยู
้ ่ โดยกําหนดให้ มีเวลาตังแต่
้ การสัง่ สินค้ าจนถึงการรับสินค้ าภายใน 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 2558 เป็ นการรวบรวมข้ อมูลเผยแพร่ จาก
ส่วนราชการและภาคอุตสาหกรรม ข้ อมูลเกี่ยวกับคูแ่ ข่งซึง่ เป็ นข้ อมูลที่บริ ษัทว่าจ้ างหน่วยงานภายนอกเป็ นผู้จดั ทําเป็ นรายปั ก
ธุรกิจร้ านอาหารที่มีสาขาในประเทศไทย
ในปี 2558 บริ ษัทคาดว่าตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริ การด่วนจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ บริ ษัทคาดว่าจะมี
อัตราการเติบโตที่ดีกว่าปี ที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบเชิงบวกจากการเปิ ดเสรี การค้ าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรื อ AEC
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(ASEAN Economic Community) และความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคของประเทศไทยในปั จจุบนั โดยคาดว่าอัตราการเติบโตของยอดขาย
ร้ านสาขาเดิม (Same Store Sales) จะอยูร่ ะดับเดียวกับการเติบโตของ GDP ซึง่ จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้ อยละ 1.5-2.5 โดยบริ ษัทได้
เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในด้ านอัตราเงินเฟ้อในปี 2558 และได้ วางแผนในเรื่ องการเตรี ยมความพร้ อมในการทําสัญญาซื ้อวัตถุดบิ กับคูค่ ้ า
(Suppliers) เพื่อกําหนดราคาหรื อจํานวนและคุณภาพของวัตถุดบิ ในระยะยาว
ตารางเปรี ยบเทียบส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจร้ านอาหารบริ การด่วนสไตล์ตะวันตกในประเทศไทย
2556
2557
รายได้ (ล้ านบาท)
รายได้
ร้ อยละ
รายได้
ร้ อยละ
คาเฟ่
4,833
10.1
5,288
10.5
ร้ านอาหาร
20,271
42.2
20,715
41.1
ร้ านอาหารจานด่วน
17,679
36.8
18,642
37.0
ไอศกรี มและเบเกอรี่
5,277
11.0
5,756
11.4
ตลาดรวม
48,060
100.0
50,401
100.0
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
14,379
29.9
15,794
31.3

2558 (ประมาณการ)
รายได้
ร้ อยละ
6,235
11.1
22,164
39.5
21,278
37.9
6,458
11.5
56,135
100.0
17,175
30.6

ที่มา: บริษัทในกลุม่ อาหารและเครื่ องดื่มขนาดใหญ่ทสี่ ดุ 500 บริ ษัทแรก จากกระทรวงพาณิชย์ และประมาณการของบริ ษัท
หมายเหตุ: รายได้ ของบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) รวมรายได้ ของแฟรนไชส์ในประเทศไทย

สภาพการแข่ งขันและคู่แข่ ง
สภาพการแข่งขันและคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมอาหารสไตล์ตะวันตก แยกตามประเภทอาหาร มีดงั นี ้
1. คาเฟ่
• ตลาดรวมของคาเฟ่ มีมลู ค่ากว่า 6,200 ล้ านบาท คิดเป็ นส่วนแบ่งในธุรกิจร้ านอาหารสไตล์ตะวันตกร้ อยละ 11.1
• ปั จจุบนั สตาร์ บคั ยังคงเป็ นผู้นําในตลาดคาเฟ่ อยู่ ด้ วยมูลค่าส่วนแบ่งตลาดเป็ นที่หนึง่ และจํานวนสาขาที่มากถึง
220 สาขาทัว่ ประเทศไทย ตามด้ วย โอ บอง แปง ที่มีมลู ค่าส่วนแบ่งตลาดเป็ นที่สองด้ วยจํานวนมากกว่า 67 สาขา
ทัว่ ประเทศไทย

2. ร้ านอาหาร (Casual Dining)

ปั จจุบนั ธุรกิจอาหารแคชชวล ไดนิ่งมีมลู ค่ารวมมากกว่/า 22,000 ล้ านบาท โดยเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซิซซ์เลอร์ และ The
Coffee Club รวมกันแล้ วมีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 33
2.1
•
•
•

พิซซ่า มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ 4,600 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 21
ในปี 2558 อัตราการเติบโตร้ อยละ 9 (Thailand Equity and Franchise)
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
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• ปั จจุบนั เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีสาขาในประเทศไทยทังสิ
้ ้นจํานวน 301 สาขา (เป็ นเจ้ าของเองจํานวน 223 สาขา (รวม
สาขาที่อยู่ในสนามบิน 3 สาขา) และแฟรนไชส์จํานวน 78 สาขา) โดยพิซซ่า ฮัท มีจํานวน 97 สาขา และ โดมิโน่ พิซซ่า
มีจํานวน 29 สาขา
2.2 สเต็ก ซีฟ้ ดู และสลัด มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ 2,345 ล้ านบาท
• ซิซซ์เลอร์ ใช้ กลยุทธ์ในการให้ ความสําคัญกับกระแสสุขภาพตามพฤติกรรมของผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่อง และคิดค้ น
พัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ ตามฤดูกาลวัตถุดบิ ผัก-ผลไม้
• ในแง่การแข่งขัน ซิซซ์เลอร์ ไม่มีคแู่ ข่งตรงในร้ านอาหารประเภทเดียวกัน แต่จะเป็ นในรู ปแบบของส่วนแบ่งการทาน
อาหารของผู้บริ โภคจากพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้ าน ทังจากร้
้
านอาหารสุกี ้ ร้ านอาหารสากล อิตาลี ญี่ปนุ่
จีน หรื อร้ านอาหารไทยทัว่ ไป
2.3 อาหารและกาแฟ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ 359 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
• ปั จจุบนั The Coffee Club มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 21 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
ั้
11 สาขาอยู่ใน
กรุ งเทพฯ และปริ มลฑล ส่วน Coffee Bean and Tea Leaf มีทงหมด
ั้
16 สาขา
• ในปี 2558 มีอตั ราการเติบโตยอดขายร้ อยละ 11

3. ฟาสต์ฟ้ ดู

• ปั จจุบนั ธุรกิจอาหารจานด่วนมีมลู ค่ารวมมากกว่า 21,000 ล้ านบาท โดยเบอร์ เกอร์ คิง มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่
ประมาณ 1,047 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5 ในปี 2558 ยอดขายเติบโตร้ อยละ 29
• เบอร์ เกอร์ คิง มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 55 สาขา (รวมสาขาที่อยู่ในสนามบิน 10 สาขา) และวางแผนขยาย 10 สาขา
ในปี 2559 เพื่อครอบคลุมลูกค้ าเป้าหมายหลักที่เคยอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ส่วน เค เอฟ ซี มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน
531 สาขา และแมคโดนัลด์ มีสาขาจํานวน 217 สาขา

4. ไอศกรี ม และเบเกอรี่

ภาพรวมสินค้ าประเภทไลท์ฟาสฟู้ดส์ อาทิเช่น เบเกอรี่ ขนมปั ง ไอศกรี ม โดนัท ยังคงเติบโตเพิ่มขึ ้น จากกิจกรรมทางการตลาด
รายการส่งเสริ มการขาย แนะนําเมนูใหม่ และการเปิ ดสาขาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องของทุกกลุ่มสินค้ า ธุรกิจไอศกรี ม และเบเกอรี่ มีมลู ค่า
รวมมากกว่า 6,400 ล้ านบาท โดย สเวนเซ่นส์ และแดรี่ ควีน ยังคงรักษาตําแหน่งผู้นําตลาดไอศกรี มไว้ ได้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558
สเวนเซ่นมีอตั ราการเติบโตลดลงถึงร้ อยละ 3 และแดรี่ ควีนมีอตั ราการเติบโตถึงร้ อยละ 5 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557

• ปั จจุบนั สเวนเซ่นส์ มีสาขาในประเทศไทยทังสิ
้ ้นจํานวน 292 สาขา (เป็ นเจ้ าของเอง 134 สาขา (รวมสาขาที่อยู่ใน
สนามบิน 1 สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 158 สาขา) บาสกิ ้น รอบบิ ้น มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 24 สาขา ฮา
เก้ น ดาส มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 35 สาขา
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• ปั จจุบนั แดรี่ ควีนมีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 410 สาขา (เป็ นเจ้ าของเอง 237 สาขา (รวมสาขาที่อยู่ในสนามบิน 14
สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 173 สาขา) เค เอฟ ซี ซอฟท์ไอศกรี ม มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 345 สาขา และ
แมคโดนัลด์ ซอฟท์ไอศกรี มมีสาขาทัว่ ประเทศทังสิ
้ ้น จํานวน 216 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)
นโยบายราคา
เนื่องจากธุรกิจอาหารบริ การด่วนเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การตังราคาสิ
้
นค้ าของบริ ษัทได้ คํานึงถึงต้ นทุนของสินค้ าและ
การบริ การรวมถึงราคาของคูแ่ ข่งในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั
2.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็ นการผลิตและจําหน่ายอาหารบริ การด่วน ผ่านรู ปแบบของสาขา จํานวนมากกว่า 1,800 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 ้
บริ ษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด
ปี
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550

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

ปริ มาณการผลิตจริ ง
(ตันต่อปี )
1,903
1,715
1,257
984
1,459
1,201
1,119
1,706
1,494

* บริษัทใช้ กําลังการผลิตชีสลดลงในปี 2555 เนื่องจากสภาวะตลาด โดยผลิตภัณฑ์ชีสนําเข้ าราคาตํ่ากว่าทีผ่ ลิตเอง
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89.14
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75.83
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80.89
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บริ ษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด
ปี
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550

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

ปริ มาณการผลิตจริ ง
(ตันต่อปี )
18,150
17,907
15,571
14,039
12,440
11,333
9,343
9,157
8,976

อัตราการใช้
กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
92.19
90.95
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
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 ทีใ่ ช้ 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 ษัทจัดซื ้อ
จากต่างประเทศ บริ ษัทในกลุ่มเดียวกันและผู้จําหน่ายภายในประเทศ
2. Burger King มีวตั ถุดบิ หลักคือ ขนมปั ง มันฝรั่งแช่แข็ง เนยแข็ง และเนื ้อวัวแปรรู ป เนื ้อหมูแปรรู ป เนื ้อไก่แปรรู ป ซึง่ บริ ษัท
สัง่ 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
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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
• Banana Republic แบรนด์เสื ้อผ้ าร่ วมสมัยสําหรับ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเครื่ องประดับ นําเข้ ามาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

• Charles & Keith ประกอบด้ วยรองเท้ าสตรี กระเป๋ าสตรี และเครื่ องประดับ ซึง่ นําเข้ ามาจากประเทศสิงคโปร์
• Pedro ประกอบด้ วยรองเท้ าสําหรับ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเครื่ องประดับ ซึง่ นําเข้ ามาจากประเทศสิงคโปร์
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

• SUSONIC สื่อการเรี ยนรู้ สําหรับเด็กโดยมีหนังสือและอุปกรณ์เสริ มที่ทนั สมัย ปากกาพูดได้ เพื่อใช้ ในการเรี ยนรู้
แบบ Interactive เพิ่มทักษะทางด้ านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปนุ่ และความรู้ รอบตัวของเด็ก

• HELLO TEDDY สื่อการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยมีหนังสือและอุปกรณ์เสริ มที่ทนั สมัย ปากกาพูดได้
เพื่อใช้ ในการเรี ยนรู้ แบบ Interactive เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมทางด้ านภาษาให้ เด็กไทยเข้ าสู่ AEC

• 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
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ดิ ้ง จํากัด บริ ษัท เอส.ซี.จอห์นสัน แอนด์ซนั (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท คอลเกต ปาล์ม-โอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด และ บริ ษัท ไลอ้ อน
(ประเทศไทย) จํากัด เป็ นต้ น อีกทังรั้ บผลิตผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่ใช้ ในอุตสาหกรรมบริ การให้ กบั Diversey Hygiene (บริ ษัทลูก
ของ Sealed Air)
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.mysale.co.th (เดิม
ชื่อ www.thaisale.co.th) ในช่วงปลายปี 2556 บริ ษัทได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น MySale เพื่อให้ เป็ นชื่อที่มีความเป็ นสากลมากขึ ้น อีกทังเป็
้ นการ
สร้ างแบรนด์ให้ แข็งแกร่ งยิ่งขึ ้น Mysale เป็ นอีกหนึง่ ช่องทางเลือกให้ คคู่ ้ าและกลุ่มของบริ ษัทเองที่ต้องการระบายสินค้ าที่ล้าสมัย
นอกเหนือจากการขายสินค้ าจากหน้ าร้ านเพียงอย่างเดียว เป็ นการร่ วมทุนกับคูค่ ้ าในประเทศออสเตรเลียที่มีเครื อข่ายแข็งแกร่ งในการ
จัดหาสินค้ าแบรนด์สากลจาก ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริ กา และอังกฤษ ซึง่ ปั จจุบนั จํานวนผู้ใช้ อินเตอร์ เนทมีจํานวนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
และความเชื่อมัน่ ในการบริ โภคสินค้ าแบรนด์เนมผ่านการทําธุรกรรมออนไลน์มีสงู ขึ ้น และผู้บริ โภคต้ องการเห็นความแปลกใหม่ของ
สินค้ า ดังนัน้ Mysale จึงถือเป็ นช่องทางที่สอดคล้ องกับค่านิยมของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ที่ต้องการเข้ าไปแสวงหาสินค้ าที่ไม่จําเจ
กลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากสินค้ าเสื ้อผ้ าและเครื่ องสําอางมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ฐานลูกค้ าของธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัด
จําหน่ายสินค้ าจึงครอบคลุมทังหญิ
้ งและชาย ในทุกช่วงอายุ โดยกลุ่มลูกค้ าหลักคือ นักศึกษา กลุ่มคนทํางานรุ่ นใหม่ แม่บ้าน ตลอดจน
นักธุรกิจ ผู้ที่สนใจในเรื่ องแฟชัน่ และการแต่งตัว มีรายได้ อยู่ในระดับ B ขึ ้นไป
สําหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับผลิตสินค้ า ลูกค้ าหลักของบริ ษัทเป็ นบริ ษัทต่างชาติ ที่มียอดการสัง่ สินค้ าอุปโภคเป็ นจํานวน
มาก ทังเพื
้ ่อใช้ ในประเทศและส่งออกไปยังประเทศใกล้ เคียง
2.3.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

แบรนด์ เอสปรี (ESPRIT)
ถึงแม้ ธุรกิจแฟชัน่ มีคแู่ ข่งขันอยู่ในตลาดเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา Fast fashion brand อย่าง
เฮชแอนเอ็ม และ แบรนด์จากญี่ปนอย่
ุ่ างยูนิโคล เข้ ามาทําตลาดอย่างน่ากลัวด้ วยการลงทุนที่สงู ทังขนาดร้
้
านค้ าและมีสินค้ าที่มีความ
หลากหลาย และการทําราคาที่ตํ่าน่าดึงดูดเป็ นแม่เหล็กดึงผู้บริ โภค ทําให้ การแข่งขันในสนามใจกลางกรุ งเทพฯ มีมากขึ ้นและมี
ผลกระทบต่อแบรนด์เก่าในตลาด เพราะผู้บริ โภคมีทางเลือกในเรื่ องของความสดใหม่ ส่วนคูแ่ ข่งของเอสปรี ทางตรงคือ แบรนด์ซาร่ า ที่
เข้ 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 การ
ทําโปรแกรมบริ หารความพึงพอใจของลูกค้ าสมาชิก (Minor Plus) เพื่อรักษาลูกค้ ากลุม่ นี ้ได้ มีการทําอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดต่อจอง
สินค้ าใหม่ การให้ ส่วนลดพิเศษ การดูแลลูกค้ าในวันสําคัญ นอกเหนือไปจากการดูแลกลุ่มลูกค้ า เอสปรี ได้ จดั แผนส่งเสริ มการขาย
พร้ อมกับมีส่วนร่ วมช่วยระดมทุนให้ กบั องค์กรการกุศลมาต่อเนื่องหลายปี ณ สิ ้นปี 2558 แบรนด์เอสปรี มีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศ
ไทยรวมทังสิ
้ ้น 126 แห่ง
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แบรนด์ แก็บ (GAP)
แบรนด์แก็บเป็ นหนึง่ ในสินค้ าอเมริ กนั แบรนด์ที่มีประวัตอิ นั ยาวนาน ซึง่ นําเสนอสินค้ าที่มีรูปแบบเบสิค สวมใส่ง่ายในทุก
โอกาสสไตล์อเมริ กนั เสน่ห์ของโลโกที่กลายเป็ นสัญลักษณ์สําคัญบนเสื ้อยืดยังเป็ นจุดขายตลอดมา แม้ คแู่ ข่งหลักน่าจะเป็ นแบรนด์
ซาร่ า แต่กลุ่มลูกค้ าก็มีความแตกต่าง เพราะแบรนด์ดงั กล่าวมีความเป็ นแฟชัน่ สูงกว่า การทําตลาดของแก็บคือ มุ่งเน้ นหาทําเลขาย
ใจกลางกรุ งเทพในแหล่งชอบปิ ง้ ของคนเมืองและชาวต่างประเทศ
แล้ วขยายไปตลาดต่างจังหวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวของชาว
ต่างประเทศ นอกจากนี ้ กลุ่มสินค้ าเด็กเล็กและเด็กโต มีความโดดเด่นทางด้ านการออกแบบที่ดงึ ดูดใจผู้บริ โภคระดับกลางถึงระดับสูง
ณ สิ ้นปี 2558 แบรนด์แก๊ บ มีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยรวมทังสิ
้ ้น 15 แห่ง
แบรนด์ บานาน่ า รีพับบลิค (Banana Republic)
แบรนด์บานาน่า รี พบั บลิค ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2521 ที่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ปั จจุบนั มีสาขากว่า 600 แห่ง
ทัว่ โลก เป็ นเสื ้อผ้ าร่ วมสมัยสไตล์โมเดิร์นอเมริ กนั สําหรับบุรุษและสตรี มีการออกแบบที่เน้ นความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ลงตัวในทุก
โอกาส ทังในวั
้ นทํางาน วันหยุด และในโอกาสพิเศษ (Everyday American Wear) การตลาดมุ่งเน้ นทําเลขายใจกลางกรุ งเทพมหานคร
ในแหล่งชอบปิ ง้ ของคนเมืองและชาวต่างประเทศ กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายคือ คนวัยทํางานอายุ 25-45 ปี บานาน่า รี พบั บลิค ร้ านแรกใน
ประเทศไทย ได้ เปิ ดที่ศนู ย์การค้ า ดิ เอ็มควอเทียร์ บนพื ้นที่ 450 ตารางเมตร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
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 ้อกันหนาวขน
เป็ ดและเสื ้อแจ็คเก็ต รวมไปถึงเสื ้อยืดใส่สบายที่มีรูปแบบสวยและคุณภาพดี บริ ษัทคาดการณ์ว่าแบรนด์บอสสินียงั มีโอกาสเติบโตไป
กับการขยายตัวของห้ างสรรพสินค้ าทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัด ณ สิ ้นปี 2558 แบรนด์บอสสินี มีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทย
รวมทังสิ
้ ้น 88 แห่ง
แบรนด์ ชาร์ ลส 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 แบรนด์ชาร์ ลส แอนด์ คีธ ได้ เข้ ามาทําตลาดใน
ระดับกลาง โดยนําเสนอสินค้ านําเข้ าที่มีการออกแบบที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสินค้ าในกลุ่มระดับบน แต่ไม่ทิ ้งการเป็ นแบรนด์นําเข้ า และ
การทําราคาที่ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคเป้าหมาย ในช่วงปี ที่ผ่านมา แม้ วา่ จะมีแบรนด์ยี่ห้อกระเป๋ าสตรี ที่ผลิตในประเทศ
เป็ นคูแ่ ข่ง แต่แบรนด์ชาร์ ลส แอนด์ คีธ ยังคงเน้ นการออกแบบ และปรับกลยุทธ์ด้านราคา ซึง่ ทําให้ แบรนด์ยงั คงรักษาส่วนแบ่งตลาด
ของสินค้ ากลุ่มนี ้ไว้ ได้ การเติบโตของแบรนด์ เน้ นการสร้ างฐานลูกค้ าให้ มากขึ ้น เช่น การจัดกิจกรรมแฟชัน่ โชว์เพื่อแนะนําสินค้ าใหม่
การปรับปรุ งพนักงานขายให้ เป็ นที่หนึง่ ในการดูแลลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง และเน้ นโปรแกรมบริ หารความพึงพอใจลูกค้ าสมาชิก (Minor
Plus) ณ สิ ้นปี 2558 ชาลร์ ส แอนด์ คีธ มีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยทังสิ
้ ้น 32 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
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อัลโด้ (Aldo) และแบรนด์แดปเปอร์ (dapper) ที่อยู่ในตลาดมานาน การจัดหาทําเลขายในใจกลางกรุ งเทพตามแหล่งชอปปิ ง้ ของคน
เมืองและชาวต่างประเทศซึง่ เป็ นกลยุทธ์สําคัญ ณ สิ ้นปี 2558 แบรนด์เพโดรมีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยรวมทังสิ
้ ้น 5 แห่ง
แบรนด์ เรดเอิร์ธ (Red earth)
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ ซึง่ เน้ นความเป็ นแฟชัน่ มีสีสนั ทันสมัย ในลักษณะเดียวกับเครื่ องสําอาง
ของแบรนด์เรดเอิร์ธ มีอยู่เป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม แบรนด์เรดเอิร์ธ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศและนําเข้ าจากต่างประเทศ
จึงสามารถตอบสนองลูกค้ าหลักของผลิตภัณฑ์ ซึง่ เป็ นวัยรุ่ นและคนทํางานรุ่ นใหม่ที่เน้ นแฟชัน่ ได้ และในเดือนพฤศจิกายน 2557 ได้
นําเข้ าผลิตภัณฑ์กลุ่มบํารุ งผิวหน้ าจากต่างประเทศ ที่เน้ นส่วนผสมจากธรรมชาติเข้ ามาจําหน่ายเพิ่มขึ ้น ณ สิ ้นปี 2558 แบรนด์เรด
เอิร์ธมีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศทังสิ
้ ้น 16 แห่ง
แบรนด์ อีทีแอล (ETL) ซันโซนิค (Sunsonic) และฮัลโหล เท็ดดี ้ (Hello Teddy)
อีทีแอล เป็ นสินค้ าเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และความรู้ รอบตัวของเด็ก ถึงแม้ วา่ การเติบโตของสื่อออนไลน์จะมี
ผลกระทบต่อธุรกิจประเภทนี ้ แต่อีทีแอลเป็ นสินค้ าที่มีความโดดเด่นในเรื่ องการวิจยั และพัฒนา คุณภาพรู ปเล่มของหนังสือ อุปกรณ์
เสริ มเที่ทนั สมัยช่วยกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนใจในการเรี ยนรู้ อยู่เสมอ อีทีแอลจึงเป็ นผู้นําตลาดในผลิตภัณฑ์การศึกษาสําหรับเด็กที่มี
คุณภาพสูง โดยสินค้ าแต่ละชุดจะใช้ เวลานานในการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ซันโซนิค เป็ นสินค้ าเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กด้ านภาษาอังกฤษ ไทย จีน ญี่ปนุ่ และความรู้ รอบตัว ซันโซนิคมีความโดดเด่นใน
เรื่ องความหลากหลายทางด้ านภาษาและมีราคาตํ่า จึงเป็ นที่สนใจสําหรับกลุ่มลูกค้ าที่ต้องการพัฒนาเด็กทางด้ านภาษา
ฮัลโหล เท็ดดี ้ เป็ นสินค้ าที่มีความโดดเด่นด้ านภาษาจีนที่ผลิตจากเจ้ าของภาษา มีอปุ กรณ์เสริ มเป็ นปากกาพูดได้ กระตุ้นให้
เด็กสนใจและง่ายต่อการเรี ยนรู้ และมีราคาตํ่า
อีทีแอล ซันโซนิค และฮัลโหล เท็ดดี ้ มีการขายโดยผ่านระบบการขายตรง มีการชําระราคาสินค้ าทังระบบเงิ
้
นสด ระบบเงิน
ผ่อนผ่านบัตรเครดิต ผ่านการหักบัญชีธนาคาร และผ่านเคาร์ เตอร์ เซอร์ วสิ ปั จจุบนั มีช่องทางการจําหน่ายหลัก 3 ช่องทาง คือการขาย
ตามบ้ าน หรื อที่พกั อาศัย การขายโดยผ่านการจัดสัมมนา และการเปิ ดจุดขายชัว่ คราวที่มีลกู ค้ าผลุกผล่าน เช่น ไฮเปอร์ มาร์ ท งานแสดง
สินค้ าเด็ก โรงพยาบาล หรื องานกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็ก เป็ นต้ น
แบรนด์ เฮงเคลส์ (Zwilling J.A. Henckels)
ตลาดของเครื่ องครัวที่มีระดับราคาสูงจะมีการแข่งขันค่อนข้ างน้ อย โดยตลาดส่วนใหญ่ยงั คงอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
การเติบโตของเฮงเคลล์ในอนาคตคือ การหาทําเลขายในคอมมิวนิตี ้มอลล์ที่ใกล้ แหล่งลูกค้ าที่มีศกั ยภาพในการซื ้อสูงและต้ องการของ
มีคณ
ุ ภาพดี ใช้ งานได้ ในระยะยาว แบรนด์เฮงเคลส์ยงั ได้ เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้ าทางทีวีโฮมชอบปิ ง้ ซึง่ ได้ ผลตอบรับที่ดีมาก
นอกจากนัน้ การขายผลิตภัณท์เข้ าอุตสาหกรรมอาหาร โรงแรม และโรงเรี ยนสอนการทําอาหาร ก็ยงั คงเป็ นช่องทางการเติบโตได้
เช่นกัน ในปี 2558 มีการเปิ ดสาขาใหม่ที่เมกะบางนา และลาวิลล่า อารี ณ สิ ้นปี 2558 แบรนด์เฮงเคลส์มีจํานวนจุดจําหน่ายใน
ประเทศไทยรวม 22 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 านุ่ม และผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด เป็ น
ต้ 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
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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
2.3.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
สําหรับธุรกิจจัดจําหน่าย บริ ษัทนําเข้ าผลิตภัณฑ์มาจากต่างประเทศ ทังจากภู
้
มิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย ตลอดจน
สหรัฐอเมริ กา ตามมาตรฐานของบริ ษัทเจ้ าของแบรนด์ (Principal)
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 และเยอรมันนี
จะเลือกลงทุนสร้ างฐานการผลิตในต่างประเทศที่มีการจัดหาวัตถุดบิ ได้ ง่ายและประหยัดค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง รวมไปถึงค่าแรงที่ตํ่า
กว่าที่จะผลิตในประเทศต้ นกําเนิด ดังนัน้ ฐานการผลิตจะอยู่ในประเทศจีน อินเดีย บังคลาเทศ และบางชนิดของสินค้ าก็จะเป็ น
ประเทศไทย
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
บริ ษัทต้ องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อรายได้ 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 ที่
ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ด้ วย
1. ความเสี่ยงจากผลกระทบต่ อการดําเนินธุรกิจจากความไม่ แน่ นอนด้ านเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะภัยธรรมชาติ และ
เหตุการณ์ ร้ายแรง
รายได้ กําไร และแผนการขยายงานของบริ ษัท ล้ วนต้ องอาศัยภาคการใช้ จ่ายของลูกค้ า ผู้บริ โภค ตลอดจนความเชื่อมัน่ ของ
นักท่องเที่ยว ซึง่ อาจได้ รับผลกระทบด้ านลบจากปั จจัยภายนอกหลายๆ ปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัท เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ความไม่สงบทางการเมือง โรคระบาดหรื อภัยธรรมชาติ เป็ นต้ น และแม้ วา่ ปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี ้เป็ นความ
เสี่ยงโดยทัว่ ไป ที่ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจทุกๆ รายต้ องเผชิญ แต่บริ ษัทก็จดั ทํามาตรการบริ หารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบด้ านลบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการของบริ ษัทจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดให้ ได้ มากที่สดุ ซึง่ มาตรการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
- สร้ างความสมดุลของโครงสร้ างรายได้ อันประกอบไปด้ วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
ร้ านอาหาร ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิต
- สร้ างความแข็งแกร่ งและความหลากหลายของกลุ่มแบรนด์ของบริ ษัท เพื่อให้ ครอบคลุมหลากหลายตลาด จากเซอร์ วสิ
อพาร์ ทเมนท์จนถึงโรงแรมระดับหรู และจากแฮมเบอร์ เกอร์ จนถึงพิซซ่าและอาหารไทย
- ขยายฐานธุรกิจให้ หลากหลายครอบคลุมทังภู
้ มิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึง่ รวมถึงประเทศออสเตรเลีย ตลาดจนภูมิภาคแอฟริ กา
ภูมิภาคตะวันออกกลาง ภูมิภาคยุโรป ประเทศโปรตุเกส และประเทศบราซิล เพื่อลดการพึง่ พาธุรกิจในประเทศใดประเทศ
หนึง่ เพียงประเทศเดียว
- ขยายธุรกิจที่บริ ษัทได้ รับผลตอบแทนเป็ นค่าธรรมเนียมการให้ บริ การ (Fee-based Model) ได้ แก่ การรับจ้ างบริ หารโรงแรม
และการให้ สิทธิแฟรนไชส์ ทังในประเทศที
้
่บริ ษัทดําเนินธุรกิจอยู่ในปั จจุบนั และตลาดใหม่ๆ ที่บริ ษัทยังไม่ค้ นุ เคย
- เตรี ยมวางแผนสํารองสําหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Contingency Plan) โดยความท้ าทายต่างๆ ที่บริ ษัทต้ องเผชิญในอดีต
มีส่วนสําคัญในการช่วยพัฒนาความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและช่วย
เพิ่มความสามารถในการฟื น้ ตัวของธุรกิจของบริ ษัท
2
2.1

ความเสี่ยงจากการแข่ งขันกับคู่แข่ งในธุรกิจหลัก
การแข่งขันในธุรกิจโรงแรม
การเพิ่มขึ ้นของจํานวนโรงแรมระดับบนในแหล่งท่องเที่ยวที่บริ ษัทดําเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ อาจส่งผลให้ เกิดการแข่งขัน ใน
ด้ านราคา ซึง่ จะส่งผลกระทบกับรายได้ และกําไรของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ซึง่ จะได้ รับความกดดัน ทัง้
ในเรื่ องของราคาจากอัตราการเข้ าพักที่ตํ่า และจากลักษณะการประกอบธุรกิจของโรงแรมซึง่ มีค่าใช้ จ่ายคงที่สงู (Operating Leverage)
อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของการให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าโรงแรมของบริ ษัทจะมี
คุณภาพและการให้ บริ การที่เหนือกว่าคูแ่ ข่งในตลาดนันๆ
้ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีมาตรการในการลดความเสี่ยง โดยการเพิ่มความ
หลากหลายของธุรกิจ ขยายครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวหลายๆ แห่ง มีประเภทและระดับการให้ บริ การของโรงแรม มีแบรนด์ ตลอดจน
เชื ้อชาติของแขกที่มาเข้ าพักโรงแรมที่หลากหลาย ซึง่ นอกจากแบรนด์อนันตรา อวานี โอ๊ คส์ ทิโวลี เปอร์ อควัม และเอเลวาน่า คอล
เลคชัน่ ซึง่ เป็ นแบรนด์ระดับบนของบริ ษทั เองแล้ ว บริ ษัทยังได้ ว่าจ้ างบริ ษัทชันนํ
้ า ให้ บริ หารโรงแรมภายใต้ การลงทุนของบริ ษัท โดยใช้
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แบรนด์โฟร์ ซีซนั่ ส์ เจดับบลิว แมริ ออท เซ็นต์ รี จิส และเรดิสนั บลู และบริ ษัทมีการบริ หารโรงแรมภายใต้ สญ
ั ญาแฟรนไชส์โดยใช้ แบรนด์
แมริ ออท ทังนี
้ ้ โรงแรมภายใต้ แบรนด์อนันตรา อวานี เปอร์ อควัม และเอเลวาน่า คอลเล็คชัน่ ตังอยู
้ ่ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง
และแอฟริ กา ในขณะที่โรงแรมภายใต้ แบรนด์ทโิ วลี อยู่ในประเทศโปรตุเกสและบราซิล ส่วนโรงแรมในกลุ่มโอ๊ คส์นนั ้ มีฐานธุรกิจหลักอยู่
ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึง่ เป็ นตลาดที่มีความผันผวนของฤดูกาลท่องเที่ยวน้ อยกว่า อีกทังบริ
้ ษัทยังมีการลงทุนในธุรกิจ
อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจให้ เช่าศูนย์การค้ า ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ส่งผลให้ บริ ษัท
สามารถให้ บริ การแก่ผ้ บู ริ โภค ได้ อย่างครบวงจร
2.2

การแข่งขันในธุรกิจร้ านอาหาร
ธุรกิจร้ านอาหารเป็ นธุร กิจที่มีการแข่งขันค่อ นข้ างสูง เนื่องจากคู่แข่งธุร กิจรายใหม่ส ามารถเข้ ามาแข่งขันได้ ง่ายกว่า เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับธุรกิจโรงแรม โดยบริ ษัทต้ องแข่งขันกับผู้ประกอบการร้ านอาหารรายอื่นๆ ทังในและนอกประเทศ
้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
วางเป้าหมายในการคงความเป็ นผู้นําของธุรกิจร้ านอาหาร โดยการพัฒนาทังสิ
้ นค้ าเดิมและสินค้ าใหม่ๆ รวมถึงรู ปแบบร้ านใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้ นการตอบสนองให้ ทนั ความต้ องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริ โภค ผ่านการทําการตลาดในรู ปแบบต่างๆ ทําให้
บริ ษัทสามารถรั กษาความเป็ นผู้นําและมี ส่วนแบ่งการตลาดที่เหนื อกว่าคู่แ ข่ง จากปั จจัยสนับสนุนซึ่ง รวมถึง ฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่ งและขนาดของธุรกิจที่ส่งผลให้ เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีนโยบายกระจาย
ความเสี่ยง เพิ่มความหลากหลายของประเภทร้ านอาหาร ซึง่ ครอบคลุมทังอาหารตะวั
้
นตก เช่น พิซซ่า สเต็ก แฮมเบอร์ เกอร์ ไอศกรี ม
ตลอดจนอาหารไทย จีน ญี่ปนุ่ กาแฟ และเบเกอรี่ และการขยายธุรกิจไปในหลากหลายประเทศ ทําให้ บริ ษัทสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภคแต่ละกลุ่มได้ มากยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ ธุรกิจในกลุ่มนี ้มีการกระจายความเสี่ยงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2.3

การแข่งขันในธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า
ธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ าซึง่ บริ ษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าแฟชัน่ และเครื่ องสําอางในประเทศไทย เป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขัน
ค่อนข้ างสูง ถึงแม้ วา่ จะมีผ้ ปู ระกอบการจัดจําหน่ายสินค้ าแฟชัน่ ระดับโลกเข้ ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมากขึ ้น หากแต่ยงั กระจุก
ตัว อยู่เ พี ย งในกรุ ง เทพมหานครและเมื อ งใหญ่ ๆ เท่า นัน้ ในขณะที่ แ บรนด์ ที่ บ ริ ษั ท จัด จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า มี ก ารกระจายตัว มากกว่า
โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ซึง่ มีแนวโน้ มในการเติบโตของภาคการอุปโภคบริ โภคที่สูงกว่าในระยะยาว ส่งผลให้ บริ ษัทยังคงเป็ นหนึ่งใน
ผู้ประกอบการจัดจําหน่ายสินค้ าอิสระ (Independent Operator) ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศ ทังนี
้ ้ เนื่องจากธุรกิจจัดจําหน่าย
เป็ นธุรกิจแรกของกลุม่ บริ ษัทไมเนอร์ บริ ษัทจึงได้ ประโยชน์จากความชํานาญและเครื อข่ายที่กว้ างขวางของทีมผู้บริ หารได้ เป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังคอยพัฒนาการให้ บริ การเพื่อตอบสนองกระแสความต้ องการของลูกค้ าและมีการสื่อสารกับลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
ผ่านโปรแกรมบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ไมเนอร์ พลัส การ์ ด
3.

ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
บริ ษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทังในและต่
้
างประเทศ ส่งผลให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนใหม่ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในต่างประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุน ความสําเร็ จในการริ เริ่ มโครงการ ภาระผูกพัน ที่
เกี่ยวเนื่องกับสัญญา การขอใบอนุญาต และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นอกเหนือไปจากความเสี่ยงโดยทัว่ ไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี
บริ ษัทมีมาตรการในการควบคุมดูแลการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างใกล้ ชิด ทังผ่
้ านการทํา Due Diligence อย่างละเอียด การจัดทํา
แผนงานและขันตอนมาตรฐาน
้
การวางหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่รอบคอบ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจะว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ และความ
ชํานาญในประเทศนันๆ
้ อาทิ ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้ านบัญชี ซึง่ จะทํางานร่ วมกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญของบริ ษัท
เพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทจะประสบความสําเร็ จในการพัฒนาโครงการหรื อเข้ าซื ้อกิจการ การดําเนินงานของโครงการนันๆ
้ ต่อไปเพื่อให้ มี
ผลกําไรที่น่าพอใจ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ บริ ษัทมีมาตรการลดความเสี่ยงสําหรับการลงทุนใน
ประเทศที่บริ ษัทไม่เคยดําเนินธุรกิจมาก่อน โดยในช่วงแรก บริ ษัทจะร่ วมลงทุนกับคูค่ ้ าทางธุรกิจที่มีความรู้ ความชํานาญในการดําเนิน
ธุรกิจในประเทศดังกล่าว เพื่อศึกษาสภาวะตลาด กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และเรี ยนรู้ การดําเนินกิจการ จนกว่าจะมีความมัน่ ใจ
ในการดําเนินธุรกิจในประเทศนันๆ
้ เพียงพอ จึงจะมีการตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้น ดังเช่นการลงทุนของบริ ษัทที่ผ่านมาใน
ภูมิภาคแอฟริ กา ประเทศมัลดีฟส์ ศรี ลงั กา เวียดนาม จีน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย นอกจากนี ้ สําหรับประเทศใหม่ที่บริ ษัทเข้ าลงทุนโดย
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เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ เช่น ประเทศโปรตุเกสและบราซิล บริ ษัทจะคงไว้ ซงึ่ คณะผู้บริ หารชุดเดิม ซึง่ มีความรู้ ความชํานาญในประเทศนันๆ
้ ใน
ภายหลัง
4.

ความเสี่ยงจากความสามารถในการได้ มาซึ่งที่ตงั ้ ในการประกอบธุรกิจที่ต้องการ
โรงแรมบางแห่งของบริ ษัทตังอยู
้ ่บนที่ดนิ ที่บริ ษัทเช่าจากเจ้ าของที่ดนิ โดยบริ ษัทมีสิทธิตอ่ อายุสญ
ั ญา ด้ วยอัตราค่าเช่าตามที่
จะตกลงกัน ยกเว้ นในกรณีที่บริ ษัทตกลงที่จะไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญา และจากการที่บริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามสัญญาเช่าและมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับเจ้ าของที่ดนิ ตลอดมา บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่เกิดขึ ้นในระยะเวลาอันใกล้
สําหรับธุรกิจร้ านอาหารและธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า ทําเลที่ดีจดั เป็ นหนึ่งในปั จจัยหลักของความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจ
ของแต่ละสาขา ดังนัน้ จึงอาจเกิดความเสี่ยงหากบริ ษัทไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื ้นที่นนๆ
ั ้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
เช่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ ษัทมีร้านอาหารและจุดจัดจําหน่ายสินค้ ามากมาย อีกทังแบรนด์
้
ร้านอาหารและสินค้ าแฟชัน่ ของบริ ษัท
เป็ นแบรนด์ยอดนิยม ซึง่ มีส่วนช่วยดึงดูดลูกค้ าเข้ ามาใช้ บริ การที่ห้างสรรพสินค้ า ส่งผลให้ บริ ษัทมีอํานาจต่อรองกับห้ างสรรพสินค้ า
และเจ้ าของพื ้นที่ และสามารถทําสัญญาเช่าระยะยาวได้
5.

ความเสี่ยงในการต่ อสั ญญาและเปลี่ ยนแปลงเงื่อ นไขและข้ อ ตกลงของสัญญาแฟรนไชส์ และสัญญาตั ว แทน
จําหน่ ายสินค้ า
บริ ษัทดําเนินงานร้ านอาหารบางส่วนภายใต้ แบรนด์ที่ได้ รับสิทธิแฟรนไชส์จากต่างประเทศตามข้ อตกลงภายใต้ สญ
ั ญาแฟรนไชส์
จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการที่มิได้ รับอนุญาตให้ ตอ่ สัญญาหรื อหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาแฟรนไชส์ บริ ษัท
ได้ ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการขอต่ออายุสญ
ั ญาแฟรนไชส์ล่วงหน้ า โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 - 20 ปี (ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของ
สัญญา) อีกทังการที
้
่บริ ษัทสามารถดําเนินธุรกิจภายใต้ แบรนด์ที่บริ ษัทได้ รับสิทธิแฟรนไชส์จนเป็ นผู้นําตลาดในประเภทอาหารนันๆ
้ จึง
เป็ นผลให้ บริ ษัทมีโอกาสที่จะได้ รับการต่อสัญญามากยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ลดการพึ่งพาแบรนด์ที่บริ ษัทได้ รับแฟรนไชส์จาก
ต่างประเทศ โดยการเพิ่มแบรนด์ร้านอาหารที่เป็ นของตนเอง ซึง่ ณ ปั จจุบนั ประกอบไปด้ วยแบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี กลุ่มไทย
เอ็กซ์เพรส กลุ่มเดอะ คอฟฟี่ คลับ และริ เวอร์ ไซด์
สําหรับธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า การได้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเป็ นปั จจัยสําคัญ สัญญาของบริ ษัทมีสองลักษณะ
ได้ แก่ แบบที่ต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ และแบบที่มีกําหนดเวลา สําหรับสัญญาในลักษณะที่มีการกําหนดระยะเวลาในการต่อสัญญา
บริ ษัทมีความเสี่ยงจากการที่คสู่ ญ
ั ญาจะไม่ตอ่ สัญญาเมื่อถึงกําหนด ซึง่ จะเป็ นผลให้ บริ ษัทมีโอกาสสูญเสียรายได้ จากการเป็ นตัวแทน
จําหน่าย อย่างไรก็ตาม จากการดําเนินธุรกิจระหว่างกันมาเป็ นเวลานานและบริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญามาโดยตลอด
ส่งผลให้ บริ ษัทจะได้ รับความไว้ วางใจให้ ต่ออายุสญ
ั ญา ยกเว้ นในกรณีที่บริ ษัทตกลงที่จะไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญา นอกจากนัน้ หากคูส่ ญ
ั ญา
ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อ นไข ข้ อตกลง โดยเฉพาะอัตราค่าตอบแทน บริ ษัทจะเจรจาต่อรองเพื่อ ให้ การเปลี่ ยนแปลงอัตราค่าตอบแทน
ดังกล่าวเป็ นไปในอัตราที่บริ ษัทและคู่สญ
ั ญาได้ รับผลประโยชน์ร่วมกันทังสองฝ่
้
าย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังคงหาโอกาสเพื่อที่จะเพิ่ม
แบรนด์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
6.

ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้ าจะไม่ ต่อสัญญาจ้ างบริหารโรงแรมและจ้ างผลิตสินค้ า
บริ ษัทมีการขยายธุรกิจโรงแรมภายใต้ แบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊ คส์ และเปอร์ อควัม ซึ่งเป็ นแบรนด์ของบริ ษัทเอง โดย
รั บจ้ างบริ หารจัดการโรงแรมที่บริ ษัทไม่ได้ เป็ นเจ้ าของและได้ รับผลตอบแทนเป็ นค่าธรรมเนียมการให้ บริ การ ทังนี
้ ้ รายได้ ค่าบริ หาร
จัดการ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมในการให้ คําปรึ กษาและคําแนะนําในการออกแบบและการก่อสร้ าง ซึ่งเป็ นรายได้ ที่
เกิดขึ ้นในช่วงก่อนโรงแรมจะเปิ ดดําเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริ หารเมื่อโรงแรมเปิ ดดําเนินการ โดยจะขึ ้นอยูก่ บั รายได้ และผล
กําไรจากการดําเนินงานของโรงแรมที่บริ ษัทเข้ าบริ หารงาน โดยทัว่ ไป สัญญาว่าจ้ างบริ หารโรงแรมจะมีอายุ 10 - 20 ปี ในกรณีที่ลูกค้ า
บอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนด บริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บค่าเสียหายในรู ปของค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา (Cancellation Fee)
ได้ ทัง้ นี ้ ประสบการณ์ จากการบริ หารธุร กิจโรงแรมในหลายปี ที่ผ่านมา ส่งผลให้ กลุ่มธุร กิจโรงแรมของบริ ษัทเป็ นที่ร้ ู จักในความ
หลากหลายและคุณภาพในการให้ บริ การของแบรนด์ ความสามารถในการปรั บกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า
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ตลอดจนความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาการดําเนินงานของโรงแรมที่รับจ้ างบริ หารอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของทังผู
้ ้ ว่าจ้ าง
บริ ษัทและแขกที่มาพัก
สําหรั บธุรกิจรั บจ้ างผลิตสินค้ าอุปโภค โดยบริ ษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท รั บจ้ างผลิต
สินค้ าให้ กบั บริ ษัทสินค้ าอุปโภคระดับสากล ปั จจุบนั ธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันไม่มากนัก เนื่องจากยังมีผ้ ปู ระกอบการที่ได้ มาตรฐาน
และได้ รับอนุญาตให้ ผลิตน้ อยราย แต่ราคาและคุณภาพเป็ นตัวแปรที่สําคัญในการที่จะได้ รับคําสัง่ ซื ้อ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริ ษัท
ได้ ดําเนินธุรกิจรับจ้ างผลิตสินค้ าอุปโภคมาเป็ นเวลานานมากกว่า 30 ปี บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพในราคาที่
เหมาะสม นอกจากนี ้ การปรั บปรุ งสายการผลิตอย่างต่อเนื่องยังสามารถช่วยลดต้ นทุนการผลิตได้ ด้ วยเหตุผลที่กล่าวมาทัง้ หมด
ข้ างต้ น เป็ นผลให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าทังในระดั
้
บภูมิภาคและระดับโลกและได้ รับการว่าจ้ างผลิตสินค้ าในระยะยาว
7.

ความเสี่ยงด้ านการเงิน

7.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อมีรายได้ บางส่วนเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ เช่น รายได้ จากการให้ สิทธิแฟรนไชส์ รายได้ จากการรับจ้ าง
บริ หารโรงแรม เงินปั นผลรับ และรายได้ จากเอเย่นต์ทอ่ งเที่ยวในต่างประเทศ และอื่นๆ ซึง่ รายได้ ดงั กล่าวผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน
แต่ในขณะเดียวกัน บริ ษัทก็มีคา่ ใช้ จ่ายบางประเภท เช่น ค่าบริ หารจัดการธุรกิจโรงแรม ค่าการใช้ สทิ ธิ/เครื่ องหมายการค้ าสําหรับธุรกิจ
อาหารและเครื่ องดื่ม (Franchise Fee) และค่าสินค้ าในธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า เป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ดังนัน้ บริ ษัทและบริ ษัทใน
เครื อจึงสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนีไ้ ด้ โดยการหักกลบรายได้ และค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เป็ นเงินสกุลต่างประเทศ
(Natural Hedging) อีกทังบริ
้ ษัทและบริ ษัทในเครื อยังลดความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยกําหนดราคาค่าห้ องพักในประเทศเป็ นเงินสกุลบาท
แทนราคาอ้ างอิงเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐ เพื่อให้ รายได้ และค่าใช้ จ่ายเป็ นสกุลเงินเดียวกัน นอกจากนี ้ จากการที่บริ ษัทขยายธุรกิจไปยัง
ต่างประเทศมากขึ ้น ส่งผลให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อมีการแปลงผลการดําเนินงานของธุรกิจใน
ต่างประเทศเป็ นสกุลเงินบาทในงบการเงินรวมของบริ ษัท ในส่วนของการจัดหาเงินนัน้ โดยทัว่ ไป บริ ษัทจะกู้ยืมเงินในสกุลเดียวกับ
สินทรั พย์ที่บริ ษัทลงทุน เพื่อให้ เกิดการหักกลบ หรื อการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติจากอัตราแลกเปลี่ยน (Natural Currency
Hedging) ให้ ได้ มากที่สดุ
7.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี ้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยในตลาด ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ
บริ ษัท บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและบริ หารจัดการความเสี่ยงข้ างต้ นให้ เป็ นไปตามนโยบายและคูม่ ือ
การบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทที่วางไว้ เพื่อลดผลกระทบในด้ านลบที่อาจเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยและสภาวะ
ของตลาดการเงิน ณ ขณะนันๆ
้ ส่งผลให้ เงินกู้ของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อจํานวนมากเป็ นเงินกู้ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่

7.3

ความเสี่ยงจากความมัน่ คงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ยืมเงินและปฎิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทัว่ ไปแล้ ว บริ ษัทอาจต้ องการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆ และเข้ าซื ้อ
กิจการอื่น ส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อต้ องรักษาสภาพคล่องและสํารองวงเงินกู้จากสถาบันการเงินให้ เพียงพอ เพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน อีกทังยั
้ งต้ องจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวล่วงหน้ าและกระจายแหล่งที่มาของเงินทุนให้ มีความหลากหลาย อย่างไรก็ดี
บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อมีการดํารงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งเพื่อที่จะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และบริ ษัทได้
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขดังกล่าวด้ วยดีเสมอมา
8.

ความเสี่ยงจากการพัฒนาของเทคโนโลยี
บริ ษัทต้ องอาศัยเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ ไม่เพียงแต่เพื่อการรองรับระบบการทํางานของหน่วยงานสนับสนุน (Back
Office) เท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมถึงฝ่ ายการขายและการตลาดอีกด้ วย ซึง่ หากบริ ษัทไม่สามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีหรื อความต้ องการ
ของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้ บริ ษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทตระหนักดีถงึ ความสําคัญของเทคโนโลยี
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สารสนเทศ จึงได้ จดั ให้ หน่วยงานดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริ ษัท และด้ วยฐานะทางการเงินที่มีความมัน่ คง
และขนาดของธุรกิจที่ส่งผลให้ เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขัน ด้ วยการลงทุนในระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบจองห้ องพักส่วนกลางของแบรนด์อนันตรา ซึง่ ช่วยให้ บริ ษัท
สามารถติดตามการขายห้ องพักและห้ องพักคงเหลือได้ ทนั ที การคิดราคาห้ องพักให้ เท่าเทียมกันในทุกระบบ (Rate Parity) การรับจอง
ห้ องพักบนเว็บไซต์ที่สามารถรองรับได้ หลายภาษา การบริ หารและเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนการรวบรวมข้ อมูลของแขกที่เข้ าพัก หรื อ
เว็บไซต์ใหม่ของแบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซึง่ ได้ พฒ
ั นามาเพื่อให้ ลูกค้ ามีประสบการณ์ในการใช้ เว็บไซต์ที่ดีขึ ้น ลดระยะเวลาในการสัง่
อาหารออนไลน์ และลูกค้ าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งพิซซ่าผ่านทางเว็บไซต์ได้ อีกด้ วย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการจัดทําแผนกล
ยุทธ์ 5 ปี สําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีโดยเฉพาะ เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจที่ได้ วางไว้
9.

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
บริ ษัทดําเนินกิจการครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง คาบสมุทรอินเดีย แอฟริ กายุโรป และอเมริ กาใต้ จึงมี
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทศั น์ ภัย
ธรรมชาติ และภาวะอาหารขาดแคลน ในช่วงสองสามปี ที่ผ่านมาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย ซึง่ เป็ นภูมิภาคสําคัญที่
บริ ษัทมีการดําเนินกิจการอยู่ ได้ ประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ เช่น นํ ้าท่วม ภัยแล้ ง และไฟป่ าอย่างรุ นแรงและบ่อยครัง้ ซึง่ ความเสี่ยง
เหล่านี ้จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเกษตรกรรมโดยรวมและต่อการดําเนินงาน การจัดซื ้อและกระจายสินค้ าของ
ธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหารของบริ ษัท บริ ษทั มีการติดตามดูแลความเสี่ยงเหล่านี ้อย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัท
และมีการจัดทําแผนรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉินจากภัยพิบตั ิที่อาจเกิดขึ ้น เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนบริ หารความต่อเนื่อง (Business
Continuity Plan) ของบริ ษัท นอกจากนี ้บริ ษัทยังคงมุ่งปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบด้ านสิ่งแวดล้ อม มุ่งลดการสร้ างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
ด้ วยการจัดการทรัพยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์ธรรมชาติและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
บริ ษัทได้ เล็งเห็นและให้ ความสําคัญกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นจากความเสี่ยงข้ างต้ น จึงได้ มอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในทําหน้ าที่ประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริ หารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ โดยหน่วยงานทุกหน่วยจะทํา
การประเมินความเสี่ยง เพื่อหาปั จจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการดําเนินงาน และทํางานร่ วมกับฝ่ ายตรวจสอบภายใน ในการ
วิเคราะห์โอกาสที่อาจเกิดขึน้ ศึกษาผลกระทบและร่ วมกันหาแนวทางหรื อมาตรการในการป้องกัน หรื อลดความเสียหายจากความ
้
หารความ
เสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนร่ วมกันติดตามและประเมินความเสี่ยงเป็ นระยะ โดยบริ ษัทได้ มีการจัดทํานโยบายและขันตอนบริ
เสี่ยงของกลุ่มอย่างเป็ นทางการ และกลุ่มธุรกิจทังหมดได้
้
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ทังยั
้ งมีการรายงานประสิทธิภาพของการบริ หาร
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริ 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 ที่ดินและอาคาร 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

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2561)

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

499 หมู่ 1 ต.เวียง
อ.เชียงแสน จ. เชียงราย
99/9 หาดบ่อผุด
เป็ นเจ้ าของ
เกาะสมุย
ถนนเจริ ญนคร กรุ งเทพฯ สิทธิการเช่า 38 ปี
(สิ ้นสุดปี 2592)

ทรัพย์สินถาวรหลัก
อาคารโรงแรม 2 หลัง 4 ชัน้ และ
10 ชัน้
สิทธิการเช่าที่ดิน

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2557
ณ 31 ธ.ค. 2558
148.07
118.90

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

2.49

1.87

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

154.77
0.06
153.75

167.17
0.04
136.42

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

63.37
436.89

49.47
421.65

-ไม่มี-

621.37

691.11

-ไม่มี-

252.15

228.40
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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

ขนาดที่ดนิ
(ไร่)
ที่ตงั ้
10
ถนนราชดําริ กรุ งเทพฯ

37

46
37

บจก. สมุย วิลเลจ

1

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

บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง

21

26
3
72

อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

หาดไม้ ขาว อ. ถลาง
จ. ภูเก็ต
หาดไม้ ขาว อ. ถลาง
จ. ภูเก็ต
219 หมู่ 5 ต.อ่างทอง อ.
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี
เกาะ Kihavah Huravlhu
ประเทศศรี ลงั กา

ประเทศศรี ลงั กา
159 ถ.ราชดําริ
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ
หาดแหลมใหญ่
เกาะสมุย

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2586)
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2567)
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
สิทธิการเช่า 5 ปี
(สิ ้นสุดปี 2558)
สิทธิการเช่า 23 ปี
(สิ ้นสุดปี 2573)
สิทธิการเช่า (สิ ้นสุดปี 2561)

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

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
อาคารโรงแรม 2 ชันและ
้
3 ชัน้
จํานวน 6 หลัง
สิทธิการเช่าที่ดิน
ที่ดนิ
อาคารโรงแรม 22 ชัน้
ที่ดนิ
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มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2557
ณ 31 ธ.ค. 2558
464.88
437.49

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

1,140.31
407.18

1,100.30
370.17

-ไม่มี-

15.85
1,358.01

14.18
1,314.13

-ไม่มี-

984.86

914.75

-ไม่มี-

618.36

619.71

-ไม่มี-

257.84
1,623.81
121.40

352.04
1,579.30
134.74

-ไม่มี-

4.25
177.99
2,185.58

8.13
143.28
2,097.81

-ไม่มี-ไม่มี-

62.47

62.47

-ไม่มี-

-ไม่มี-

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

บริ ษัท
Oaks Hotels & Resort Limited

ขนาดที่ดนิ
(ไร่)
ที่ตงั ้
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศออสเตรเลีย

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ/ สิทธิการเช่า

ทรัพย์สินถาวรหลัก
หัองพักอาศัย สํานักงาน
ห้ องพักอาศัย สํานักงาน
ส่วนปรับปรุ งอาคาร และ
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2557
ณ 31 ธ.ค. 2558
79.18

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)

2,637
3,219.24

2,837.92

บจก. สมุย บีช คลับ โอนเนอร์

-

หาดไม้ ขาว อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต

เป็ นเจ้ าของ

สํานักงานขาย สํานักงานต้ อนรับ
ร้ านอาหาร และสระว่ายนํ ้า

342.98

321.44

-ไม่มี-

บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต

68

เป็ นเจ้ าของ

ที่ดนิ เปล่า

1,234.83

1,191.24

-ไม่มี-

บจก.โคโค ปาล์ม โฮเต็ล
แอนด์ รี สอร์ ท
Hoi An Riverpark Hotel
Company Limited
Bai Dai Tourism Company
Limited
Sothea Pte.Ltd

60

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต
ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ ป่ า
จ. พังงา
ประเทศเวียตนาม

เป็ นเจ้ าของ

ที่ดินเปล่า

286.30

286.30

-ไม่มี-

เป็ นเจ้ าของ

253.86

254.37

-ไม่มี-

ประเทศเวียตนาม

เป็ นเจ้ าของ

50.75

168.32

-ไม่มี-

ประเทศกัมพูชา

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

139.59
-

224,18
31.01
1,013.73

-ไม่มี-

ประเทศนามิเบีย

อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลัง
จํานวน 94 ห้ อง
อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 3 หลัง
จํานวน 63 ห้ อง
อาคารโรงแรม จํานวน 39 ห้ อง
สิทธิการเช่า
อาคารโรงแรม จํานวน 173 ห้ อง

Sands Hotels Hldings
(Namibia) (Proprietary)
Limited
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-ไม่มี-

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

บริ ษัท
Sun International
(Botswana) (Proprietary)
Limtied
Pojuca S.A

ขนาดที่ดนิ
(ไร่)
ที่ตงั ้
12.3088 ประเทศบอสวานา
เอเคอร์

291,400 ประเทศบราซิล
ตารางเมตร
Minor Continental Portugal,
2,519 ประเทศโปรตุเกส
S.A
ตารางเมตร

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ าของ

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าจอง

ทรัพย์สินถาวรหลัก
ที่ดนิ และอาคารโรงแรม
จํานวน 196 ห้ อง
ที่ดนิ และอาคารโรงแรม 2 แห่ง
จํานวน 507 ห้ อง
ที่ดนิ และอาคารโรงแรม
จํานวน 306 ห้ อง
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มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2557
ณ 31 ธ.ค. 2558
1,956.53

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

-

374.49

-ไม่มี-

-

1,630.77

-ไม่มี-

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

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริ ษัท
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป

ขนาดที่ดนิ
ที่ตงั ้
(ไร่)
3,188 ตร.ม. ชัน้ 15 – 17 อาคาร
เบอร์ ลี่ยคุ เกอร์
คลองเตย กรุ งเทพฯ
สิทธิการเช่าร้ านอาหาร
จํานวน 32 สาขา
45 ตรว.

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินถาวรหลัก

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2557
ณ 31 ธ.ค. 2558
80.81
97.76

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2567)

สิทธิการเช่าพื ้นทีแ่ ละส่วนปรับปรุ ง
สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า 3-30 ปี

สิทธิการเช่าพื ้นที่
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหารจํานวน 220 สาขา
ที่ดนิ และอาคาร 4 ชัน้

66.29
462.64

54.28
508.31

-ไม่มี-ไม่มี-

69.67

69.53

-ไม่มี-

24.50
146.86

20.60
170.29

-ไม่มี-ไม่มี-

19.50
221.94

16.85
223.06

-ไม่มี-ไม่มี-

32.61
114.23

26.58
214.92

-ไม่มี-ไม่มี-

37.98

34.91

-ไม่มี-

104.88

123.68

-ไม่มี-

66/71-73 หมู่ที่ 2
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฏร์ ธานี
สิทธิการเช่าร้ านอาหาร
จํานวน 14 สาขา

เจ้ าของ

บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)

-

สิทธิการเช่า 3-28 ปี

บจก. เอส.แอล.อาร์ .ที

-

สิทธิการเช่าร้ านอาหาร
จํานวน 3 สาขา

สิทธิการเช่า 3-22 ปี

บจก. เบอร์ เกอร์ ประเทศไทย

-

สิทธิการเช่าร้ านอาหาร
จํานวน 8 สาขา

สิทธิการเช่า 12-15 ปี

บจก. ไมเนอร์ ชีส

29

เจ้ าของ

บจก. ไมเนอร์ แดรี่

-

อ. ปากช่อง
จ. นครราชสีมา
อ. ปากช่อง
จ. นครราชสีมา

สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหารจํานวน 133 สาขา
สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหารจํานวน 46 สาขา
สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหารจํานวน 45 สาขา
อาคารโรงงาน

เจ้ าของ

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

บริ ษัท
บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ
(ประเทศไทย)

ขนาดที่ดนิ
(ไร่)
-

ที่ตงั ้
สิทธิการเช่าร้ านอาหาร
จํานวน 6 สาขา

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่า 10 ปี
(สิ ้นสุดปี 2562)
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า 3 ปี
(สิ ้นสุดปี 2560)
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า 15 ปี
(สิ ้นสุดปี 2576)
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า 14 ปี
(สิ ้นสุดปี 2571)

บจก. ไมเนอร์ ดีควิ

-

Minor Food Group (Singapore)
Pte. Ltd.

-

ประเทศสิงคโปร์

เจ้ าของ

The Minor Food Group (China)
Limited
Over Success Enterprise

-

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เจ้ าของ

Minor DKL Food Group Pty.
Ltd.

-

ประเทศออสเตรเลีย

เจ้ าของ

-

เจ้ าของ

ทรัพย์สินถาวรหลัก
สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า จํานวน
21 สาขา

สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า จํานวน
223 สาขา
สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหาร จํานวน 2 สาขา
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหาร
สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหาร
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
ร้ านอาหาร

ส่วนที่ 1 หน้ า 65

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2557
ณ 31 ธ.ค. 2558
11.04
11.16
69.78
92.83

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-ไม่มี-

5.65
77.27

69.39

-ไม่มี-ไม่มี-

1.20
149.15

1.10
152.54

-ไม่มี-ไม่มี-

82.42

78.45

-ไม่มี-

25.98
239.35

23.47
450.06

-ไม่มี-ไม่มี-

-

189.64

-ไม่มี-

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

ธุรกิจจัดจําหน่ ายและรับจ้ างผลิต
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 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
บจก.เรด เอิร์ธ ไทย

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ าของ

ทรัพย์สินถาวรหลัก
ที่ดนิ และอาคาร

สิทธิการเช่า 9 ปี 4 เดือน สิทธิการเช่าพื ้นที่
(สิ ้นสุดปี 2558)
สิทธิการเช่า 16 ปี 10
สิทธิการเช่าพื ้นที่
เดือน (สิ ้นสุดปี 2566)
สิทธิการเช่า 24 ปี
สิทธิการเช่าพื ้นที่
(สิ ้นสุดปี 2564)
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
จํานวน 125 แห่ง
ศูนย์การค้ า สยามพารา
สิทธิการเช่า 6 ปี
สิทธิการเช่าพื ้นที่
กอน ห้ องเลขที่ 1-23-1-26 (สิ ้นสุดปี 2559)
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า จํานวน 150
แห่ง
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า จํานวน 9 แห่ง
(ปี 2557)
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า จํานวน 17แห่ง

ส่วนที่ 1 หน้ า 66

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2557
ณ 31 ธ.ค. 2558
97.48
92.45

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

0.95

-

-ไม่มี-

7.30

5,89

-ไม่มี-

7.27
61.87

6.48
60.07

-ไม่มี-ไม่มี-

0.98
99.37

0.32
127.36

-ไม่มี-ไม่มี-

8.70

-

-ไม่มี-

2.78

1.79

-ไม่มี-

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

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่ อย
บริ ษัท
ขนาดที่ดนิ
ที่ตงั ้
(ไร่)
บจก. รอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า
8
218 หมู่ 10 เมืองพัทยา
2

บจก ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์

บมจ.เจ้ าพระยา รี สอร์ ท

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

889 หมู่ 3 หาดไม้ ขาว
จ.ภูเก็ต
ที่ดนิ และ 101/97 นิคมอุตสาหกรรม เป็ นเจ้ าของ
อาคาร
นวนคร หมู่ 20 ตําบลคลอง
3 ไร่ 30
หนึง่ อําเภอคลองหลวง
ตรว.
จังหวัดปทุมธานี
ที่ดนิ 2 ไร่ 3 ถ.พระราม 9 ห้ วยขวาง
เป็ นเจ้ าของ
งาน 64
กรุ งเทพฯ
ตรว.
ถ.เจริ ญนคร กรุ งเทพฯ
เป็ นเจ้ าของ

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

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2557
ณ 31 ธ.ค. 2558
152.73
113.11

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

118.67

111.59

-ไม่มี-

ที่ดนิ และอาคาร

7.98

7.98

-ไม่มี-

ที่ดนิ เปล่า

32.87

32.87

-ไม่มี-

-

361.58

-ไม่มี-

อาคารศูนย์การค้ า
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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. 57 31 ธ.ค. 58
ที่ดนิ และส่วนปรับปรุ งที่ดิน
2,798.71
4,661.14 อายุสญ
ั ญาเช่า 5 ปี และ
20 ปี
อาคารและอุปกรณ์ประกอบ
16,876.23 21,725.53
อายุสญ
ั ญาเช่า
5, 10 , 20 , 30, 40 ปี
สิ่งปรับปรุ งอาคาร
7,499.13
8,856.13 อายุสญ
ั ญาเช่า และ 10 ปี
เครื่ องตกแต่งติดตังและ
้
11,069.71 13,110.26
5 – 15 ปี
อุปกรณ์สํานักงาน และ
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
264.72
345.49
5 ปี
เครื่ องใช้ ในการดําเนินงาน
1,432.94
1,867.44
งานระหว่างก่อสร้ าง
2,446.76
4,076.50
รวม
42,388.21 54,642.49

หน่ วย ล้ านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 58
2,546.52
4,393.86
10,890.59

14,680.60

4,265.57
3,938.25

4,893.27
4,650.42

80.35
821.81
2,446.76
24,989.85

111.68
1,060.89
4,076.50
33,867.22

* ยกเว้ นที่ดินซึง่ มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่จํากัด

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดงั นี ้
ราคาทุน ณ วันที่
ทรัพย์ สินของบริษัท
และบริษัทย่ อย
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58
ที่ดนิ และส่วนปรับปรุ งที่ดิน
57.23
57.23
อาคารและส่วนปรับปรุ ง
1,296.63
1,656.45
อาคาร
รวม
1,353.86
1,713.68

อายุการใช้ งาน (ปี )

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของสิทธิการเช่ามีดงั นี ้
ราคาทุน ณ วันที่
ทรัพย์ สินของบริษัท
อายุการใช้ งาน (ปี )
และบริษัทย่ อย
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58
สิทธิการเช่า
4,092.95
4,148.52 อายุสญ
ั ญาเช่า
รวม
4,092.95
4,148.52

หน่ วย ล้ านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 58
56.30
56.19
258.23
572.99
314.54

629.18

หน่ วย ล้ านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 58
1,936.12
1,964.43
1,936.12
1,964.43

บริ ษัทใช้ นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่ องการ
รวมธุรกิจ โดยการเปรี ยบเทียบต้ นทุนการซื ้อเงินลงทุนกับมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี ้สินที่กําหนดได้ ณ วันที่เกิดรายการ อันมีผล
ทําให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อ ยมี มูล ค่าสุทธิ ข องทรั พย์ สินถาวรรวมการปรั บมูล ค่ายุติธรรมสุท ธิ
1,173.71 ล้ านบาท และ 3,439.65 ล้ านบาท ตามลําดับ
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

4.2 ที่ดนิ และโครงการระหว่ างการพัฒนาของบริษัท และบริษัทย่ อย
กลุ่มบริ ษัทมีที่ดนิ และโครงการระหว่างการพัฒนา เพื่อจะใช้ เป็ นทรัพย์สินหลักในการประกอบกิจการ ดังนี ้
บริ ษัท

บริ ษัทย่อย
บจก. หัวหิน รี ซอร์ ท

ขนาด
ที่ดนิ
(ไร่)

37

ที่ตงั ้

ต.เชิงทะเล
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินระหว่าง
พัฒนา

เป็ นเจ้ าของ

มูลค่าทางบัญชี
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. ณ 31 ธ.ค.
2557
2558

ที่ดนิ

284.90

-

ภาระ
ผูกพัน
(ล้ าน
บาท)
-ไม่มี-

4.3 ทรัพย์ สินที่ไม่ มีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่ อย
ทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย มีดงั นี ้
ทรัพย์ สินที่ไม่ มีตัวตน
ราคาทุน ณ วันที่
อายุการใช้ งาน (ปี )
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58
ต้ นทุนการพัฒนาแฟรนไชส์
165.87
166.04
1-3 ปี
ค่าลิขสิทธิ์
159.11
174.91
3-20 ปี
ค่าความนิยม
6,148.72 10,744.58
เครื่ องหมายการค้ า
1,255.79
1,620.58
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.034.57
1,155.99
3-5 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตัง้
168.77
234.63
สิทธิในการบริ หารสินทรัพย์
3,857.50
4,038.24
40 ปี
ทรัพย์สินทางปั ญญา
603.31
629.86
รวม
13,393.64 18,764.83

หน่ วย ล้ านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58
3.23
3.33
38.63
47.19
5,627.93 10,223.79
1,255.78
1,620.58
465.43
417.84
168.77
234.63
3,330.80
3,436.95
563.81
557.19
11,454.38 16,541.50

4.4 นโยบายการลงทุน
จากงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่ องดื่ม และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง เป็ นจํานวนรวม 8,494 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ18.9 ของสินทรั พย์รวม ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีนโยบายลงทุนผ่านบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า โดยบริ ษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนให้ บริ ษัทสามารถ
พัฒนารู ปแบบสินค้ าและบริ การ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ รับสินค้ าและบริ การในระดับที่สมบูรณ์ เหนือความพึงพอใจ
ของลูกค้ า
สําหรับการกํากับดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม บริ ษัทได้ แต่งตังผู
้ ้ บริ หารของบริ ษัทเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริ หารใน
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม เพื่อร่ วมดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมอบหมายให้ ตวั แทนของบริ ษัทในฐานะ
ผู้ถือหุ้น เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามนโยบายและหลักการของบริ ษัท
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อ ย ที่ มีจํานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือ หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และไม่มี ข้ อ พิพ าททางกฎหมายที่
กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
0

ธุรกิจหลัก

เป็ นผู้ดาํ เนินธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม ซึง่ รวมถึงโครงการพัฒนาที่อยูอ่ าศัยเพื่อขาย โครงการ
พักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา และให้ เช่าศูนย์การค้ าและอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง และธุรกิจจัดจําหน่าย
1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000919 (เดิม บมจ. 165)
เลขที่ 99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชันที
้ ่ 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขมุ วิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2381 5151
โทรสาร : +66 (0) 2381 5777-8
โฮมเพจ : http://www.minorinternational.com

ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียน :
ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ ว:

4,641,789,065 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 4,641,789,065 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
4,402,311,611 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 4,402,311,611 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหุ้นสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิ (MINT-W5)

บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000
โทรสาร : +66 (0) 2009 9991
E-mail : SETContactCenter@set.or.th
โฮมเพจ : http://www.set.or.th

1

1

1

1

1

1

1

0

นายทะเบียนหุ้นกู้
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครั ง้ ที่ 2/2553 ชุดที่ 2,
ครัง้ ที่ 1/2554, ครั ง้ ที่ 1/2555 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
อาคารสํานักงานใหญ่ พหลโยธิน ชันที
้ ่ 11
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1

1

1

1

1

นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ ที่ 2/2554
ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครั ง้ ที่ 2/2555, ครั ง้ ที่ 1/2557
ครัง้ ที่ 1/2558 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
โดยนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ และ/หรือ
นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล และ/หรือ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442, 3445 และ 3760 ตามลําดับ
ชั ้นที่ 15 บางกอกซิตี ้ทาวเวอร์
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2286 9999
โทรสาร : +66 (0) 2286 5050
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท สํานักงานกฎหมายสยามซิตี ้ จํากัด
ชั ้นที่ 20 อาคารรัจนาการ
เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2676 6667-8
โทรสาร : +66 (0) 2676 6188
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บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า
0

1

กลุ่มโรงแรม
สามารถตรวจสอบสถานที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่และประเภทธุรกิจได้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 13
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0

1

กลุ่มอาหาร
สามารถตรวจสอบสถานที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่และประเภทธุรกิจได้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 13
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0

1

กลุ่มจัดจําหน่ าย
สามารถตรวจสอบสถานที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่และประเภทธุรกิจได้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 13
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7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 4,641.79 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 4,641.79 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้ ว 4,402.31 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 4,402.31 ล้ านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
หลักทรัพย์ อ่ ืน

หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีห้ นุ กู้ที่บริ ษัทยังไม่ได้ ไถ่ถอน จํานวน 10 รุ่ น มียอดหนีค้ งค้ างรวมจํานวน 21,800
ล้ านบาท
ประเภทหุ้นกู้

มูลค่าที่ออก
(ล้ านบาท)

อายุ

ครบกําหนดไถ่
ถอน

อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละต่อปี )

หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุช่ือผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้ อยสิ ท ธิ
ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้ อยสิ ท ธิ
ไม่มีประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุช่ือผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุช่ือผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุช่ือผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

1,800

5 ปี

4.25

1,000

7 ปี

4.30

1,000

1,500

7 ปี

4.57

1,500

500

7 ปี

9 สิงหาคม
2560
17 ธันวาคม
2560
18 มีนาคม
2561
3 ตุลาคม 2561

ยอด
คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค.
2558
(ล้ านบาท)
1,800

4.80

500

300

10 ปื

3 ตุลาคม 2564

5.00

300

2,700

10 ปี

4.75

2,700

1,500

5 ปี

4.2

1,500

4,500

5 ปี

9 สิงหาคม
2565
21 ธันวาคม
2560
14 มีนาคม
2562

4,500

หุ้นกู้ระบุช่ือผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุช่ือผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

4,000

5 ปี

อัตราดอกเบี ้ยแท้ จริ ง 4.17
(ปี ที่ 1 อัตราดอกเบี ้ยคงที่ 3.70
ปี ที่ 2-4 อัตราดอกเบี ้ยคงที่ 4.25
ปี ที่ 5 อัตราดอกเบี ้ยคงที่ 4.46 )
3.05

4,000

10 ปี

4.04

4,000

22 พฤษภาคม
2563
22 พฤษภาคม
2568
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• ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออกให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
อายุโครงการ (ปี )
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้ สิทธิ
ราคาใช้ สิทธิ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
จํานวนหุ้นสามัญรองรับ
จํานวนหน่วยที่ใช้ สิทธิแล้ ว ณ 31 ธันวาคม 2558
จํานวนหน่วยที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิแล้ ว ณ 31 ธันวาคม 2558
จํานวนหุ้นสามัญรองรับคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558
7.2

3 ปี
4 พฤศจิกายน 2557
3 พฤศจิกายน 2560
1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.1 หุ้นสามัญ
36.364 บาทต่อหุ้น
200,063,948 หน่วย
220,070,342 หุ้น
552,162 หน่วย
199,511,786 หน่วย
219,516,736 หุ้น

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 มกราคม 2559

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
กลุม่ นายวิลเลีย่ ม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค 1
1 นายวิลเลีย่ ม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
2 บริ ษัท ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) จํากัด
3 นางแค็ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค
4 มูลนิธิไฮเน็ค
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
UBS AG Singapore Branch
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
State Street Bank Europe Limited
Chase Nominees Limited
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี)
State Street Bank and Trust Company for Canada
HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd.

จํานวนหุ้นที่ถอื
1,465,481,376
737,078,465
727,767,680
5,200
630,031
346,595,097
335,780,600
314,697,106
141,058,405
120,408,692
96,458,715
70,657,459
47,697,800
42,269,011

สัดส่ วนร้ อยละ
33%
17%
17%
0%
0%
8%
8%
7%
3%
3%
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 (รวมถึงที่มีการแก้ 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
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รายชื่อผู้ถือหุ้น

ร้ อยละเมื่อเทียบกับจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายได้
แล้ วทัง้ หมด
4. นายเดวิด วิลเลีย่ ม ไฮเน็ค
14,800
16.44
รวม
90,000
100.00
³ ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ (Financial Benefits) เช่น เงินปั นผลและสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุน 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

7.3

จํานวนหุ้น

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
คณะกรรมการได้ กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลสําหรับงวดประจําปี 2558 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยดังนี ้

1) บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน

แผนการลงทุน การขยายงาน ข้ อกําหนดตามสัญญาเงินกู้หรื อหุ้นกู้ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมถึงความจําเป็ นและความ
เหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่ได้ กําหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลที่
แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัทเป็ นหลัก
ในปี 2558 บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของปี 2557 ในรู ปของเงินสด ในอัตรา 0.25 บาทต่อ
หุ้นและเงินปั นผลในรู ปของหุ้นปั นผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล

2) ประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผล
กําไรสุทธิตอ่ หุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล1 (ร้ อยละ)

2551
0.56
0.31
55.07

2552
0.43
0.15
35.01

2553
0.38
0.15
39.49

2554
0.88
0.25
28.39

2555
0.94
0.30
32.00

2556
1.04
0.35
33.50

2557
2558
1.00
1.60
0.35
0.35
35.002 21.893,4

1. อัตราการจ่ายเงินปั นผล คํานวณจาก เงินปั นผลต่อหุ้นหารด้ วยกําไรสุทธิตอ่ หุ้นขันพื
้ ้นฐาน
2. กําไรสุทธิตอ่ หุ้นสําหรับปี 2557 มีการปรับใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยหลังจากนับรวมหุ้นปั นผล ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558
3. เงินปั นผลต่อหุ้นสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และให้ นําเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่ออนุมตั ิ
4. หากไม่นบั รวมผลกําไรพิเศษจากการลงทุนใน Sun International โอ๊ คส์ อีแลน ดาร์ วิน และ ไมเนอร์ ดี เค แอล จํานวน 2,335 ล้ านบาท ในผลกําไรที่
รายงานในปี 2558 อัตราการจ่ายเงินปั นผลที่คํานวณจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน มีอตั ราร้ อยละ 32.75
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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 2558 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
คณะกรรมการมีมติแต่งตังนางสาวสุ
้
วภา เจริ ญยิ่ง ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายเคนเนธ ลี ไวท์ ซึง่ ถึงแก่กรรม
คณะกรรมการบริ ษัท ณ ปั จจุบนั จึงประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน มีกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารจํานวน 5 ท่าน ซึง่ มีสดั ส่วน
เกินกว่ากึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการทังหมด
้
โดยสามารถแยกโครงสร้ างคณะกรรมการได้ ดงั นี ้
• กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 5 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 55.55 ของจํานวนคณะกรรมการบริ ษัท)
• กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 4 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 44.44 ของจํานวนคณะกรรมการบริ ษัท)
• กรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของจํานวนคณะกรรมการบริ ษัท)
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
3. นายพาที สารสิน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั ้งเมื่อ 22 มกราคม 2558)
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
5. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
6. นายธีรพงศ์ จันศิริ
กรรมการ
7. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
กรรมการ
8. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรี ย
กรรมการ
9. นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค
กรรมการ
นักลงทุนสัมพันธ์ ได้ แก่ นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ และนางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริ ษัท
นายวิล เลี่ ยม เอ็ล ล์ ว๊ ูด ไฮเน็ค นายพอล ชาลี ส์ เคนนี่ นายอานิล ธาดานี่ นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรั จ ราชากาเรี ย
กรรมการสองในสี่คนเป็ นผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
1. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
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 อ หุ้นกู้
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
ปั จจุบนั ผู้บริ หารของบริ ษัทมีจํานวน 6 ท่าน ดังนี ้
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินส่วนกลาง
3. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
รองประธานฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์
4. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ
รองประธานฝ่ ายการเงิน
5. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม
รองประธานฝ่ ายกฎหมาย
6. นายโกศิน ฉันธิกลุ
รองประธานฝ่ ายการลงทุน
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2541 และครัง้ ที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 14 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
ในส่วนของการอนุมัติการทํารายการทั่วไปในการบริ หารงานของบริ ษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่
16/2541 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากําหนดขอบเขต
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อํานาจหน้ าที่ และการมอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลอื่นทําหน้ าที่แทน โดยมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่ที่ได้ รับมอบ
อํานาจในการอนุมตั ติ ามสายงานและมูลค่าของรายการซึง่ ได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจน
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2548 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
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินส่วนกลาง

รองประธานฝ่ ายการลงทุน

รองประธานฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์

รองประธานฝ่ ายการเงิน

รองประธานฝ่ ายกฎหมาย

8.3 เลขานุการบริษัท ได้ แก่ นางสาวสรัญญา สุนทรส
รายละเอียดข้ อมูลเลขานุการบริ ษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารระดับสูง ซึง่ ได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินและผู้บริ หารอื่นและยังมีหน้ าที่ในการกําหนดหรื ออนุมตั คิ า่ ตอบแทนของ
ผู้บริ หารระดับสูงด้ วย
โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารในส่วนที่เกี่ยวกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนด
โดยการประเมินในครัง้ นี ้จะเป็ นปั จจัยที่ใช้ ในการกําหนดค่าตอบแทนประจําปี ของประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร ซึง่ รวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรู ปแบบที่เป็ นหุ้นและไม่ใช่ห้ นุ คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนจะประเมินประสิทธิผลของปั จจัยที่มีความแตกต่างกันของค่าตอบแทนของผู้บริ หารอย่างสมํ่าเสมอ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมได้ เผยแพร่ อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริ ษัท)
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ในปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร มีรายละเอียดดังนี ้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ

เข้าประชุม
คณะกรรมการ
(ครัง้ )

ประเภทของ
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ค่าตอบแทน
บริษัท
ตรวจสอบ
กําหนด สรรหาและกํากับ กรรมการอืน่
ค่าตอบแทน ดูแลกิจการ จากบริษัทย่อย

รวม

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

6/6

ค่าตอบแทนรายปี

200,000

-

-

-

180,000

380,000

2. นายเคนเนธ ลี ไวท์

5/6

950,000
900,000
50,000
1,250,000
1,200,000
50,000
1,250,000
1,200,000
50,000
950,000
900,000
50,000
350,000
300,000
50,000
200,000
200,000

380,000
200,000
180,000
260,000
100,000
160,000
220,000
100,000
120,000
-

150,000
150,000
125,000
100,000
25,000
125,000
100,000
25,000
100,000
100,000
-

125,000
100,000
25,000
200,000
150,000
50,000
125,000
100,000
25,000
-

180,000
180,000
180,000

1,605,000
450,000
1,080,00
75,000
1,835,000
350,000
1,360,000
125,000
1,470,000
100,000
1,320,000
50,000
1,380,000
380,000
900,000
100,000
450,000
100,000
300,000
50,000
200,000
380,000

200,000

-

-

-

-

200,000

6. นายธีรพงศ์ จันศิริ

3/6

7. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
8. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด
ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย

6/6
6/6

รวมค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายปี
ค่าประชุมประจําไตรมาส
ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ
รวมค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายปี
ค่าประชุมประจําไตรมาส
ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ
รวมค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายปี
ค่าประชุมประจําไตรมาส
ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ
รวมค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายปี
ค่าประชุมประจําไตรมาส
ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ
รวมค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายปี
ค่าประชุมประจําไตรมาส
ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ
ค่าตอบแทนรายปี
ค่าตอบแทนรายปี

9. นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค

5/6

ค่าตอบแทนรายปี

ถึงแก่กรรมเมื ่อวันที ่ 29 พฤศจิ กายน 2558

3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

6/6

4. นายพาที สารสิน

6/6

5. นายอานิล ธาดานี่

4/6

และการร่ วมประชุม ทางโทรศัพท์ : 1/6

-

และการร่ วมประชุม ทางโทรศัพท์ : 1/6

* การประชุมทางโทรศัพท์ ไม่นบั รวมเป็ นองค์ประชุม

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริ หารของบริ ษัท
ในปี 2558 บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้ กบั ผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษัทและเฉพาะบริ ษัท สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 มีจํานวน 252.29 ล้ านบาท และ 79.35 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นผลประโยชน์
ระยะสันซึ
้ ง่ ได้ แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น
(ค) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้ าร่ วมประชุมแล้ ว กรรมการยังได้ รับสิทธิพิเศษในการเข้ าพักหรื อใช้ บริ
การโรงแรมในเครื อของบริ ษัทตามที่กําหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาท/ปี /โรงแรม
(ง) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริ หาร
- กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
ในปี 2558 บริ ษัทได้ จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพสําหรับผู้บริ หาร 7 ราย จํานวน 3.61 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 าขององค์กรและรั กษาบุคลากรไว้ กับบริ ษัทในระยะยาว โดยบริ ษัทจะหัก
เงินเดือนพนักงานที่เข้ าร่ วมโครงการเป็ นรายเดือนตามร้ อยละที่ผ้ ูเข้ 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 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีจํานวนพนักงานรวมทังสิ
้ ้น 56,301 คน โดยบริ ษัทจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนพนักงานประกอบด้ วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ รวมทังสิ
้ ้น 11,346 ล้ านบาท
โรงแรม
ร้ านอาหาร
จัดจําหน่าย
อื่นๆ
รวม
19,372
34,930
1,671
328
พนักงานประจํา
90.7%
37.7%
69.6%
95.1%
พนักงานชัว่ คราว
9.3%
62.3%
30.4%
4.9%
หมายเหตุ: จํานวนพนักงานทังหมด
้
รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริ ษัทรับจ้ างบริ หารและแฟรนไชส์

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 หารของบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญ ปั จจัย
หนึง่ ที่จะทําให้ บริ ษัทบรรลุถงึ เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและสร้ างการเติบโตให้ บริ ษัทอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์ อักษรเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจสําหรั บกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะทบทวนและปรั บปรุ งหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีทกุ ปี เพื่อให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ซึง่ อาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้ อม สถานการณ์หรื อกฎหมาย
บริ ษัทได้ เผยแพร่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทเพื่อสร้ างความเข้ าใจ
และใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านที่ดีของพนักงานทุกระดับชัน้ รวมถึงเพื่อเป็ นข้ อมูลให้ กบั ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ เสีย นักลงทุน และ
ผู้สนใจอื่นๆ และเพื่อเป็ นการกําหนดและเปิ ดเผยแนวทางการส่งเสริ มให้ เกิดการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ บริ ษัทได้ กําหนดให้
พนักงานทุกคนเซ็นรั บ ทราบถึง จรรยาบรรณธุร กิ จในการปฐมนิเ ทศก่อ นการเริ่ ม ทํา งาน ทัง้ นี ้ จะมี การติดตามการปฏิ บัติต าม
จรรยาบรรณดังกล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน
ทังนี
้ ้ ในปี 2558 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และได้ ทบทวนนโยบายและแนวทางการกํากับดูแล
กิจการ โดยมีการปรับปรุ งให้ มีความทันสมัยและสอดคล้ องกับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ รับการประเมินการกํากับ
ดูแลกิจการในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนประจําปี 2558 ซึง่ จัดโดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
อนึง่ การกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทในปี 2558 แบ่งตาม 5 หมวดหลัก มีรายละเอียดที่สําคัญปรากฎในรายงานประจําปี 2558
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการ ทังหมดจํ
้
านวน 3 ท่านดังนี ้
1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายพาที สารสิน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง*
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้ านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
* แต่งตั ้งเมื่อ 22 มกราคม 2559

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ประชุมร่ วมกับผู้บริ หารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจําปี และงบการเงินสอบ
ทานรายไตรมาส รวมถึงพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และ
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ที่จําเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2. ประชุมร่ วมกับผู้บริ หารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านผลการ
ดําเนินงานต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานต่อนักวิเคราะห์และสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
3. คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลือกกลับเข้ ามาใหม่และเลิกจ้ าง ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเพื่อให้ ดําเนินการตรวจสอบบัญชี
ระบบควบคุม และงบการเงินของบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล พิจารณา
ค่าตอบแทน รวมถึงดูแลควบคุมงานที่เกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัทมหาชน ซึง่ ได้ แก่ วัตถุประสงค์ในการจัดเตรี ยม หรื อการนําเสนอ
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รายงานการตรวจสอบ หรื อการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้ านอื่นๆ นอกจากนี ้ ยังดูแลการรับบริ การด้ านอื่นของบริ ษัท
้ ้ ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ
(รวมถึงมติที่เกี่ยวกับรายงาน ทางการเงิน ซึง่ มีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี ทังนี
และบริษัทที่ให้ บริการด้ านบัญชีทกุ ๆ บริ ษัท จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอํานาจใน
การอนุมตั เิ งื่อนไข และค่าบริ การเบื ้องต้ นสําหรับบริ การด้ านการตรวจสอบและบริ การด้ านอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ คําแนะนําต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีอิสระ
ของบริ ษัท รวมถึงค่าบริ การตรวจสอบในการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น
4. ประชุมร่ วมกับผู้บริ หารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควร ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหา หรื อข้ อจํากัดในการ
ตรวจสอบ และการดําเนินการของฝ่ ายบริ หารต่อปั ญหาหรื อข้ อจํากัดนันๆ
้ และการประเมินความเสี่ยงของบริ ษัท รวมถึงนโยบายการ
บริ หารความเสี่ยงซึง่ รวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงด้ านการเงินของบริ ษัทที่มีนยั สําคัญ
และมาตรการของฝ่ ายบริ หารในการ
ควบคุม และลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว
5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทและมาตรฐานบัญชี หลักเกณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของมาตรฐาน
บัญชี หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงการตัดสินใจด้ านบัญชีที่สําคัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินซึง่ รวมถึงทางเลือก ความ
สมเหตุ สมผลของการตัดสินใจดังกล่าว
6. สอบทานและอนุมตั ิการทํางานของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัท ซึง่ รวมถึง
• วัตถุประสงค์ อํานาจ และสายการบังคับบัญชา
• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานด้ านบุคคลากรประจําปี และ
• การแต่งตัง้ การกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงการหมุนเวียนผู้บริ หารงานฝ่ ายตรวจสอบภายใน
7. สอบทานร่ วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ผู้บริ หารฝ่ ายตรวจสอบภายใน และผู้บริ หารฝ่ ายอื่นตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร เพื่อพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริ ษัท และระบบควบคุมภายในด้ านการเงิน รวมถึงผลการตรวจสอบ
ภายใน
8. สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบด้ วยแนวทางการตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัท ตรวจสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของบริ ษัทตรวจสอบบัญชี และประเด็นสําคัญที่ได้ ถกู นําเสนอในช่วงเวลา 5 ปี ที่
ผ่านมา ไม่ว่าจะ เป็ นประเด็นจากบริ ษัทตรวจสอบบัญชีเรื่ องการตรวจสอบการควบคุมภายใน ผลการสอบทานการควบคุมภายใน
ผลการสอบทาน เมื่อเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรม หรื อประเด็นที่ร้องขอโดยหน่วยงานราชการ หรื อข้ อร้ องขออื่น หรื อข้ อสังเกตที่
เกี่ยวกับ การตรวจสอบซึง่ ดําเนินการโดยบริ ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขันตอนตามที
้
่บริ ษัทตรวจสอบบัญชี
ได้ ตรวจ พบตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น นอกจากนี ้ เพื่อสอบทานความเป็ นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบ
ทาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชีกบั บริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
9. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
10. กําหนดนโยบายในการว่าจ้ างพนักงานหรื อพนักงานที่เคยเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริ ษัท

11. สอบทานและตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้ องกับความสุจริ ตของผู้บริ หาร ซึ่งรวมถึงรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรือรายการใดที่เกี่ยวข้ องกับจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้ กําหนดไว้ ในนโยบายของบริ ษัท
การตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงการสอบทานระบบ
ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ การดําเนินการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนัดประชุมกับที่ปรึกษาทัว่ ไปและเจ้ าหน้ าที่หรือ
พนักงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร
12. กําหนดและควบคุมขันตอนการรั
้
บเรื่ องดูแล และดําเนินการแก้ ไขข้ อร้ องเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับบัญชี การควบคุมภายใน หรื อการ
ตรวจสอบบัญชี รวมถึงเก็บรักษาข้ อมูลที่ได้ รับเป็ นความลับและไม่ระบุชื่อพนักงานของบริ ษัทที่แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน ที่เกี่ยวกับข้ อสงสัยด้ านบัญชี
หรือการตรวจสอบบัญชี
13. ดําเนินการแก้ ไขความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อผู้บริ หารระดับสูง
14. สอบทานและอนุมตั ิ หรือให้ สตั ยาบรรณรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ซึง่ เป็ นรายการที่ถกู กําหนดให้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลตาม กฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
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15. จัดเตรี ยมและนําเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปี ของบริ ษัท
โดยรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจาก คณะกรรมการบริ ษัท
16. รายงานเหตุการณ์ซงึ่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
• รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ของบริ ษัท
17. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(ทังนี
้ ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบริ ษัท)
9.2.2 คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
ปั จจุบนั คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการ จํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง*
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
* แต่งตังเมื
้ ่อ 22 มกราคม 2559

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
1. ร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษัทในการพัฒนาและพิจารณาผู้ที่จะดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ซึง่ รวมถึง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และดูแลการพัฒนาแผนผู้สืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริ หารระดับสูง
2. ทบทวนและอนุมตั เิ ป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจําปี ของบริ ษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยการประเมินในครัง้ นี ้จะเป็ นปั จจัยที่ใช้ ในการกําหนดค่าตอบแทนประจําปี ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ซึง่ รวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรู ปแบบที่เป็ นหุ้นและไม่ใช่ห้ นุ
3. ทบทวนและอนุมตั ขิ นตอนการประเมิ
ั้
นและโครงสร้ างผลตอบแทนประจําปี ของผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทตามการ
แนะนําเบื ้องต้ นของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผู้บริ หารระดับสูงของ
บริ ษัท และจะพิจารณาอนุมตั ผิ ลตอบแทนประจําปี ของผู้บริ หารระดับสูง ซึง่ รวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ใน
รู ปแบบ ที่เป็ นหุ้นและไม่ใช่ห้ นุ นอกจากนี ้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะดูแลการตัดสินใจของผู้บริ หารในส่วนที่เกี่ยวกับผล
การดําเนินงานและค่าตอบแทนของพนักงานบริ ษัท
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4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรู ปแบบของหุ้น และแผนค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวกับหุ้น รวมถึงให้ คําแนะนํา
ในการปรับปรุ ง แผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้
ได้ รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษัทในการบริ หารแผนค่าตอบแทนดังกล่าว
5. ดําเนินการร่ วมกันอย่างต่อเนื่องกับผู้บริ หารของบริ ษทั ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริ หาร การพิจารณาข้ อมูล
จากความเห็น ของพนักงาน และการพิจารณาผลของขันตอนในการประเมิ
้
นผู้บริ หารประจําปี
6. ทบทวนและประสานงานกับผู้บริ หารในการพิจารณาและวิเคราะห์คา่ ตอบแทนของบริ ษัท และนําเสนอคําแนะนําต่อ
คณะกรรมการ บริ ษัท
(ทังนี
้ ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ของบริ ษัท)
9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
ปั จจุบนั คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง*
ประธานกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
3. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ

* แต่งตังเมื
้ ่อ 22 มกราคม 2559

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
1. สรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมที่จะเป็ นกรรมการของบริ ษัท และคัดเลือกเพื่อนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ ในการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ทงใน
ั้
ด้ านส่วนตัว และด้ านการทํางาน เป็ นบุคคลที่มีความสามารถและมีการตัดสินใจที่ดีเลิศ อีกทังเป็
้ นบุคคลที่มีความสามารถที่จะ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ ร่ วมกับกรรมการบริ ษัทท่านอื่นๆ ทังนี
้ ้ เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น
2. กําหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริ ษัท และให้ คําแนะนําต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมตั ิ โดยทบทวน
หลักเกณฑ์ การสรรหาดังกล่าวเป็ นระยะๆ
3. พิจารณาโครงสร้ างของคณะกรรมการชุดย่อยและให้ คําแนะนําต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณวุฒแิ ละประสบการณ์เพื่อดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
โดยทุกปี
คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ทดแทนตําแหน่งที่วา่ งลงตามความจําเป็ น
4. กําหนดและให้ คําแนะนําคณะกรรมการบริ ษัทในการพิจารณาแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรร
หาและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาหรื อแนะนําเพิ่มเติมแก้ ไขนโยบายดังกล่าวทุกปี หรื อตามความจําเป็ น
5. กําหนดและให้ คําแนะนําเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาการประเมินการทํางานประจําปี ของคณะกรรมการ
บริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะดูแลการประเมินประจําปี ดังกล่าว
6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจําปี และแนะนําให้ มีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามเห็นสมควร
(ทังนี
้ ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการที่แสดงในเว็บไซต์ของบริ ษัท)
9.2.4 คณะกรรมการกํากับโครงการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกํากับโครงการบริ หารความเสี่ยงประกอบด้ วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
หัวหน้ าของแต่ละหน่วยธุรกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บคุ คล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินส่วนกลาง ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในและบริ หาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการกํากับโครงการบริ หารความเสี่ยงขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกํากับโครงการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการกํากับโครงการ (Steering Committee) รับผิดชอบในการสอบทานการดําเนินงานโดยรวมของการบริ หาร
ความเสี่ยงของทังกลุ
้ ่มบริ ษัทเพื่อให้ มนั่ ใจว่าความเสี่ยงที่สําคัญได้ รับการบริ หารจัดการเพื่อลดทอนความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยการคัดเลือกจะ
ดําเนินการดังนี ้
(1) กรรมการอิสระ
นิยามความเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึง่ เข้ มกว่ าข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษัทต้ องมี คุณสมบัตดิ งั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจําหรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้
เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุม ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้
ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจ ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม ของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่
แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรั บ
หรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัท
หรื อคู่สัญญามีภาระหนี ้ ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรั พย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้
ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใด จะตํ่ากว่า ทั ้ งนี ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามวิธี การคํานวณมู ลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้ นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าว มาแล้ ว ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้ รับ ค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
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ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจาก การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทหรื อ บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วน ที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรื อ ถื อ หุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจํ านวนหุ้นที่มีสิทธิ อ อกเสี ยงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่ น ซึ่งประกอบกิจการที่มีส ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขัน ที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริ หารสูงสุด
ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ จะสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ผ่านทางการเสนอบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นและจากแหล่งข้ อมูลภายนอกอื่นๆ เช่น สมาคมกรรมการไทย เป็ นต้ น โดย
คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาคัดเลือกเบื ้องต้ นและนําเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตัง้ การนําเสนอชื่อต่อคณะกรรมการจะขึ ้นอยู่กบั คุณสมบัตขิ องผู้ถูกเสนอชื่อ ซึง่ ต้ องเป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่
ดีของบริ ษัท พระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนและพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการ
ให้ คณะกรรมการ
พิจารณา แต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการใน
คราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการที่ พ้ นจากตําแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ใน
ตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึง่ ตนแทน ทังนี
้ ้ มติการแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว
ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ นอกจากนี ้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้
พิจารณาถึงทักษะที่จําเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการ และให้ มีความสอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื่อ
กําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการที่ต้องการสรรหาและได้ ใช้ ฐานข้ อมูล กรรมการเป็ นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่อีกด้ วย
ในขณะที่คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้สรรหาผู้บริ หารระดับสูงสุดของบริ ษัท รายละเอียดหน้ าที่ค วาม
รับผิดชอบของ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ได้ เผยแพร่ อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
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
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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 หารระดับสูงแจ้ งและนําส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ผ่านมายังสํานักเลขานุการบริ ษัท ก่อน
นําส่งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองภายใน 3 วันทําการ
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง นอกจากนี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการทุกไตรมาส
นอกจากนี ้ ในระยะเวลา 30 วัน ก่อนกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินและงบการเงิน บริ ษัทมีนโยบายห้ ามกรรมการ
ผู้บริ หารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้ อง ทําธุรกรรมซื ้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์แปลงสภาพของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีการแจ้ งให้
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงงดการซื ้อ ขายและโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2558 บริ ษัทได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
โดยบริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีในส่วนของบริ ษัทจํานวน 1.98 ล้ านบาท และบริ ษัทย่อยจํานวน 48.89 ล้ านบาท ไม่มี
ค่าตอบแทนสําหรับค่าบริ การอื่นๆ
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริ ษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในการต่อต้ านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ โดยจัดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงและตรวจสอบ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและการประพฤติมิชอบ
ตลอดจนสนับสนุนการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ ยดึ มัน่ ในความ
ซื่อสัตย์และความถูกต้ องชอบธรรม ทังนี
้ ้ ในปี 2556 บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมลงนามเป็ นหนึง่ ในรายชื่อบริ ษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้ าเป็ น
แนวร่ วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ซึง่ เป็ นความร่ วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย หอการค้ าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้ า
นานาชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริ ษัท
ได้ ยื่นขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฎิบตั ิ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฎิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริ ตและได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั เิ มื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ซึง่ เป็ นสิ่งยืนยันและสนับสนุน
ความมุ่งมัน่ ในการต่อต้ านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ

ส่วนที่ 2 หน้ า 99

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

10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ธุรกิจของไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ได้ เติบโตอย่างรวดเร็ ว ทังในเชิ
้ งขนาดของธุรกิจและพื ้นที่ดําเนินธุรกิจ โดยครอบคลุมถึง
32 ประเทศทัว่ โลก ณ สิ ้นปี 2558 ส่งผลให้ บริ ษัทต้ องให้ ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใสและความรับผิดชอบมากยิ่งขึ ้น
ไมเนอร์ ม่งุ มัน่ ในการอุทศิ ตนให้ กบั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน อย่างต่อเนื่องโดยให้ ความสําคัญกับกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน และในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของบริ ษัท มีคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ผู้อนุมตั แิ ผนกลยุทธ์ด้านความยัง่ ยืน และติดตามความคืบหน้ ารายไตรมาส ผู้บริ หารระดับสูงจากฝ่ ายต่างๆ ทํางานร่ วมกับฝ่ ายการ
พัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน เพื่อชี ้แนะและดูแลแนวทางโดยรวมในการสร้ างความยัง่ ยืนให้ แก่องค์กร และฝ่ ายการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนทํา
หน้ าที่ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นส่วนหนึง่ ของการดําเนินงานของบริ ษัทตามแผนที่ได้ วางไว้ ผ่านทางการสื่อสาร
และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดโครงสร้ าง การกํากับดูแลการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนจัดแสดงไว้ ใน หน้ า 26-27 ในรายงานการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2558
บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินการตามแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กร ให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันครอบคลุมทัว่ โลก
อีกทังเป็
้ นไปตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีของอุตสาหกรรม กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท ก่อร่ างมาจากวิสยั ทัศน์ที่จะ
“เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งทางศักยภาพและการดําเนินงานในระยะยาว ด้ วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” ผนวกกับค่านิยมองค์กรของไมเนอร์
คือ มุง่ เน้ นที่ลูกค้ า การทํางานต้ องมีผล มุ่งมัน่ พัฒนาคน ปรับเปลี่ยนตนปรับปรุ งงาน และประสาน พันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยงั่ ยืน โดยบริ ษัท
ได้ รวมทังปั
้ จจัยหลักและปั จจัยเสริ มของแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน - มุ่งมัน่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้ างประสบการณ์ที่ดี
ให้ แก่ลูกค้ า การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยงั่ ยืนกับพันธมิตร การลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม การส่งเสริ มให้ บคุ ลากรเกิดจิตสํานึก
รับผิดชอบต่อสังคม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี – ให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเชื่อมโยงกลยุทธ์กบั แนว
ทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และสนับสนุนทิศทางโดยรวมของธุรกิจ จากปั จจัยหลักและปั จจัยเสริ มข้ างต้ น เราได้ ระบุสิ่งสําคัญของแผน
กลยุทธ์ห้าปี ในส่วนของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนดังต่อไปนี ้ (1) การพัฒนาความสามารถและการเคลื่อนย้ ายบุคลากร (2) การปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานที่ดีของการบริ หารการจัดซื ้อจัดจ้ าง (3) การบริ หารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และการอนุรักษ์ ธรรมชาติ (4) การให้ ความรู้
กับผู้มีส่วนได้ เสียในเรื่ องของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (5) การปลูกฝั งให้ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั งิ าน และ (6)
การสร้ างเครื อข่ายผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทังภายในและภายนอกองค์
้
กร
ในปี 2558 บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามแนวทางการรายงานขององค์กรความร่ วมมือว่าด้ วยการ
รายงานสากลด้ านความยัง่ ยืน (Global Reporting Initiative) รุ่ นที่ 4 (GRI G4) – Core Option โดยแสดงข้ อมูลในรอบปี บัญชี 2558
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีขนตอนการจั
ั้
ดทําโดยมีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย วิธีการมีส่วนร่ วม ระบุ
ความต้ องการหรื อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสีย และมีวธิ ีการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผล รายละเอียดแสดงไว้ ใน กระบวนการมี
ส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย หน้ า 18-23 ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2558 และได้ มีการจัดทํากระบวนการกําหนดประเด็นที่
สําคัญ และผังแสดงประเด็นสําคัญที่นําเสนอในรายงาน (Materiality Assessment Process and Materiality Matrix) โดยในปี 2558
นี ้ เราได้ เพิ่มประเด็นสําคัญด้ านความยัง่ ยืนที่มีนยั สําคัญต่อบริ ษัทและผู้มีส่วนได้ เสีย จากเดิม 10 ประเด็น เพิ่มขึ ้นมาอีก 3 ประเด็นคือ
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก และการจัดการของเสีย (รายละเอียดของกระบวนการ
กําหนดประเด็นสําคัญจัดแสดงไว้ ในหน้ า 24-25 รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2558)
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และได้ ทบทวนนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการ โดยมีการ
ปรับปรุ งให้ มีความทันสมัยและสอดคล้ องกับมาตรฐานระดับสากล บริ ษัทได้ มีการประเมินความเสี่ยงทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้ อม โดยมีการทําแผนการจัดการปั จจัยความเสี่ยง (Risk Map) กําหนดแนวปฏิบตั เิ พื่อรองรับปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ และ
การตรวจสอบการปฏิบตั ิ โดยรายละเอียดได้ แสดงไว้ ใน รายงานประจําปี 2558 หน้ า 308-312 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่าง
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ยัง่ ยืน หน้ า 94-95 นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ ผ่านการประเมินตามโครงการการต่อต้ านการทุจริ ต และได้ รับการรับรองให้ เป็ นสมาชิกแนว
ร่ วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนในการต่อต้ านการทุจริ ตอย่างเป็ นทางการจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) รายละเอียดในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2558 ในเวบไซต์ของบริ ษัทที่ http://www.minorinternational.com
(1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยหนึง่ ในหลักการที่สําคัญ
คือการประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรมและมีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ บริ ษัทมีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีส่วนได้ เสีย
อย่างเท่าเทียม ดังรายงานไว้ ในรายงานประจําปี หัวข้ อ การกํากับกิจการที่ดี หน้ า 315-320 รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน หน้ า 18-23 และในเวบไซต์ของบริ ษัท อาทิ
-

การปฏิบัตติ ่ อพนักงานและลูกจ้ าง: บริ ษัทมีนโยบายในการดูแลเรื่ องความปลอดภัย ให้ ผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่ดีอย่างเป็ นธรรม รวมทังมี
้ การประเมินการทํางานที่เป็ นระบบและตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บริ ษัทยังเน้ น
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ มีทกั ษะที่ได้ มาตรฐานระดับสูงและเป็ นสากล รายละเอียดปรากฏในรายงานการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2558 หน้ า 75-81 และ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์ หน้ า 110-111

-

การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า: บริ ษัทยังคงมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้ าและบริ การ เพื่อความปลอดภัยและความพอใจสูงสุดของลูกค้ า บริ ษัทให้
ความสําคัญกับการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่สร้ างความพึงพอใจ 100% ให้ กบั ลูกค้ า

-

การปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า: บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาคและตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความเป็ นธรรม โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเปิ ดโอกาสให้ คคู่ ้ าทําการแข่งขันบนข้ อมูลที่ได้ รับอย่างเท่าเทียมกัน จัดทํารู ปแบบ
สัญญากับคูค่ ้ าอย่างเป็ นมาตรฐานโดยคํานึงถึงผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย
บริ ษัทจัดให้ มีระบบการ
จัดการและติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้ วน และป้องกันการทุจริ ตประพฤติ
มิชอบในทุกขันตอนของกระบวนการจั
้
ดหา นอกจากนี ้บริ ษัทมีนโยบายไม่สนับสนุนคูค่ ้ าที่ประพฤติมิชอบ มีความ
เกี่ยวข้ องในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้ วย โดยได้ ประกาศ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
สําหรับคูค่ ้ าไว้ ในเวบไซต์ของบริ ษัท ในหน้ าระเบียบปฏิบตั สิ ําหรับคูค่ ้ า ซึง่ คูค่ ้ าของบริ ษัทต้ องลงนามรับทราบและ
ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงและมาตรฐานที่กําหนดไว้ โดยมีการติดตามและตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ

-

การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญในการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน
อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยได้ กําหนดนโยบายในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ ผ้ ูถือ
หุ้นทุกรายได้ รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

-

การปฏิบัตติ ่ อเจ้ าหนี:้
บริ ษัทจะปฏิบตั ติ อ่ เจ้ าหนี ้อย่างเป็ นธรรมและจะชําระหนี ้คืนต่อเจ้ าหนี ้ตรงต่อเวลาตาม
เงื่อนไขที่กําหนด โดยจะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ข้ อกําหนดสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่ งครัด

-

การปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ ง: บริ ษัทจะปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรม ไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่ง ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายโดยปราศจากซึง่ มูลความจริ ง

(2) การต่ อต้ านการทุจริตและคอรัปชั่น
บริ ษัทมีนโยบายในการดําเนินการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยได้ จดั ทําแนวทางการปฏิบตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ ใน
จรรยาบรรณของบริ ษัท ซึง่ ได้ ผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
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บริ ษัทได้ ระบุไว้ อย่างชัดเจนในรายงานประจําปี รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และเวบไซต์ของบริ ษัท โดยบริ ษัทดําเนิน
ธุรกิจโดยยึดมัน่ ในการต่อต้ านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ จัดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ ยดึ มัน่ ในความซื่อสัตย์และความถูกต้ องชอบ
ธรรม การจัดทํานโยบายการต่อต้ านการคอรัปชัน่ ซึง่ มีการชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ขอบเขต ความหมายของคอรัปชัน่ การกําหนด
ความรับผิดชอบ และช่องทางการร้ องเรี ยนไว้ ด้วย โดยระบุข้อควรปฏิบตั เิ บื ้องต้ นต่อการต่อต้ านการทุจริ ตและคอรัปชัน่ ในประเด็น
ค่าใช้ จ่ายในการเลี ้ยงรับรอง การช่วยเหลือทางการเมืองและการให้ เงินสนับสนุนและการบริ จาคเพื่อการกุศลดูรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าวได้ ในเวบไซต์ของบริ ษัท http://www.minorinternational.com/Sustain/Corruption.php และรายงานการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน ปี 2558 หน้ า 89-93 ในหัวข้ อหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริ มความซื่อสัตย์และความถูกต้ องชอบธรรม และการต่อต้ าน
การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน
ทังนี
้ ้ นับตังแต่
้ ปี 2556 จนถึงปั จจุบนั บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมลงนามเป็ นหนึ่งในรายชื่อบริ ษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้ าเป็ นแนว
ร่ วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ซึง่ เป็ นความร่ วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย หอการค้ าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้ า
นานาชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ในการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ จากการเข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์ดงั กล่าว บริ ษัทมีพนั ธะผูกพันในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง
กับการทุจริ ตภายในบริ ษัท รวมถึงการนํานโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและแผนการกํากับดูแลไปปฏิบตั ิ เพื่อป้องกันและติดตาม
ความเสี่ยงจากการทุจริ ต
ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต
บริ ษัทได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกของแนวร่ วมฯ ดังกล่าวอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
ในปี 2558 บริ ษัทได้ จดั ทําการฝึ กอบรมเพื่อป้องกันการทุจริ ตและคอรัปชัน่ ให้ แก่พนักงาน และเพิ่มนโยบายต่อต้ านการ
ทุจริ ตและคอรัปชัน่ โดยการเพิ่มเติมข้ อปฏิบตั เิ รื่ องการรับของขวัญ ของกํานัลและการเลี ้ยงรับรอง ให้ พนักงานต้ องสําแดงสิ่งของที่ให้
และรับ (e-gift declaration) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถตรวจติดตามได้ รายละเอียดระบุไว้ ในรายงานการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน ปี 2558 หน้ า 93
บริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแสการกระทํา
ผิดเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน สิทธิมนุษยชน หรื อจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท โดยสามารถส่งอีเมลถึง
กรรมการอิสระหรื อคณะกรรมการตรวจสอบที่ complaintMINT@minor.com หรื อ whistleblower@minor.com โดยฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัท จะพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแสจะ
ได้ รับการคุ้มครองและเก็บไว้ เป็ นความลับ โดยจะดําเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ ไข (ถ้ ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการ
ต่อไป
การส่งข้ อร้ องเรี ยน ปรากฏอยู่บนเวบไซต์ของบริ ษัทที่ http://www.minorinternational.com/Sustain/Complaint.php
ทังนี
้ ้บริ ษัท ได้ กล่าวถึงเรื่ องการประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรมไว้ ในเวบไซต์ของบริ 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 ษัทและบริ ษัทในเครื อคาดหวัง
ว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบตั แิ ละสนับสนุนให้ เกิดมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมและความถูกต้ อง
- รายละเอียดของระเบียบว่าด้ วยจริ ยธรรมที่สําคัญที่พนักงานควรปฏิบตั ิ สามารถดูได้ จาก
(http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php)
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(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทและธุรกิจในเครื อ ให้ ความสําคัญกับการบริ หารกิจการภายใต้ หลักจริ ยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ ซึง่ จริ ยธรรม
หนึง่ คือการเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วนด้ วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและ
ความต่างในเชิงวัฒนธรรมอันหลากหลาย บริ ษทั มีพนั ธสัญญาที่จะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้ วยความเสมอภาค ยุตธิ รรม และให้ เกียรติ
ต่อกัน พนักงานจะได้ รับสิทธิในสถานที่ทํางานที่มีสภาพแวดล้ อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา การกระทําในแง่ของสิทธิ
และเสรี ภาพของลูกจ้ าง ทังนี
้ ้ การปฏิบตั ใิ ดๆ ของบริ ษัทจะต้ องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขันพื
้ ้นฐานของบุคคลและชุมชน อาทิ การไม่
ละเมิดทรัพย์สิน สิทธิทางปั ญญา สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การปฏิบตั ทิ ี่เท่าเทียม ไม่พิจารณาถึงความแตกต่างด้ านเพศ ศาสนา
เชื ้อชาติ และความคิดเห็นทางการเมือง และการละเมิดสิทธิทางเพศ ในด้ านการคัดเลือกคูค่ ้ า บริ ษัทจะพิจารณาคูค่ ้ าของบริ ษัทที่มี
การดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในการดําเนินกิจการ โดยระบุไว้ ในรายงานประจําปี 2558 หน้ า 321 ในหัวข้ อ “สิทธิ
มนุษยชน”
เนื่องจากบริ ษัทมีหน่วยธุรกิจอยู่ในหลายประเทศทัว่ โลก บริ ษัทจึงมีนโยบายในการจ้ างพนักงานจากหลากหลายเชื ้อชาติ
พนักงานของเราทังชายและหญิ
้
งได้ รับค่าตอบแทน และได้ รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและการเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่า
เทียมกัน บริ ษัทให้ สิทธิพนักงานในการแสดงความคิดเห็นรวมทังสิ
้ ทธิตามกฎหมายต่างๆ ของประเทศที่เรามีหน่วยธุรกิจตังอยู
้ ่
รายละเอียดอยู่ในรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน 2558 หน้ า 78-79 หัวข้ อ การเป็ นผู้จ้างงานที่มีความรับผิดชอบ
ในปี 2558 บริ ษัทได้ แสดงจุดยืนในการสนับสนุนสิทธิเด็ก ด้ วยการลงนามแสดงคํามัน่ ต่อ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ิทาง
ธุรกิจ” ซึง่ พัฒนาโดยองค์การยูนิเซฟ องค์การช่วยเหลือเด็ก และข้ อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ โดยมีสถาบันไทยพัฒน์เป็ นผู้แทนใน
ประเทศไทยในการดําเนินการจัดฝึ กอบรมให้ แก่ภาคธุรกิจ เพื่อเป็ นองค์กรที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของเด็กที่อายุตํ่ากว่า 18 ปี ใน
บริ บทอาทิ สถานที่ทํางาน ภาวะตลาด และชุมชน รายละเอียด ปรากฎในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2558 หน้ า 73
บริ ษัทยังมีนโยบายให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของบริ ษัท และกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงสิทธิในการนําเสนอโครงการ
ที่เป็ นประโยชน์ตา่ งๆ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิในการรับรู้ ข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทอย่างเท่าเทียมกัน และหากมีกรณีที่
เกิดความขัดแย้ ง บริ ษัทมีนโยบายรับข้ อร้ องเรี ยนจากพนักงาน โดยแยกรายละเอียดดังนี ้
-

-

หัวข้ อระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อ 1. เชื่อฟั งและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติด ความมัน่ คงต่อสถานการณ์ของบริ ษัทและต่อประเทศ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สิทธิ
มนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา สิ่งแวดล้ อม ตลาดหลักทรัพย์ ภาษีอากร และความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ ข้ อ 2. ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้ วยความเสมอภาค ยุตธิ รรม และให้ เกียรติ พนักงานจะได้ รับสิทธิของการ
ทํางานในสถานทํางานที่มีสภาพแวดล้ อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทํา รวมทังการละเมิ
้
ด
สิทธิทางเพศ ข้ อ 4. ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ า แขก ผู้ประกอบการและหุ้นส่วนในการดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และยุตธิ 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 (ไม่
ว่าจะเป็ นเรื่ องที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อไม่ก็ตาม) ไปยังคณะทํางานรับข้ อร้ องเรี ยน เพื่อการสืบสวนและตรวจสอบ โดยผู้
ร้ องเรี ยนหรื อผู้ชี ้เบาะแสจะได้ รับการคุ้มครองจากบริ ษัท
(http://www.minorinternational.com/Sustain/Whistle.php)
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(4) การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทมีความเชื่อว่า เราอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวกับ “คน” คนเป็ นฟั นเฟื องหลักที่ผลักดันองค์กรในการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
และขับเคลื่อนการดําเนินกิจการไปสู่ความสําเร็ จ ทังในกลุ
้
่มธุรกิจโรงแรม ร้ านอาหาร และธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิต บริ ษัทจึง
มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ บุคลากรอย่างเป็ นธรรม ทังในเรื
้ ่ องของโอกาสทางอาชีพ ค่าจ้ างแรงงาน ค่าตอบแทนการฝึ กอบรม ค่า
รักษาพยาบาล สวัสดิการต่างๆ เงินช่วยเหลือบุตร-ธิดาของพนักงาน การเตรี ยมความพร้ อมหลังเกษี ยณ และสภาพแวดล้ อมที่ดีใน
การทํางาน บริ ษัทยังเชื่อมัน่ ด้ วยว่า บุคลากรไม่เพียงแต่เป็ นทรัพยากรที่สําคัญที่สดุ ของบริ ษัทเท่านัน้ หากยังเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่า
ต่อครอบครัวและชุมชนของเขาเหล่านันด้
้ วย ความสําเร็ จของบริ ษัท ความยัง่ ยืนของชุมชนและความสามารถทางการแข่งขันทาง
ภาคเศรษฐกิจของบริ ษัท ซึง่ 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
ในรายงาน
ประจําปี และรายงานการพัฒนาอย่างความยัง่ ยืน มีดงั นี ้
- ระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อ 2. ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้ วยความเสมอภาค ยุตธิ รรม และให้ เกียรติ พนักงานจะได้ รับสิทธิของการ
ทํางานในสถานที่ทํางานที่มีสภาพแวดล้ อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทํา รวมทังการละเมิ
้
ด
สิทธิทางเพศ (http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php)
- เวบไซต์ของบริ ษัทหัวข้ อ การพัฒนาสู่ความยัง่ ยืน นโยบายรับข้ อร้ องเรี ยนจากพนักงาน ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบใน
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 และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค Anantara Careers Facebook
https://www.facebook.com/Anantara.Careers) หรื อ ไมเนอร์ Yammer ซึง่ เป็ นช่องทางการสื่อสารระหว่าง
พนักงานของไมเนอร์ ทวั่ โลก
- การจัดการฝึ กอบรมพนักงาน และส่งเสริ มการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน โดยมีโครงการพัฒนาทักษะและ
โครงการพัฒนาผู้นําต่างๆ รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างความยัง่ ยืนปี 2558 หน้ า 75-81
- พนักงานของบริ ษัททังชายและหญิ
้
งได้ สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันในเรื่ องของอัตราเงินเดือน สวัสดิการ และการ
ฝึ กอบรมต่างๆ จากการประเมินของบริ ษัท อัตราค่าจ้ างสําหรับพนักงานระดับแรกเข้ าในประเทศไทย อยู่ระหว่าง
อัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าของประเทศที่เดือนละ 9,000 บาท ไปจนถึงระดับที่สงู กว่าอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าของประเทศร้ อยละ
30 ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของธุรกิจ ลักษณะงาน และทีต่ งของหน่
ั้
วยธุรกิจ รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน ปี 2558 หน้ า 78-79 หัวข้ อ การเป็ นผู้จ้างงานที่มีความรับผิดชอบ
-

การตอบสนองต่อความต้ องการและความคาดหวังของพนักงาน ด้ วยการให้ ผลตอบแทนการทํางานที่เหมาะสมและ
เป็ นธรรม การสร้ างสิ่งแวดล้ อมการทํางานที่ดี และให้ สวัสดิการต่างๆ อาทิ การจัดคอร์ สเต้ นเพื่อสุขภาพ คอร์ สโยคะ
ทุกวันพุธ ส่วนลดร้ านค้ า ร้ านอาหาร และโรงแรมในเครื อ และการจัดรถรับส่งพนักงาน เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานมี
สุขภาพที่ดีและมีความสะดวกสบายในการเดินทางมาทํางาน ในปี นี ้เราได้ ริเริ่ มหลักสูตรเทียบโอนรายวิชาออนไลน์
ให้ กบั พนักงานทีต่ ้ องการทํางานไปด้ วยและเรี ยนต่อได้ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขันสู
้ ง(ปวส.)
และระดับ
ปริ ญญาตรี เพื่อให้ โอกาสพนักงานได้ ประสบความสําเร็ จทางการศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถ
เติบโตทางอาชีพต่อไปในอนาคต ซึง่ เป็ นกลยุทธ์ในการรักษาบุคลากรขององค์กร รายละเอียด แสดงไว้ ในรายงานการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2558 หน้ า 77
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-

ข้ อมูลสถิตขิ องพนักงาน สัดส่วนของประเภทการจ้ างงาน สัดส่วนของพนักงานแยกตามพื ้นที่ สัดส่วนของพนักงานแยก
ตามระดับของพนักงาน สัดส่วนของพนักงานแยกตามสัญชาติ และจํานวนอุบตั เิ หตุในโรงงาน ปรากฏอยู่ในรายงาน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2558 หน้ า 72-75

(5) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทมุ่งมัน่ สร้ างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผ้ บู ริ โภค โดยมีแนวคิดของบริ ษัทในการสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า 100%
ซึง่ ครอบคลุมเกินกว่าเพียงแค่การจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การแก่ลกู ค้ าตามปกติ บริ ษัทให้ ความสําคัญเรื่ องความปลอดภัยของ
อาหารและสินค้ าที่จําหน่ายโดยการพยายามตรวจสอบไปถึงแหล่งผลิตวัตถุดิบและสินค้ าว่ามีความปลอดภัย โดยคํานึงถึงปั จจัย
ต่างๆ อาทิ คุณภาพของสินค้ าและบริ การ และมาตรฐานด้ านความปลอดภัยของผู้บริ โภค มีการตรวจสอบคุณภาพผู้จดั จําหน่าย
ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) และมีการลงนามระเบียบปฏิบตั สิ ําหรับคูค่ ้ า (Supplier Code of Conduct) เพื่อทําให้ มนั่ ใจว่าคู่
ค้ าของบริ ษัทมีจรรยาบรรณ มีการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้ า และใส่ใจในเรื่ องสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้ อม ซึง่ เรา
ได้ ประกาศเรื่ องจรรยาบรรณคูค่ ้ าไว้ ในเวบไซต์ของบริ ษัท เรื่ องระเบียบปฏิบตั คิ คู่ ้ า และในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2558
หน้ า 47 หัวข้ อ การจัดซื ้อจัดจ้ างอย่างมีความรับผิดชอบ และหน้ า 49-51 ในหัวข้ อ ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และปกป้องข้ อมูล
ของลูกค้ า ซึง่ รวมไปถึงเรื่ องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และการตรวจสอบต้ นทางของอาหาร (Food
Traceability) การขอใบรับรองเรื่ องอาหารแพ้ ง่าย การสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและไม่หลอกลวงผู้บริ โภค และมีการ
ประกาศนโยบายของเราในการจัดเก็บข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ าในหน้ าเพจของแบรนด์ และเวบไซต์ของโรงแรม นอกจากนี ้เรายัง
ส่งเสริ มเรื่ องประสบการณ์ที่ดีแก่ลกู ค้ า และการเข้ าถึงวัฒนธรรมท้ องถิ่นข้ อมูลเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2558
หน้ า 52-53 หัวข้ อ สร้ างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้ แก่ลกู ค้ า
เราสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ าถึงคุณภาพของวัตถุดบิ ที่ใช้ ว่าเป็ นมิตรกับผู้บริ โภค และสิ่งแวดล้ อม และส่งเสริ มเรื่ อง
สุขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดีของคนในสังคม เช่น วัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในร้ านซิซซ์เลอร์ กว่า 150 ชนิด เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ปลอด
ผงชูรส เช่นเดียวกับเบอร์ เกอร์ คงิ ที่ผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานการประกอบการกับอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการแพ้ ก่อนจะ
ได้ รับอนุญาตให้ นําโปรโมชัน่ ออกสู่ท้องตลาด การสร้ างแบรนด์ “ความสมดุล” เพื่อสุขภาพ โดย อนันตรา ซึง่ ผนวกศาสตร์ ของสุขภาพ
และการบําบัดโดยมีเป้าหมายให้ ลูกค้ ามีสขุ ภาพที่ดีขึ ้น รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน หน้ า 50-51
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการสื่อสารด้ านการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิของข้ อมูลของลูกค้ า
โดยเฉพาะกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรื อการสื่อสารผ่านทางระบบสังคมออนไลน์ตา่ งๆ โดยให้ ความเคารพต่อความ
เป็ นส่วนตัวของลูกค้ า และให้ ทางเลือกแก่ลกู ค้ าในการปฏิเสธการรับข่าวสารและข้ อมูลจากแบรนด์ตา่ งๆ ของบริ ษัท
และดูแลเพื่อให้ แน่ใจว่าเนื ้อหาสาระของข้ อมูลเป็ นไปตามข้ อเท็จจริ ง รายละเอียดอยู่ในหน้ า 51 ของรายงานการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2558
- ตัวอย่างของกิจกรรม ที่ทางโรงแรมจัดขึ ้นคือการท่องเที่ยวกับ “ผู้ชํานาญของอนันตรา” ซึง่ เป็ นการนําผู้เชี่ยวชาญใน
ท้ องถิ่นและผู้แทนที่มีความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้ าน
มาช่วยเพิ่มประสบการณ์อนั น่าประทับใจแก่ลกู ค้ า
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมที่ “ผู้ชํานาญคลอง” ของอนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ พาลูกค้ าของโรงแรมชมคลองอันคดเคี ้ยว
ในกรุ งเทพฯ ด้ วยเรื อหางยาว ชมวิถีชีวติ ริ มคลองและวัดวาอารามอันสวยงาม
หากมีเรื่ องที่ขดั แย้ งหรื อเกิดความไม่พอใจ ผู้บริ โภคสามารถส่งเรื่ องร้ องเรี ยนมาได้ ที่เวบไซต์ของบริ ษัท
http://www.minorinternational.com/Sustain/Complaint.php
-
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(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
การที่บริ ษัทมีธุรกิจในพื ้นที่ที่มีความงดงามทางธรรมชาติทวั่ โลก ทําให้ ต้องคํานึงถึงการบริ หารจัดการด้ านผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม โดยเริ่ มตังแต่
้ การเลือกทําเลที่ตงของธุ
ั้
รกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ เกิดผลกระทบน้ อยที่สดุ ต่อสภาพแวดล้ อมที่มีอยู่เดิม
ในระหว่างการก่อสร้ างในพื ้นที่นนั ้ และยังออกแบบสิ่งปลูกสร้ างโดยใช้ วสั ดุและงานศิลปะท้ องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของ
ทังโครงสร้
้
างและการตกแต่งโรงแรม และปลูกพืชพรรณไม้ ท้องถิ่นไว้ ในพื ้นที่ของโรงแรม นอกจากนี ้ บริ ษัทมีระบบการจัดการด้ าน
พลังงาน การจัดการนํ ้า การกําจัดของเสียและจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริ มให้ มีการ
อนุรักษ์สตั ว์และพรรณไม้ ท้องถิ่นเพื่อคงความสวยงามตามธรรมชาติของพื ้นที่เหล่านันไว้
้ ด้วย บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในเรื่ องการ
ดูแลสิ่งแวดล้ อมไว้ ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2558 หน้ า 33-45 และหน้ า 97-104 โดยมีตวั อย่างการรายงานเช่น
-

โรงแรมอนันตรา เมด์จมุ เบ ได้ ตดิ ตังระบบโซลาร์
้
เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 925 แผ่น และ
จะเริ่ มใช้ ใน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ระบบนี ้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 450 กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อวัน และไฟฟ้าที่
ผลิต ได้ นี ้จะนําไปใช้ ภายในโรงแรม ห้ องพักของแขก บริ เวณที่พกั ของพนักงาน และระบบผลิตนํ ้าร้ อน

-

รายงานการใช้ พลังงานและนํ ้าของกลุ่มโรงแรมและโรงงานไมเนอร์ แดรี่ ไมเนอร์ ชีส และนวศรี รายงานการปล่อย
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และปริ มาณและคุณภาพนํ ้าที่ผ่านระบบบําบัดนํ ้าเสียของโรงงานที ้งสามแห่ง และรายงาน
การก่อกําเนิดของเสียและการนํากลับมาใช้ ใหม่ของโรงงานไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชีส

-

ในปี 2558 เป็ นปี แรกที่เรารายงาน เรื่ องความหลากหลายทางชีวภาพตามคําจํากัดความของ GRI และแสดงรายชื่อ
โรงแรมของไมเนอร์ ที่มีพื ้นที่อยู่ในหรื อใกล้ กบั พื ้นที่อนุรักษ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทังแสดงรายชื
้
่อของ
สัตว์ตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื ้นที่ที่ไมเนอร์ ดําเนินกิจการหรื อให้ การสนับสนุนจํานวน
36 รายชื่อ

-

สมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม Green Growth 2050 แก่โรงแรมในเครื ออนันตรา 27 แห่ง ได้ รับ
ใบรับรองประกาศนียบัตรระดับทองแล้ ว 7แห่ง (รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2558 หน้ า 14)

(7) การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มทัศนคติความรับผิดชอบต่อสังคมให้ แก่พนักงาน จึงมีกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทปลูกฝั งแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมให้ แก่พนักงานตังแต่
้ เริ่ มปฐมนิเทศ ซึง่ จะกล่าวถึงค่านิยม
องค์กร วิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร และกลยุทธ์ในการพัฒนาสู่ความยัง่ ยืนของบริ ษัท หลังจากนัน้ พนักงานจะมีโอกาสได้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
มากมายที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดการทํางานกับบริ ษัท ปั จจุบนั กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มการทํางาน
เป็ นทีมของฝ่ ายธุรกิจต่างๆ หลายกิจกรรม ล้ วนมุ่งเน้ นเรื่ องการทําความดีเพื่อสังคมและชมรม CSR ของบริ ษัทจะมีการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคมตลอดทังปี
้ รายละเอียดในการร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคมของบริ ษัท มีการแสดงไว้ ในหลายส่วนของรายงานการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนปี 2558 อาทิ
-

โครงการ “Minor Together With Love” และ Minor Founder’s Day ส่งเสริ มให้ พนักงานมีจิตอาสาและเข้ าร่ วม
กิจกรรมการกุศลต่างๆ อาทิ โครงการ English for Kids โดยการจ้ างครู เจ้ าของภาษามาสอนการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษให้ นกั เรี ยนในโรงเรี ยนที่บริ ษัทให้ การอุปถัมภ์ 2 แห่ง และจัดอุปกรณ์การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้ กบั โรงเรี ยนอีก 1 แห่งการบริ จาคโลหิตรายไตรมาส การระดมทุนในโครงการต่างๆเพื่อมอบแก่ผ้ ดู ้ อยโอกาสและ
ร่ วมแรงเพื่อซ่อมแซมโรงเรี ยน รายละเอียดและในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2558 หัวข้ อ “สร้ างสรรค์วนั
พรุ่ งนี ้” หน้ า 68-81 และหัวข้ อสร้ างจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม หน้ า 82-88

ส่วนที่ 2 หน้ า 106

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

-

-

-

-

-

โครงการอนันตรา 365 วันแห่งการทําความดี โดยโรงแรมในเครื ออนันตราทัว่ โลก ได้ ทํากิจกรรมด้ านการช่วยเหลือ
ชุมชนท้ องถิ่นและสภาพแวดล้ อมใกล้ เคียง อาทิ โครงการอนันตรา Wishing Tree ซึง่ จัดหาทุนในการซื ้อชุดนักเรี ยน
กระเป๋ านักเรี ยน และอุปกรณ์การเรี ยนให้ แก่นกั เรี ยนในชุมชน จัดทัศนศึกษานอกโรงเรี ยน ให้ ความรู้ แก่นกั เรี ยนใน
เรื่ องความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล เยี่ยมเยือนสถานเลี ้ยงเด็กกําพร้ าและเด็กที่ต้องการความดูแลเป็ นพิเศษ
ปลูกป่ าชายเลน ปลูกหญ้ าทะเล และทําความสะอาดชายหาดและเขตอุทยาน รายละเอียดอยูใ่ นรายงานเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2558 หน้ า 87
การบริ จาครู ปแบบต่างๆ การรณรงค์ และการระดมทุนเพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่สถานสงเคราะห์ หรื อโครงการด้ าน
การกุศล ผ่านโครงการทําดีเดือนเกิด ซึง่ เป็ นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานเจ้ าของวันเกิดในแต่ละเดือนได้
ร่ วมกันทําความดี รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2558 หน้ า 85
การสร้ างความยัง่ ยืนโดยการส่งเสริ มคุณภาพทรัพยากรบุคคลในรู ปแบบต่างๆ เช่น บริ ษัทได้ ลงนามบันทึกความเข้ าใจ
(MOU) กับสถานศึกษาในประเทศไทยกว่า 100 แห่ง มีนกั เรี ยนร่ วมโครงการในปี 2558 กว่า 4,000 คน โครงการนี ้
สนับสนุนให้ นกั ศึกษามีรายได้ ในระหว่างเรี ยนและได้ เข้ าฝึ กงานกับบริ ษัท
รวมถึงมอบโอกาสในการบรรจุเข้ าเป็ น
พนักงานของบริ ษัทในอนาคต ดังปรากฏในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2558 หน้ า 75-77
มูลนิธิ โกลเด้ น ไทรแองเกิ ้ล เอลเลเฟ่ นของเรา เป็ นผู้ให้ การสนับสนุนหลักแก่โครงการช้ างไทยบําบัดเด็กออทิสติก ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อช่วยให้ เด็กที่มีอาการออทิสติกสามารถฟื น้ ฟูประสาทสัมผัส และมีพฒ
ั นาการด้ านทักษะ
การเข้ าสังคมและอื่นๆ โดยใช้ ช้างเป็ นสื่อในการบําบัด รายละเอียดอยู่ในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2558
หน้ า 74
ไมเนอร์ ร่วมส่งเสริ มให้ เกษตรกรในชุมชนมีรายได้ อย่างยัง่ ยืน เช่นการรับซื ้อผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงซึง่ มี
เกษตรกรที่เป็ นชาวเขาเป็ นผู้ปลูกผักและผลไม้ ส่งให้ แบรนด์ของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และส่งเสริ มการสร้ างเครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชน อาชีพ ขายไข่นกกระทาบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึง่ ประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างมาก รายละเอียดอยู่ใน รายงานเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2558 หน้ า 59
โรงแรมของเราในประเทศแอฟริ กาส่งเสริ มการจ้ างงานท้ องถิ่น อาทิ โรงแรมและแคมป์ของเอเลวาน่าในแอฟริ กา สร้ าง
ด้ วยวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้ และใช้ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ซึง่ หมายถึงการจ้ างงานช่างฝี มือท้ องถิ่นด้ วย
รายละเอียดอยู่ใน รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2558 หน้ า 61

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม และ
ผู้มีส่วนได้ เสีย
กลุ่มธุรกิจในเครื อของบริ ษัท มีการนํานวัตกรรมด้ านต่างๆ ซึง่ บริ ษัทได้ นํามาใช้ ให้ เหมาะสมกับธุรกิจ อาทิ
-

รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2558 หน้ า 44
ทีมออกแบบของกลุ่มธุรกิจอาหารของไมเนอร์ ได้ คดิ ค้ นนวัตกรรม เคาน์เตอร์ แบบน๊ อคดาวน์สําหรับแดรี่ ควีน คล้ าย
กับการต่อเลโก้ เคาน์เตอร์ มีทงหมด
ั้
3 ขนาด สามารถติดตังโดยการเชื
้
่อมต่อของยูนิต ตามขนาดที่ต้องการ ทังนี
้ ้เพื่อ
การติดตังที
้ ่รวดเร็ วขึ ้น ง่ายต่อการลดหรื อเพิ่มขนาด ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั พื ้นที่ในการจัดจําหน่ายและไม่ก่อให้ เกิดขยะ
เนื่องจากเมื่อถอดแล้ วสามารถนํามาใช้ ใหม่ได้ รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2558 หน้ า 43

-

โครงการนําร่ องเพื่อติดตามปริ มาณการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ใน
ระหว่างการขนส่งสินค้ าและผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท (Green Logistic) รายงานไว้ ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี
2558 หน้ า 81
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-

-

โครงการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์แนวปะการังในมัลดีฟส์ ร่ วมมือกับนักชีววิทยาทางทะเล จากมูลนิธิสิ่งมีชีวิตทางทะเล
คาเลด เวลิ ซุลตาล ในการเก็บดาวมงกุฎหนามทะเล ที่แพร่ พนั ธุ์ได้ อย่างรวดเร็ วและเป็ นอันตรายต่อประการัง โดย
เปิ ดโอกาสให้ แขกของโรงแรมได้ มีสว่ นร่ วมในกิจกรรมนี ้ เป็ นการสร้ างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้ กบั ลูกค้ าและอนุรักษ์
ธรรมชาติไปพร้ อมๆ กัน
นวัตกรรมด้ านสังคม โดยโครงการส่งเสริ มให้ ผ้ พู ิการ 153 คนได้ ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพในการทําเบเกอรี่ เพื่อใช้ เป็ น
ทางเลือกในการทํางานหรื อประกอบอาชีพส่วนตัวได้ ในอนาคต รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี
2558 หน้ า 74
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 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 จดั
ให้ มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอทีจ่ ะดําเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ ระบบควบคุมภายใน ในเรื่ องการ
ติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษัทและบริ ษัทย่อยจากการที่
กรรมการหรื อผู้บริ หารนําไปใช้ โดยมิชอบ
หรื อโดยไม่มีอํานาจรวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ ว
11.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ได้ แต่งตังให้
้ นางสาว ปั ทมา เงินบํารุง ดํารง
ตําแหน่งหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทในปี 2559 เนื่องจากมีความรู้ความเข้ าใจในการดําเนินงานของบริ ษัท
และเคยเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านด้ านตรวจสอบภายใน ได้ แก่ Risk Management –
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ Anti-Corruption: The Practical Guide ACPG 2015, Thai Institute of Directors
ทังนี
้ ้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ายผู้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริ ษัทจะต้ องได้ รับความห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบ
ภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3
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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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

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

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้ บริการเช่า

22,877,693.78

23,254,844.10

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

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริ การ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป เป็ นบริษัทย่อยถือหุ้นร้ อยละ 99.73 โดย บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บจก. เอ็มเจ็ท

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้ บริการเช่า

889,819.02

1,623,921.00

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
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บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริ การ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป เป็ นบริษัทย่อยถือหุ้นร้ อยละ 99.73 โดย บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บจก. เอ็มเจ็ท

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้ บริการเช่า

25,668,344.38

42,328,576.76

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. หัวหิน รี ซอร์ ท - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริ การ : บจก. หัวหิน รี ซอร์ ท
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. หัวหิน รี ซอร์ ท
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บจก. เอ็มเจ็ท

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้ บริการเช่า

1,542,086.50

530,778.04

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. เอ็มไอ สแควร์ - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้รับบริ การ : บจก. เอ็มไอ สแควร์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจ.เอ็มไอ สแควร์ อัตราร้ อยละ
100 ใน บจก. เอ็มไอ สแควร์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บจก. เอ็มเจ็ท

ค่ าใช้ จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้ บริการเช่า

270,000.00

-

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
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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

บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) - บจก. เอ็มเจ็ท
ผู้ขาย : บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย)
ผู้ซื ้อ :
บจก. เอ็มเจ็ท
ความสัมพันธ์ :
1 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
2 บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย)
3 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บจก. เอ็มเจ็ท

รายได้ จากการขาย : บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศ

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

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

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

สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557
2,560.00

-

บริ ษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ บจก. เอ็มเจ็ท เป็ นรายการ
ค้ าตามปกติที่บริ ษัทย่อยดําเนินอยู่
คณะกรรมการรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

1,820,676.00

1,803,312.00

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

1,877.99

111,196.56

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

ไทย) จําหน่ายสินค้ าประเภทแฮมเบอร์ เกอร์ ให้ บจก.
เอ็มเจ็ท โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทังนี
้ ้การซื ้อ
ขายดําเนินการภายใต้ สญ
ั ญาที่ชดั เจน

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

รายได้ ค่าเช่ า : บจก. เอ็มเจ็ท จ่ายค่าเช่าเครื่ อง

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
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เหตุผลและความจําเป็ น

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

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
และถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
2. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล และ บจก. ไม้ ขาว เวเคชัน่ วิลล่า

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

630,000.00

630,000.00

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

รายได้ จากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

13,533,214.36

10,489,778.69

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

รายได้ จากการขาย : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ

24,543,809.46

19,098,765.26

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

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านบัญชี โดยคิดค่าบริการตาม
ลักษณะและปริ มาณงาน ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราที่คดิ ตามต้ นทุนจริ ง และเป็ นอัตรา
เดียวกันกับที่คดิ กับผู้รับบริ การรายอื่นทุกราย

บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป - บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้ขาย :
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
ผู้ซื ้อ :
บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป เป็ นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
ถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็ นกรรมการใน บมจ ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล บมจ. เดอะ ไม
เนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และ บจก.ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
บจก. ไมเนอร์ ดีควิ - บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้ขาย : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ
ผู้ซื ้อ :
บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป เป็ นบริ ษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อย
ละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีควิ และถื อหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็ นกรรมการใน บมจ ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล บมจ. เดอะ ไม
เนอร์ 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

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

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 113
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บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้ขาย : บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย)
ผู้ซื ้อ :
บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป เป็ นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือ
หุ้นร้ อยละ 95 ใน บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) และถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค
เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็ นกรรมการใน บมจ ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล บมจ. เดอะ ไม
เนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และ บจก.ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้ขาย : บจก. สเวเซ่นส์ (ไทย)
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 บมจ ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล บจก. สเวน
เซ่นส์ (ไทย) และ บจก.ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
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 ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล บมจ. เดอะ
ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และ บจก.ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

117,264,911.78

99,365,201.83

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

รายได้ จากการขาย : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)

1,289,857.21

1,248,497.27

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

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด

2,349,254.97

2,493,964.52

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

รายได้ จากการขาย : บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศ

ไทย) จําหน่ายสินค้ าประเภทแฮมเบอร์ เกอร์ ให้ บจก.
ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคา
ตลาด ทังนี
้ ้การซื ้อขายดําเนินการภายใต้ สญ
ั ญาที่
ชัดเจน

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

กรุ๊ ป ให้ บริ การด้ านการบริ หารจัดการและด้ านการเงิน
การคิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะธุรกิจปกติ
ทัว่ ไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการตาม
ลักษณะและปริ มาณงาน ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริ การดังกล่าว
เป็ นอัตราที่คดิ ตามต้ นทุนจริ ง และเป็ นอัตราเดียวกัน
กับที่คดิ กับผู้รับบริ การรายอื่นทุกราย
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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 ถือ
หุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็ นกรรมการใน บมจ ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล บมจ. เดอะ ไม
เนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และ บจก.ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ผู้ให้ เช่า : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
ผู้เช่า :
บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป เป็ นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือ
หุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) และถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค
เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล บจก. สเวน
เซ่นส์ (ไทย) และ บจก.ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์ วิส
พาร์ ทเนอร์ โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไม
เนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บจก.
ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์

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

สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557
50,999,116.00

40,799,288.89

79,073.60

88,284.62

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

-

155,000.00

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญมากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้
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 ค่าบริ การจัดการ : บจก. สเวนเซ่นส์

(ไทย) ให้ บริการด้ 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

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์ ให้ บริการด้ านการตรวจสอบภายใน โดยคิด
ค่าบริ การตามลักษณะและปริ มาณงาน ทังนี
้ ้ อัตรา
ค่าบริ การดังกล่าวเป็ นอัตราทีค่ ดิ ตามต้ นทุนจริ ง และ
เป็ นอัตราเดียวกันกับที่คดิ กับผู้รับบริการรายอื่นทุก
ราย
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เป็ นผลจากการที่ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นใน
บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ ซึง่ ถือเป็ นลงทุนประเภท
หนึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์ )
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
ผู้ขาย :
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
ผู้ซื ้อ :
บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บมจ.เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
ผู้ขาย : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
ผู้ซื ้อ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และ ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บมจ.เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ในบจก. บีทีเอ็ม (ไทย
แลนด์) โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์ และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

รายได้ จากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

2,068,289.27

137,904.80

บริ ษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
เป็ นรายการค้ าตามปกติที่บริ ษัทย่อยดําเนินอยู่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

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

1,402,040.67

104,974.39

เนื่องจาก บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เป็ นผู้ผลิตและ
จําหน่ายเบเกอร์ รี่ เป็ นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

278,175.00

226,779.00

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

และบริ ษัทย่อย จําหน่ายสินค้ าและผลิตภัณฑ์ให้
บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิดราคาในอัตราราคา
ตลาด ทังนี
้ ้การซื ้อขายดําเนินการภายใต้ สญ
ั ญาที่
ชัดเจน

ย่อย ซื ้อผลิตภัณฑ์จาก บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
ทังนี
้ ้ อัตราค่าสินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและ
ใกล้ เคียงกับการซื ้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจาก
บุคคลภายนอก

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

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
ผู้ให้ เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้เช่า : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน บจก. บีทเี อ็ม (ไทย
แลนด์) โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์ และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

รายได้ ค่าเช่ า : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ่ายค่า

บจก. เจ้ าพระยา รี สอร์ ท - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เจ้ าพระยา รี สอร์ ท
ผู้รับบริ การ : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน บจก. บีทเี อ็ม (ไทย
แลนด์) โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. เจ้ าพระยา รี สอร์ ท และ
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป

รายได้ ค่าเช่ า : บริษัท บีทเี อ็ม (ไทยแลนด์) จํากัด

สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557
134,549.32

21,325.81

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

138,687.78

-

สัญญาเช่าเป็ นการให้ เช่าตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เป็ นไป
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท

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

เช่าอาคารจาก บริษัทย่อย คือ บริ ษัท เจ้ าพระยา รี
สอร์ ท จํากัด โดยมีกําหนดอัตราค่าเช่าที่ใกล้ เคียงกับ
ราคาตลาด และมีกําหนดระยะเวลาที่ชดั 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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd.
MHG International Holding (Mauritius) – MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd.
ผู้ให้ ก้ ู : MHG International Holding (Mauritius)
ผู้ก้ ู : MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd.
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน MHG International
Holding (Mauritius) โดยผ่าน บมจ. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน MHG Signity Asset
Holding (Mauritius) Ltd. โดยผ่าน MHG International Holding (Mauritius)

MHG International Holding (Mauritius) – MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd.
ผู้ให้ ก้ ู : MHG International Holding (Mauritius)
ผู้ก้ ู : MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd.
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน MHG International
Holding (Mauritius) โดยผ่านบมจ. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน MHG Signity Asset
Holding (Mauritius) Ltd. โดยผ่าน MHG International Holding (Mauritius)

เงินให้ ก้ ยู ืม : MHG International Holding

133,527,820.00

8,240,750.00

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

ดอกเบีย้ รับ : MHG International Holding

6,765,076.57

2,741.69

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

(Mauritius) ให้ MHG Signity Asset Holding
(Mauritius) Ltd. กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน และคิด
อัตราดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือ
หุ้นและอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์
ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
8,240,750.00
การกู้เพิม่
124,505,670.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
781,400.00
ราคาตามบัญชีปลายปี
133,527,820.00
(Mauritius) ให้ MHG Signity Asset Holding
(Mauritius) Ltd. กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน โดยคิด
ดอกเบี ้ยในอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้นและ
อ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ โดยมี
สัญญาทีก่ ําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 118

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

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 :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน Lodging
Mangement (Labuan) Limited โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป และ บมจ. ไม
เนอร์ 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 น
กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ Eutopia Private Holding Limited
Lodging Management (Mauritius) - Eutopia Private Holding Limited
ผู้ให้ บริ การ : Lodging Management (Mauritius)
ผู้รับบริ การ : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน Lodging
Mangement (Labuan) Limited โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป และ บมจ. ไม
เนอร์ 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 น
กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ Eutopia Private Holding Limited

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : Lodging Mangement

188,633,943.40

253,664,302.54

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

-

160,446,681.54

เนื่องจาก Lodging Management (Mauritius)มีผ้ ทู ี่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้ 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 ค่าบริ การจัดการ : Lodging

Management (Mauritius) เป็ นตัวแทนในการ
ให้ บริ การ การคิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะ
สากลทัว่ ไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้ มี
การกําหนดอัตราค่าบริการที่ชดั เจน

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 119

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

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 และ
ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล อัตราร้ อยละ 50 ใน Eutopia
Private Holding Limited
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ น
กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป และ Eutopia Private Holding Limited
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 ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป และ
ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล อัตราร้ อยละ 50 ใน Eutopia
Private Holding Limited
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ น
กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป และ Eutopia Private Holding Limited
บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล - Eutopia Private Holding Limited
ผู้ให้ บริ การ : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ผู้รับบริ การ : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล และบจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Eutopia Private
Holding Limited
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ น
กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ Eutopia Private Holding Limited

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล

2,181,505.41

2,193,177.81

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

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

1,973,283.00

1,723,973.60

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีผ้ ทู ี่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. อาร์จีอาร์

54,966,098.90

-

เนื่องจาก บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีผ้ ทู ี่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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

เนชัน่ แนล ให้ บริ การด้ านการบริ หาร แก่ Eutopia
Private Holding Limited การคิดค่าบริ หารจัดการ
เป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป และอัตรา
ค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการดังกล่าวเป็ นอัตราที่
ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้มีการกําหนดอัตรา
ค่าบริ การที่ชดั เจน

อินเตอร์ เนชัน่ แนล ให้ บริ การด้ านการบริ หาร แก่
Eutopia Private Holding Limited การคิดค่าบริ หาร
จัดการเป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป และอัตรา
ค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการดังกล่าวเป็ นอัตราที่
ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้มีการกําหนดอัตรา
ค่าบริ การที่ชดั เจน

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 120

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 และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ น
กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ Eutopia Private Holding Limited
บมจ. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - Eutopia Private Holding Limited
ผู้ให้ บริ การ : บมจ. 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 และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ น
กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ Eutopia Private Holding Limited
บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล - Eutopia Holding Private Limited
ผู้รับเงินปั นผล : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ผู้จ่ายเงินฝั นผล : Eutopia Holding Private Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล และบจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Eutopia Private
Holding Limited
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ น
กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ Eutopia Private Holding Limited

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

สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

444,540.00

417,070.00

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 : บมจ. ไมเนอร์ โกลบอล

420,000.00

-

เนื่ องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มี บุคลากรที่มี
ความเชี่ ยวชาญในด้ านการตรวจสอบภายใน และยังเพื่ อ
เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เงินปั นผลรั บ : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

81,272,399.09

-

เป็ นผลจากการที่ บจก.อาร์ จีอาร์ อินเตอรื เนชัน่ แนล ถื อหุ้น
ใน Eutopia Holding Private Limited ซึ่งถื อเป็ นการลงทุน
ประเภทหนึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ ว

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

โซลูชั่นส์ ให้ บ ริ ก ารด้ า นการตรวจสอบภายใน แก่
Eutopia Private Holding Limited การคิดค่าบริ การ
เป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป และอัตราค่าธรรมเนียม
บริ การดังกล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้ เ คียงกับราคาตลาด
ทังนี
้ ้มีการกําหนดอัตราค่าบริ การที่ชดั เจน

รั บ เงิ น ปั นผลจากการลงทุ น ใน Eutopia Holding
Private Limited ในอัตราเดี ยวกับ Eutopia Holding
Private Limited จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทัว่ ไป
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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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

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 :
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป และถือ
หุ้นทางอ้ อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป อัตราร้ อยละ 50 ใน MHG Deep Blue
Financing
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - MHG Deep Blue Financing
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : MHG Deep Blue Financing
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน MHG Deep Blue
Financing โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์ และบจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล

21,793,776.00

20,897,136.00

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป มีผ้ ทู ี่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ มากกว่า และเพื่ อเป็ นการใช้ ทรั พยากร
ร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

120,000.00

40,950.00

เนื่ องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มี บุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านบริ การทางบัญชีและภาษี อากร และ
ยัง เพื่ อเป็ นการใช้ ทรั พ ยากรร่ ว มกันให้ เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

475,341.00

90,182.00

เนื่ องจาก บมจ. ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เ นชั่นแนล เป็ นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ น
การใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่ เ กิ ด ขึ น้ มี ค วามสมเหตุ ส มผล เป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท

กรุ๊ ป ให้ บริ การทางการเงิน การคิดค่าบริ หารจัดการ
เป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป และอัตราค่าธรรมเนียม
บริ หารจัดการดังกล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับราคา
ตลาด ทังนี
้ ้ มีการกําหนดอัตราค่าบริ การที่ชดั เจน

โซลูชั่นส์ ให้ บ ริ ก ารด้ า นบัญ ชี และภาษี อ ากรให้ แก่
MHG Deep Blue Financing ก า ร คิ ด ค่ า บ ริ ห าร
จัดการเป็ นไปในลัก ษณะธุ ร กิ จ ปกติ ทั่ว ไป และคิด
อัตราค่าธรรมเนี ยมบริ หารจัดการตามลักษณะและ
ปริ มาณงาน ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริ การดังกล่าวเป็ นอัตราที่
คิดตามต้ นทุนจริ ง และเป็ นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผู้รับบริ การรายอื่นทุกราย

Per Aquum Management Pty. Ltd.
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล - Per Aquum Management Pty. Ltd.
ผู้ให้ บริ การ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ผู้รับบริ การ : Per Aquum Management Pty. Ltd.
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน Per Aquum
Management Pty. Ltd. โดยผ่าน Lodging Management (Mauritius)
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล
้
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน Lodging
Management (Mauritius) โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป

เนชัน่ แนล ให้ บริ การด้ านการบริ หาร แก่ Per Aquum
Management Pty. Ltd. การคิ ด ค่ า บริ หารจั ด การ
เป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป และอัตราค่าธรรมเนียม
บริ หารจัดการดังกล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับราคา
ตลาด ทังนี
้ ้มีการกําหนดอัตราค่าบริ 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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป - Per Aquum Management Pty. Ltd.
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ผู้รับบริ การ : Per Aquum Management Pty. Ltd.
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน Per Aquum
Management Pty. Ltd. โดยผ่าน Lodging Management (Mauritius)
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล
้
ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - Per Aquum Management Pty. Ltd.
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : Per Aquum Management Pty. Ltd.
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน HILL และ LMM
และถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน Per Aquum Management Pty. Ltd. โดยผ่าน
บจก.ไมเนอร์ โฮเทลกรุ๊ ป
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล
้
ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
และ บจก. ไมเนอร์ ไกลบอล โซลูชนั่ ส์

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล

1,014,722.22

735,240.14

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

40,950.00

-

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

591,275.00

131,796.00

กรุ๊ ป ให้ บริ การจัดการด้ านการบริ หารโรงแรม การคิด
ค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป และ
อัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการดังกล่าวเป็ นอัตราที่
ใกล้ เ คี ย งกั บ ราคาตลาด ทัง้ นี ม้ ี ก ารกํ า หนดอั ต รา
ค่าบริ การที่ชดั เจน

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศแก่ Per Aquum Management Pty. Ltd.
การคิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะธุรกิจปกติ
ทัว่ ไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการตาม
ลักษณะและปริ มาณงาน ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราที่คดิ ตามต้ นทุนจริ ง และเป็ นอัตรา
เดียวกันกับที่คดิ กับผู้รับบริ การรายอื่นทุกราย

เหตุผลและความจําเป็ น

เนื่ องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป เป็ นผู้ที่มี ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่ เ กิ ด ขึ น้ มี ค วามสมเหตุ ส มผล เป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ เป็ นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยัง
เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

Per Aquum Maldives Private Ltd.
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล - Per Aquum Maldives Private Ltd.
ผู้ให้ บริ การ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ผู้รับบริ การ : Per Aquum Maldives Private Ltd.
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน Per Aquum
Management Pty. Ltd. โดยผ่าน Lodging Management (Mauritius)
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน Lodging
Management (Mauritius) โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป

เนชัน่ แนล ให้ บริ การด้ านการบริ หาร แก่ Per Aquum
Maldives Private Ltd. การคิดค่าบริ หารจัดการ
เป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป และอัตรา
ค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการดังกล่าวเป็ นอัตราที่
ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้มีการกําหนดอัตรา
ค่าบริ การที่ชดั เจน

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 123

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เป็ นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป - Per Aquum Maldives Private Ltd.
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ผู้รับบริ การ : Per Aquum Maldives Private Ltd.
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน Per Aquum
Management Pty. Ltd. โดยผ่าน Lodging Management (Mauritius)
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - Per Aquum Maldives Private Ltd.
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : Per Aquum Maldives Private Ltd.
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน HILL และ LMM และ
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน Per Aquum Management Pty. Ltd. โดยผ่าน บจก. ไม
เนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ในบจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป และ
บจก. ไมเนอร์ ไกลบอล โซลูชนั่ ส์

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล

2,250,161.52

2,150,977.78

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป เป็ นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

420,000.00

-

เนื่ องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มี บุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านบริ การทางบัญชีและภาษี อากร และ
ยัง เพื่ อเป็ นการใช้ ทรั พ ยากรร่ ว มกันให้ เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

20,367,226.01

-

เนื่องจาก MHG International Holding (Mauritius) เป็ นผู้ที่
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการ
ใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การจัดการด้ านบัญชีตรวจสอบภายใน
การคิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป
และอัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการดังกล่าวเป็ น
อัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้มีการกําหนด
อัตราค่าบริ การที่ชดั เจน

Sun International (Zambia) Proprietary Limited
MHG International Holding (Mauritius) – Sun International (Zambia) Proprietary Limited
ผู้ให้ บริ การ : MHG International Holding (Mauritius)
ผู้รับบริ การ : Sun International (Zambia) Proprietary Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน MHG International
Holding (Mauritius) โดยผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
2. MHG International Holding (Mauritius) ถือหุ้นร้ อยละ 50 ของ Sun International
(Zambia) Proprietary Limited

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : MHG International

Holding (Mauritius) ให้ บริการจัดการด้ านการ
บริ หารโรงแรม แก่ Sun International (Zambia)
Proprietary Limited การคิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไป
ในลักษณะสากลทัว่ ไป และอัตราค่าธรรมเนียม
บริ หารจัดการดังกล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับราคา
ตลาด ทังนี
้ ้มีการกําหนดอัตราค่าบริ การทีช่ ดั เจน

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

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล – Sun International (Zambia) Proprietary Limited
ผู้ให้ บริ การ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ผู้รับบริ การ : Sun International (Zambia) Proprietary Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน MHG International
Holding (Mauritius) โดยผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
2. MHG International Holding (Mauritius) ถือหุ้นร้ อยละ 50 ของ Sun International
(Zambia) Proprietary Limited

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

160,446.00

-

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เป็ นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

21,950,010.17

-

เนื่องจาก MHG International Holding (Mauritius) เป็ นผู้ที่
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการ
ใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

186,582.00

-

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เป็ นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เนชัน่ แนล ให้ บริ การจัดการด้ านการบริ หารโรงแรม
แก่ Sun International (Zambia) Proprietary
Limited การคิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะ
สากลทัว่ ไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้มี
การกําหนดอัตราค่าบริการที่ชดั เจน

Avani Lesotho (Proprietary) Limited
MHG International Holding (Mauritius) – Avani Lesotho (Proprietary) Limited
ผู้ให้ บริ การ : MHG International Holding (Mauritius)
ผู้รับบริ การ : Avani Lesotho (Proprietary) Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน MHG International
Holding (Mauritius) โดยผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
2. MHG International Holding (Mauritius) ถือหุ้นร้ อยละ 37.54 ของ Avani Lesotho
(Proprietary) Limited
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล – Avani Lesotho (Proprietary) Limited
ผู้ให้ บริ การ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ผู้รับบริ การ : Avani Lesotho (Proprietary) Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน MHG International
Holding (Mauritius) โดยผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
2. MHG International Holding (Mauritius) ถือหุ้นร้ อยละ 37.54 ของ Avani Lesotho
(Proprietary) Limited

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : MHG International

Holding (Mauritius) ให้ บริการจัดการด้ านการ
บริ หารโรงแรมแก่ Avani Lesotho (Proprietary)
Limited การคิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะ
สากลทัว่ ไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้มี
การกําหนดอัตราค่าบริการที่ชดั เจน

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่ แนล ให้ บริ การจัดการด้ านการบริ หารโรงแรม
แก่ Avani Lesootho (Proprietary) Limited การคิด
ค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป และ
อัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการดังกล่าวเป็ นอัตราที่
ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้มีการกําหนดอัตรา
ค่าบริ การที่ชดั เจน

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

Rani Minor Holding Limited
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล - Rani Minor Holding Limited
ผู้ให้ บริ การ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ผู้รับบริ การ : Rani Minor Holding Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 25 ใน Rani Minor Holding
Limited โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.
2. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน MHG International
Holding (Singapore) PTE. LTD. โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป - Rani Minor Holding Limited
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ผู้รับบริ การ : Rani Minor Holding Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 25 ใน Rani Minor Holding
Limited โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.
2. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน MHG International
Holding (Singapore) PTE. LTD. โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
Lodging Management (Labuan) Limited - Rani Minor Holding Limited
ผู้ให้ บริ การ : Lodging Management (Labuan) Limited
ผู้รับบริ การ : Rani Minor Holding Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 25 ใน Rani Minor Holding
Limited โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.
2. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน MHG International
Holding (Singapore) PTE. LTD. และ Lodging Management (Labuan) Limited
โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

217,565.00

40,653.00

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เป็ นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล

461,748.50

601,996.27

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป เป็ นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : Lodging

5,668,067.74

4,500,299.98

เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และ
เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เนชัน่ แนล ให้ บริ การด้ านการบริ หารแก่ Rani Minor
Holding Limited การคิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปใน
ลักษณะสากลทัว่ ไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริ หาร
จัดการดังกล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด
ทังนี
้ ้มีการกําหนดอัตราค่าบริการที่ชดั เจน

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

Management (Labuan) Limited ให้ บริ การด้ านการ
บริ หารโรงแรม ด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศแก่ Rani Minor Holding Limited การคิด
ค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะธุรกิจปกติทวั่ ไป
และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการตาม
ลักษณะและปริ มาณงาน ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราที่คดิ ตามต้ นทุนจริ ง และเป็ นอัตรา
เดียวกันกับที่คดิ กับผู้รับบริ การรายอื่นทุกราย

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 126

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

MHG International Holding (Singapore) Pte.Ltd. - Rani Minor Holding Limited
ผู้ให้ ก้ ู : MHG International Holding (Singapore) Pte.Ltd.
ผู้ก้ ู : Rani Minor Holding Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน MHG International
Holding (Singapore) Pte.Ltd. โดยผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 25 ใน Rani Minor Holding
Limited โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

เงินให้ ก้ ยู ืม : MHG International Holding

177,452,972.88

117,650,010.12

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึ ้นมี
ความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท

เงินให้ ก้ ยู ืม : MHG International Holding

3,031,050,758.21

1,934,611,614.66

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาร่วมทุน ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึ ้นมี
ความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท

(Singapore) Pte.Ltd. ให้ Rani Minor Holding
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน ทังนี
้ ้สัญญา
เงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
0.00
การกู้เพิม่
117,650,010.12
จ่ายชําระคืนเงินกู้
48,647,216.27
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
11,155,746.49
ราคาตามบัญชีปลายปี
177,452,972.88

Rani Minor Holding II Limited
MHG International Holding (Mauritius) - Rani Minor Holding II Limited
ผู้ให้ ก้ ู : MHG International Holding (Mauritius)
ผู้ก้ ู : Rani Minor Holding II Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน MHG International
Holding (Mauritius) โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 49 ใน Rani Minor Holding II
Limited โดยผ่าน MHG International Holding (Mauritius)

(Mauritius) ให้ Rani Minor Holding II Limited
กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลาที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
1,934,611,614.66
การกู้เพิม่
912,996,433.16
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
183,442,710.40
ราคาตามบัญชีปลายปี 3,031,050,758.21

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 127

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda.
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล - Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda.
ผู้ให้ บริ การ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ผู้รับบริ การ : Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda.
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 25 ใน Cabo Delgado Hoteis
& Resorts, Lda. โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน MHG International
Holding (Singapore) PTE. LTD. โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป - Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda.
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ผู้รับบริ การ : Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda.
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 25 ใน Cabo Delgado Hoteis
& Resorts, Lda. โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.
3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน MHG International
Holding (Singapore) PTE. LTD. โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
Lodging Management (Labuan) Limited - Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda.
ผู้ให้ บริ การ : Lodging Management (Labuan) Limited
ผู้รับบริ การ : Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda.
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 25 ใน Cabo Delgado Hoteis
& Resorts, Lda. โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.
3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน Lodging
Management (Labuan) Limited โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

419,760.00

44,081.00

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เป็ นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล

1,309,678.71

50,000.00

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป เป็ นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : Lodging

7,805,487.16

17,765,153.45

เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และ
เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เนชัน่ แนล ให้ บริ การด้ านการบริ หาร แก่ Cabo
Delgado Hoteis & Resorts, Lda.การคิดค่าบริ หาร
จัดการเป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป และอัตรา
ค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการดังกล่าวเป็ นอัตราที่
ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้มีการกําหนดอัตรา
ค่าบริ การที่ชดั เจน

กรุ๊ ป ให้ บริ การจัดการด้ านการบริ หารโรงแรม และ
บุคคลากร การคิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะ
สากลทัว่ ไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้มี
การกําหนดอัตราค่าบริการที่ชดั เจน

Management (Labuan) Limited ให้ บริ การด้ านการ
บริ หารโรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis &
Resorts, Lda. การคิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปใน
ลักษณะธุรกิจปกติทวั่ ไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียม
บริ หารจัดการตามลักษณะและปริ มาณงาน ทังนี
้ ้
อัตราค่าบริ การดังกล่าวเป็ นอัตราทีค่ ดิ ตามต้ นทุนจริ ง
และเป็ นอัตราเดียวกันกับที่คดิ กับผู้รับบริ การรายอื่น
ทุกราย

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 128

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

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

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

เงินให้ ก้ ยู ืม : Lodging Management (Mauritius)

499,012,879.01

455,793,838.79

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

ดอกเบีย้ รับ : Lodging Management (Mauritius)

28,739,566.45

27,320,141.02

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

ให้ O Plus E Holding Private Limited กู้ยืมเงินตาม
สัญญาร่ วมทุน และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตราที่
กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอ้ างอิงจากอัตรา
ดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
455,793,838.79
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
43,219,040.21
ราคาตามบัญชีปลายปี 499,012,879.01

ให้ O Plus E Holding Private Limited กู้ยืมเงินตาม
สัญญาร่ วมทุน โดยคิดดอกเบี ้ยในอัตราทีก่ ําหนด
ร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของ
ธนาคารพาณิชย์ โดยมีสญ
ั ญาที่กําหนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั 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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ฮาเบอร์ วิว
บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล - บจก. ฮาเบอร์ วิว
ผู้ให้ ก้ ู : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ผู้ก้ ู : บจก. ฮาเบอร์ ววิ
ความสัมพันธ์ :
1. 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
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ น
กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และบจก. ฮาเบอร์ วิว

บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล - บจก. ฮาเบอร์ วิว
ผู้ให้ ก้ ู : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ผู้ก้ ู : บจก. ฮาเบอร์ ววิ
ความสัมพันธ์ :
1. 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
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ น
กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และบจก. ฮาเบอร์ วิว

เงินให้ ก้ ยู ืม : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

61,247,500.43

50,630,317.55

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

ดอกเบีย้ รับ : บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

3,958,697.96

3,199,990.87

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

ให้ บจก. ฮาเบอร์ วิว กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และ
คิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้
ถือหุ้นและอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคาร
พาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
50,630,317.55
การกู้เพิม่
5,816,341.92
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
4,800,840.96
ราคาตามบัญชีปลายปี 61,247,500.43

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

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล - บจก. ฮาเบอร์ วิว
ผู้ให้ บริ การ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ผู้รับบริ การ : บจก. ฮาเบอร์ วิว
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อม อัตราร้ อยละ 30.39 ใน
บจก. ฮาเบอร์ วิว
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ น
กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ 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. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล และ บจก. อาร์ จีอาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และถือหุ้นทางอ้ 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 บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และบจก. ฮาเบอร์ วิว
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 ในบจก. ฮาเบอร์
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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

233,450.00

212,620.25

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เป็ นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล

2,376,895.68

2,805,442.33

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป เป็ นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

144,065.00

66,960.00

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

เนชัน่ แนล ให้ บริ การด้ านการบริ หารแก่ บจก. ฮาเบอร์
วิว การคิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะสากล
ทัว่ ไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการดังกล่าว
เป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้มีการกําหนด
อัตราค่าบริ การที่ชดั เจน

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

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
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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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
Hospitality Investment International Limited - Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited
ผู้ก้ ู : Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป ร้ อย
ละ 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

286,819,745.84

261,978,555.06

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

Hospitality Investment International Limited - Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited
ผู้ก้ ู : Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป ร้ อย
ละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited

ดอกเบีย้ รับ : Hospitality Investment

11,140,225.27

3,394,711.69

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

International Limited ให้ Tanzania Tourism and
Hospitality Investment Limited
กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่
เป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญา
เงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
261,978,555.06
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืน
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
24,841,190.78
ราคาตามบัญชีปลายปี 286,819,745.84

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

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 132

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

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

Hospitality Investment International Limited - Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited
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

เงินให้ ก้ ยู ืม : Hospitality Investment

17,007,546.70

15,534,538.94

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

ดอกเบีย้ รับ : Hospitality Investment

368,845.34

341,916.79

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

International Limited ให้ Zanzibar Tourism and
Hospitality Investment Limited
กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่
เป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญา
เงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
15,534,538.94
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
1,473,007.76
ราคาตามบัญชีปลายปี
17,007,546.70

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

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 133

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

Rocky Hill Limited
Hospitality Investment International Limited - Rocky Hill Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited
ผู้ก้ ู : Rocky Hill Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป ร้ อย
ละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน
Rocky Hill Limited

เงินให้ ก้ ยู ืม : Hospitality Investment

100,326,308.00

91,637,140.00

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

Hospitality Investment International Limited - Rocky Hill Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited
ผู้ก้ ู : Rocky Hill Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป ร้ อย
ละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน
Rocky Hill Limited

ดอกเบีย้ รับ : Hospitality Investment

3,560,346.07

3,316,558.08

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

International Limited ให้ Rocky Hill Limited กู้ยืม
เงินตามสัญญาร่ วมทุน และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่ เป็ น
อัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
91,637,140.00
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
415,332.00
ราคาตามบัญชีปลายปี 100,326,308.00

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

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 134

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

Sand River Eco Camp Limited
Hospitality Investment International Limited - Sand River Eco Camp Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited
ผู้ก้ ู : Sand River Eco Camp Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป ร้ อย
ละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน
Sand River Eco Camp Limited

เงินให้ ก้ ยู ืม : Hospitality Investment

58,498,104.88

53,431,638.55

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

Hospitality Investment International Limited - Sand River Eco Camp Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited
ผู้ก้ ู : Sand River Eco Camp Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป ร้ อย
ละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน
Sand River Eco Camp Limited

ดอกเบีย้ รับ : Hospitality Investment

2,466,755.56

2,304,304.80

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

International Limited ให้ Sand River Eco Camp
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน และคิดอัตรา
ดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
53,431,638.55
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
5,066,466.33
ราคาตามบัญชีปลายปี
58,498,104.88

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

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 135

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

Elewana Afrika(T) Limited
Hospitality Investment International Limited - Elewana Afrika(T) Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited
ผู้ก้ ู : Elewana Afrika(T) Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป ร้ อย
ละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน
Elewana Afrika(T) Limited

เงินให้ ก้ ยู ืม : Hospitality Investment

32,479,740.00

29,666,700.00

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

Hospitality Investment International Limited - Elewana Afrika(T) Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited
ผู้ก้ ู : Elewana Afrika(T) Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป ร้ อย
ละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Tanzania
Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน
Elewana Afrika(T) Limited

ดอกเบีย้ รับ : Hospitality Investment

1,973,498.09

41,241.17

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

International Limited ให้ Elewana Afrika(T)
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน และคิดอัตรา
ดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
29,666,700.00
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
2,813,040.00
ราคาตามบัญชีปลายปี
32,479,740.00

International Limited ได้ รับดอกเบี ้ยรับจากการให้
Elewana Afrika(T) Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วม
ทุน โดยอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวเป็ นอัตราทีก่ ําหนด
ร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั 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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล - บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
ผู้ให้ บริ การ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ผู้รับบริ การ : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท หัวหิน รี สอร์ ท อัตรา ร้ อย
ละ 50 ใน เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ น
กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอป
เม้ นท์

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

464,127.00

331,986.00

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เป็ นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป - บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป
ผู้รับบริ การ : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ในบจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป และ
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท หัวหิน รี สอร์ ท อัตราร้ อยละ
50 ใน เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ น
กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และบจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอป
เม้ นท์

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล

7,200,000.00

38,687,000.00

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป เป็ นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เนชัน่ แนล ให้ บริ การด้ านการบริ หารแก่ บจก. เอ็มเอช
จี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์ การคิดค่าบริ หารจัดการ
เป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป และอัตรา
ค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการดังกล่าวเป็ นอัตราที่
ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ทังนี
้ ้มีการกําหนดอัตรา
ค่าบริ การที่ชดั เจน

กรุ๊ ป ให้ บริ การจัดการด้ านการบริ หารโรงแรม การคิด
ค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะสากลทัว่ ไป และ
อัตราค่าธรรมเนียมบริ 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

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
ผู้ให้ เช่า :บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้เช่า : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ในบจก. เอ็มเอชจี เอ็น
พาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์ ผ่านบจก. หัวหิน รี สอร์ ท และถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก.ไมเนอร์
โกลบอล โซลูชนั่ ส์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ น
กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอป
เม้ นท์

รายได้ ค่าเช่ า : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอป

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
ผู้ให้ เช่า :บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้เช่า : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ในบจก. เอ็มเอชจี เอ็น
พาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์ ผ่านบจก. หัวหิน รี สอร์ ท และถือหุ้นร้ อยละ 100 ในบจก.ไมเนอร์
โกลบอล โซลูชนั่ ส์
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ น
กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอป
เม้ นท์

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557
12,108.00

2,018.00

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

191,988.00

-

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ เป็ นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

เม้ นท์ 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

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ การบัญชีและภาษี อากร แก่ บจก. เอ็ม
เอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์ การคิดค่าบริ หาร
จัดการเป็ นไปในลักษณะธุรกิจปกติทวั่ ไป และคิด
อัตราค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการตามลักษณะและ
ปริ มาณงาน ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็ นอัตราที่
คิดตามต้ นทุนจริ ง และเป็ นอัตราเดียวกันกับที่คดิ กับ
ผู้รับบริ การรายอื่นทุกราย
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เหตุผลและความจําเป็ น

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

M&H Management Limited - บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
ผู้ให้ บริ การ : M&H Management Limited
ผู้รับบริ การ : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. หัวหิน รี สอร์ ท และ
M&H Management Limited
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอชจี เอ็น
พาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์ โดยผ่าน บจก. หัวหิน รี ซอร์ ท
บจก. หัวหิน รี สอร์ ท – บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
ผู้ให้ ก้ ู : บจก. หัวหิน รี ซอร์ ท
ผู้ก้ ู : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. หัวหิน รี ซอร์ ท และถือ
หุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์ ผ่าน บจก. หัวหิน รี
ซอร์ ท
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ น
กรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และบจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอป
เม้ นท์

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ
รายได้ ค่าลิขสิทธิ์ : บริษัทย่อย คือ M&H

สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557
1,554,779.77

-

เนื่องจาก M&H Management Limited เป็ นเจ้ าของ
เครื่ องหมายการค้ ายี่ห้อ Anantara
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

254,000,000,00

50,000,000,00

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

Management Limited ให้ บริ การด้ านเครื่ องหมาย
การค้ า โดยคิดค่าบริ การตามลักษณะและปริ มาณ
งานแก่ บริ ษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
จํากัด ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ คา่ ลิขสิทธิ์ในการใช้
เครื่ องหมายการค้ า

เงินให้ ก้ ยู ืม : บจก. หัวหิน รี ซอร์ ท ให้ บจก. เอ็มเอช
จี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์ กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วม
ทุน และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตราที่กําหนด
ร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
50,000,000.00
การกู้เพิม่
204,000,000.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
0.00
ราคาตามบัญชีปลายปี
254,000,000.00

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 139

เหตุผลและความจําเป็ น

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

บจก. หัวหิน รี ซอร์ ท – บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
ผู้ให้ ก้ ู : บจก. หัวหิน รี ซอร์ ท
ผู้ก้ ู : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. หัวหิน รี ซอร์ ท และถือหุ้น
ทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์ ผ่าน บจก. หัวหิน รี ซอร์ ท
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ นกรรมการ
ใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และบจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์

ดอกเบีย้ รับ : บจก. หัวหิน รี ซอร์ ท ได้ รับดอกเบี ้ยรับ

5,038,120.39

512,328.77

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

23,011,833.50

16,038,670.09

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญา และมีอตั ราดอกเบี ้ยตามอัตรา
ตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

จากการให้ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน โดยอัตราดอกเบี ้ย
ดังกล่าวเป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้
สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี ้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
ร้ 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
16,038,670.09
การกู้เพิม่
7,286,197.12
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
(313,033.71)
ราคาตามบัญชีปลายปี
23,011,833.50

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 140

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
ร้ 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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

เงินปั นผลรั บ : Oaks Hotels & Resorts Limited

15,885,762.58

11,949,831.45

เงินปั นผลซึง่ เกิดจากการถือหุ้น ซึง่ เป็ นการลงทุนประเภท
หนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล

เงินปั นผลรั บ : Lodging Investment (Labuan)
Limited รับเงินปั นผลจากการลงทุนใน Serendib
Hotels PLC. ในอัตราเดียวกับ Serendib Hotels
PLC จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทัว่ ไป

6,297,672.20

-

เงินปั นผลซึง่ เกิดจากการถือหุ้น ซึง่ เป็ นการลงทุนประเภท
หนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ ้น มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล

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

Serendib Hotels PLC.
Lodging Investment (Labuan) Limited - Serendib Hotels PLC.
ผู้ให้ ก้ :ู Lodging Investment (Labuan) Limited
ผู้ก้ ู : Serendib Hotels PLC.
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน Lodging
Investment (Labuan) Limited
2. Lodging Investment (Labuan) Limited ถือหุ้นร้ อยละ 22.7 ใน Serendib Hotels
PLC.

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 141

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited-Serendib Hotels PLC.
ผู้ให้ ก้ :ู Serendib Hotels PLC.
ผู้ก้ ู : : Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited (KLH)
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 80 ใน Jada Resort and
Spa (Private) Limited (Jada) ผ่าน Hospitality Investment International
Limited (HILL) HILL ถือหุ้นร้ อยละ 80 ใน KLH โดยผ่าน JADA
2. Jada ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน KLH
3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน LIL และถือหุ้นทางอ้ อม
ร้ อยละ 22.7 ใน Serendib Hotels PLC. โดยผ่าน LIL

Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited - Serendib Hotels PLC.
ผู้ให้ ก้ :ู Serendib Hotels PLC.
ผู้ก้ ู : : Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited (KLH)
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 80 ใน Jada Resort and
Spa (Private) Limited (Jada) ผ่าน Hospitality Investment International
Limited (HILL) HILL ถือหุ้นร้ อยละ 80 ใน KLH โดยผ่าน Jada
2. Jada ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน KLH
3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน LIL และถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 22.7 ใน Serendib Hotels PLC. โดยผ่าน LIL

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ
เงินให้ ก้ ยู ืม : Serendib Hotels PLC. ให้ Kalutara

สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557
18,795,000.00

-

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

621,060.00

-

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

Luxury Hotel & Resort Limited กู้ยืมเงินตาม
สัญญาร่ วมทุน และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตราที่
กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าว
มีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
0.00
การกู้เพิม่
18,795,000.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
0.00
ราคาตามบัญชีปลายปี
18,795,000.00

ดอกเบีย้ รับ : Seredib Hotels PLC. ได้ รับ

ดอกเบี ้ยรับจากการให้ Kalutara Luxury Hotel &
Resort Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน โดย
อัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวเป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดย
ผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 142

เหตุผลและความจําเป็ น

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

PH Resort (Private) Limited
Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited - PH Resort (Private) Limited
ผู้ให้ ก้ :ู Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited (KLH)
ผู้ก้ ู : PH Resort (Private) Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100 ใน HILL ผ่าน MHG
2. HILL ถือหุ้นร้ อยละ 80 ใน Jada และถือหุ้นร้ อยละ 49 ใน PH Resorts (Private)
Limited

Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited - PH Resort (Private) Limited
ผู้ให้ ก้ :ู Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited (KLH)
ผู้ก้ ู : PH Resort (Private) Limited
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน HILL ผ่าน MHG
2. HILL ถือหุ้นร้ อยละ 80 ใน Jada และถือหุ้นร้ อยละ 49 ใน PH Resorts (Private)
Limited

เงินให้ ก้ ยู ืม : Kalutara Luxury Hotel & Resort

52,376,207.00

-

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญา และมีอตั ราดอกเบี ้ยตามอัตรา
ตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

ดอกเบีย้ รับ : Cyprea Lanka (Private) Limited

756,615.00

-

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญา และมีอตั ราดอกเบี ้ยตามอัตรา
ตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

Limited (KLH)ให้ PH Resorts (Private) Limited
กู้ยืมเงินตามสัญญา และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่ เป็ น
อัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
0.00
การกู้เพิม่
52,376,207.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
0.00
ราคาตามบัญชีปลายปี
52,376,207.00

ได้ รับดอกเบี ้ยรับจากการให้ PH Resort (Private)
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยอัตราดอกเบี ้ย
ดังกล่าวเป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้
สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี ้ยที่ชดั เจน

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 143

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

The Food Theory Group Pte.Ltd
MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. - The Food Theory Group Pte.Ltd
ผู้ให้ ก้ :ู MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.
ผู้ก้ ู : The Food Theory Group Pte.Ltd
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
ร้ อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited
2. Primacy Investment Limited ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน MFG International Holding
(Singapore) Pte. Ltd. และถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน The Food Theory
Group Pte.Ltd โดยผ่าน MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.

MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. - The Food Theory Group Pte.Ltd
ผู้ให้ ก้ :ู MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.
ผู้ก้ ู : The Food Theory Group Pte.Ltd
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
ร้ อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited
2. Primacy Investment Limited ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน MFG International Holding
(Singapore) Pte. Ltd. และถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน The Food Theory
Group Pte.Ltd โดยผ่าน MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.

เงินให้ ก้ ยู ืม : MFG International Holding

24,645,406.84

13,185,200.00

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

ดอกเบีย้ รับ : MFG International Holding

38,290.51

14,736.67

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

(Singapore) Pte. Ltd. ให้ The Food Theory
Group Pte.Ltd กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน และคิด
อัตราดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือ
หุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
13,185,200.00
การกู้เพิม่
10,136,227.79
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
1,323,979.05
ราคาตามบัญชีปลายปี
24,645,406.84

(Singapore) Pte. Ltd. ได้ รับดอกเบี ้ยรับจากการให้
The Food Theory Group Pte.Ltd กู้ยืมเงินตาม
สัญญาร่ วมทุน โดยอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวเป็ นอัตราที่
กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าว
มีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 144

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

Liwa Minor Food & Beverages LLC
Primacy Investment Limited - Liwa Minor Food & Beverages LLC
ผู้ให้ ก้ :ู Primacy Investment Limited
ผู้ก้ ู : Liwa Minor Food & Beverages LLC
ความสัมพันธ์ :
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited
และถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 49 ใน Liwa Minor Food & Beverages LLC โดยผ่าน
Primacy Investment Limited

Primacy Investment Limited - Liwa Minor Food & Beverages LLC
ผู้ให้ ก้ :ู Primacy Investment Limited
ผู้ก้ ู : Liwa Minor Food & Beverages LLC
ความสัมพันธ์ :
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited
และถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 49 ใน Liwa Minor Food & Beverages LLC โดยผ่าน
Primacy Investment Limited

เงินให้ ก้ ยู ืม : Primacy Investment Limited ให้

58,958,033.26

20,191,950.10

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

968,761.92

58,951.54

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

Liwa Minor Food & Beverages LLC กู้ยืมเงินตาม
สัญญาร่ วมทุน และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตราที่
กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าว
มีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
20,191,950.10
การกู้เพิม่
59,514,245.17
จ่ายชําระคืนเงินกู้
(23,904,968.87)
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลีย่ น
3,156,806.86
ราคาตามบัญชีปลายปี
58,958,033.26

ดอกเบีย้ รับ : Primacy Investment Limited ได้ รับ

ดอกเบี ้ยรับจากการให้ Liwa Minor Food &
Beverages LLC กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดย
อัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวเป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดย
ผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 145

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

Elewana Afrika Limited
Hospitality Investment International Limited - Elewana Afrika Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited
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 ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Zanzibar
Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน
Elewana Afrika Limited

เงินให้ ก้ ยู ืม : Hospitality Investment

260,705,562.12

238,126,096.45

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

Hospitality Investment International Limited - Elewana Afrika Limited
ผู้ให้ ก้ ู : Hospitality Investment International Limited
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 ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Zanzibar
Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน
Elewana Afrika Limited

ดอกเบีย้ รับ : Hospitality Investment

12,761,477.40

2,640,726.79

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

International Limited ให้ Elewana Afrika Limited
กู้ยืมเงินตามสัญญาร่ วมทุน และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่
เป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญา
เงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
238,126,096.45
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
22,579,465.68
ราคาตามบัญชีปลายปี 260,705,562.12

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

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 146

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

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

บจก.ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง- บจก.ซูม่า กรุ งเทพ
ผู้ให้ ก้ ู : บจก.ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง
ผู้ก้ ู : บจก.ซูม่า กรุ งเทพ
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 51 แต่มีสทิ ธิในการออกเสียงร้ อยละ 35
2. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย เป็ นกรรมการใน บจก. ซูม่า กรุ งเทพ
และบจก.ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก.ซูม่า กรุ งเทพ
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก.ซูม่า กรุ งเทพ
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์
2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน บจก.ซูม่า กรุ งเทพ
โดยผ่าน บจก.ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง

เงินให้ ก้ ยู ืม : บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง ให้ บจก.

ซูม่า กรุ งเทพ กู้ยืมเงินตาม และคิดอัตราดอกเบี ้ยซึง่
เป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญา
เงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
73,340,002.00
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
0.00
ราคาตามบัญชีปลายปี
73,340,002.00
ดอกเบีย้ รับ : บจก.ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง ได้รับดอกเบี ้ย
รับจากการให้ บจก.ซูมา่ กรุ งเทพ กู้ยืมเงินตาม
สัญญาร่ วมทุน โดยอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวเป็ นอัตราที่
กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าว
มีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านการบัญชี แก่ บจก.ซูม่า
กรุ งเทพ การคิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปในลักษณะ
ธุรกิจปกติทวั่ ไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริ หาร
จัดการตามลักษณะและปริ มาณงาน ทังนี
้ ้ อัตรา
ค่าบริ การดังกล่าวเป็ นอัตราทีค่ ดิ ตามต้ นทุนจริ ง และ
เป็ นอัตราเดียวกันกับที่คดิ กับผู้รับบริการรายอื่นทุก
ราย
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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

3,278,298.60

3,461,649.05

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

120,000.00

120,000.00

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านการบัญชี และยังเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอ
ลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอ
ลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
บจก. ไมเนอร์ แดรี่ - บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ผู้ขาย : บจก. ไมเนอร์ แดรี่
ผู้ซื ้อ : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ความสัมพันธ์ :
มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไม
เนอร์ แดรี่ และถือหุ้นร้ อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ และด้ านการบัญชีแก่ บจก. พีแคน เดอ
ลุกซ์ (ประเทศไทย)การคิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปใน
ลักษณะธุรกิจปกติทวั่ ไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียม
บริ หารจัดการตามลักษณะและปริ มาณงาน ทังนี
้ ้
อัตราค่าบริ การดังกล่าวเป็ นอัตราทีค่ ดิ ตามต้ นทุนจริ ง
และเป็ นอัตราเดียวกันกับที่คดิ กับผู้รับบริ การรายอื่น
ทุกราย
รายได้ ค่าเช่ า : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศ
ไทย) 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

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ แดรี่
ให้ บริ การด้ านการบริ หารแก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์
(ประเทศไทย) การคิดค่าบริ หารจัดการเป็ นไปใน
ลักษณะธุรกิจปกติทวั่ ไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียม
บริ หารจัดการตามลักษณะและปริ มาณงาน ทังนี
้ ้
อัตราค่าบริ การดังกล่าวเป็ นอัตราทีค่ ดิ ตามต้ นทุนจริ ง
และเป็ นอัตราเดียวกันกับที่คดิ กับผู้รับบริ การรายอื่น
ทุกราย
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627,054.00

796,425.00

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
ด้ านการบัญชี และยังเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

54,846.00

-

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

12,430.00

-

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ แดรี่ มีบคุ ลากรทีม่ ีความเชี่ยวชาญ
ในด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็ น
การใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

บจก. ไมเนอร์ แดรี่ - บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ผู้ขาย : บจก. ไมเนอร์ แดรี่
ผู้ซื ้อ : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ความสัมพันธ์ :
มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไม
เนอร์ แดรี่ และถือหุ้นร้ อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)

รายได้ จากการขาย : บจก. ไมเนอร์ แดรี่ จําหน่าย

1,334,305.20

624,369.83

บริ ษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์
(ประเทศไทย) เป็ นรายการค้ าตามปกติที่บริ ษัทย่อยดําเนิน
อยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

บจก. ไมเนอร์ ชีส - บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ผู้ขาย : บจก. ไมเนอร์ ชีส
ผู้ซื ้อ : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ความสัมพันธ์ :
มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไม
เนอร์ ชีส และถือหุ้นร้ อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)

รายได้ จากการขาย : บจก. ไมเนอร์ ชีส จําหน่าย

5,525.00

-

บริ ษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์
(ประเทศไทย) เป็ นรายการค้ าตามปกติที่บริ ษัทย่อยดําเนิน
อยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

บจก. ไมเนอร์ แดรี่ - บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ผู้ให้ เช่า : บจก. ไมเนอร์ แดรี่
ผู้เช่า : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ความสัมพันธ์ :
มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไม
เนอร์ แดรี่ และถือหุ้นร้ อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)

รายได้ ค่าเช่ า : บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศ

3,240,000.00

1,080,000.00

สัญญาเช่าเป็ นการให้ เช่าตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึ ้นมี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

ไอศกรี ม ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ใน
ร้ านอาหาร ให้ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทังนี
้ ้การซื ้อขาย
ดําเนินการภายใต้ สญ
ั ญาที่ชดั เจน

ชีส ที่ใช้ ในร้ านอาหาร ให้ บจก. พีแคน เดอลุกซ์
(ประเทศไทย)โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทังนี
้ ้
การซื ้อขายดําเนินการภายใต้ สญ
ั ญาที่ชดั เจน

ไทย) จํากัด เช่าอาคารจากบริษัทย่อย คือ บริ ษัท ไม
เนอร์ แดรี่ จํากัด โดยมีกําหนดอัตราค่าเช่าที่ใกล้ เคียง
กับราคาตลาด และมีกําหนดระยะเวลาที่ชดั เจน

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 149

เหตุผลและความจําเป็ น

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) – บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ผู้ขาย : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ผู้ซื ้อ : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
ความสัมพันธ์ :
มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. สเวน
เซ่นส์ (ไทย) และถือหุ้นร้ อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)

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

553,720.00

-

เนื่องจาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) เป็ นผู้ผลิต
และจําหน่ายส่วนประกอบอาหาร เป็ นราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นธรรม และมีความ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท

บจก. ไมเนอร์ ดีควิ – บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ผู้ขาย : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ผู้ซื ้อ : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ
ความสัมพันธ์ :
มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไม
เนอร์ ดีควิ และถือหุ้นร้ อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)

ซือ้ สินค้ า : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ ซื ้อผลิตภัณฑ์จาก

19,200.00

-

เนื่องจาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) เป็ นผู้ผลิต
และจําหน่ายส่วนประกอบอาหาร เป็ นราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นธรรม และมีความ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท

บจก. ไมเนอร์ แดรี่ – บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ผู้ขาย : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ผู้ซื ้อ : บจก. ไมเนอร์ แดรี่
ความสัมพันธ์ :
มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไม
เนอร์ แดรี่ และถือหุ้นร้ อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)

ซือ้ สินค้ า : บจก. ไมเนอร์ แดรี่ ซื ้อผลิตภัณฑ์จาก

4,701,690.03

-

เนื่องจาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) เป็ นผู้ผลิต
และจําหน่ายส่วนประกอบอาหาร เป็ นราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นธรรม และมีความ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท

จาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ทังนี
้ ้ อัตรา
ค่าสินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียงกับการ
ซื ้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก

บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ทังนี
้ ้ อัตราค่า
สินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียงกับการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก

บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ทังนี
้ ้ อัตราค่า
สินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียงกับการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 150

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป – บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ผู้ขาย : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ผู้ซื ้อ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
ความสัมพันธ์ :
มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 49.9 ใน บจก. พี
แคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

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

155,484.00

-

เนื่องจาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) เป็ นผู้ผลิต
และจําหน่ายส่วนประกอบอาหาร เป็ นราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นธรรม และมีความ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท

เงินให้ ก้ ยู ืม : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ให้

8,500,000.00

-

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

ดอกเบีย้ รับ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ได้ รับ

325,535.21

-

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

ผลิตภัณฑ์จาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ทังนี
้ ้ อัตราค่าสินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและ
ใกล้ เคียงกับการซื ้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจาก
บุคคลภายนอก

บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป – บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
ผู้ให้ ก้ ู : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
ผู้ก้ ู : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
โดยผ่าน บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป – บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
ผู้ให้ ก้ ู : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
ผู้ก้ ู : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
โดยผ่าน บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป

บจก.เอ็มเอสซี ไทย คูซีน กู้ยืมเงินตาม และคิดอัตรา
ดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ราคาตามบัญชีต้นปี
8,500,000.00
การกู้เพิม่
0.00
จ่ายชําระคืนเงินกู้
0.00
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
0.00
ราคาตามบัญชีปลายปี
8,500,000.00

ดอกเบี ้ยรับจากการให้ บจก.เอ็มเอสซี ไทย คูซีน กู้ยืม
เงินตามสัญญาร่ วมทุน โดยอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าว
เป็ นอัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้สัญญา
เงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 151

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 40 ใน บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์

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

สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557
282,000.00

92,400.00

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

229,738.00

18,304.00

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

8,120.00

399.00

บริ ษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
เป็ นรายการค้ าตามปกติที่บริ ษัทย่อยดําเนินอยู่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

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

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ - บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 40 ใน บจก. เอ็มเอสซีไทย คูซีน
โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์

รายได้ ค่าเช่ า : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซนี จ่ายค่า

บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) –บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
ผู้ขาย : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
ผู้ซื ้อ : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
ความสัมพันธ์ :
มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก. สเวน
เซ่นส์ (ไทย) และถือหุ้นร้ อยละ 40 ใน บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน

รายได้ จากการขาย : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)

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

จําหน่ายสินค้ าประเภทไอศกรี มให้ บจก. เอ็มเอสซี
ไทย คูซีน โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทังนี
้ ้การ
ซื ้อขายดําเนินการภายใต้ สญ
ั ญาที่ชดั เจน
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เหตุผลและความจําเป็ น

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

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 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

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. เอ็ม สปา เวน

7,666,033.71

6,650,758.59

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

0.00

15,127,825.57

เป็ นผลจากการที่ บจก.เอ็ม สปา เวนเจอร์ ถือหุ้นใน
Arabian Spa (Dubai) Limited ซึง่ ถือเป็ นเงินลงทุน
ประเภทหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ ว

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
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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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. ศรีพัฒน์ 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 71.04** ใน บจก. แม่ริม เทอเรซ รี ซอร์ ท
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
และ บจก. ศรี พฒ
ั น์ การ์ เด้ น

รายได้ ค่าเช่ า : บจก. แม่ริม เทอเรซ รี ซอร์ ท เช่า

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 ือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดยบจก. 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 และ
บจก. ศรี พฒ
ั น์ การ์ เด้ น

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

21,768,291.54

18,554,225.71

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

589,272.00

581,700.00

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

ที่ดนิ ของ บจก. ศรี พฒ
ั น์ การ์ เด้ น เพื่อใช้ ในการ
ก่อสร้ างโรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ รี ซอร์ ท เชียงใหม่ ทังนี
้ ้
อัตราค่าเช่าพื ้นที่คดิ เป็ นอัตราร้ อยละของรายได้ รวม
ซึง่ เป็ นอัตราตลาด โดยมีสญ
ั ญาทีก่ ําหนดระยะเวลา
และอัตราค่าเช่าที่ชดั เจน

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
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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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

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)

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

654,444.00

652,212.00

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

51,514.90

31,654.12

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

161,316.00

203,724.00

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

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ ้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.ไม
เนอร์ โกลบอล โซลูชน่ั ส์ จ่ายจริ งให้ แก่บริ ษัทลิสซิง่ ซึง่
เป็ นบุคคลภายนอกบวกด้ วยต้ นทุนการดําเนินงานจริ ง

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

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 155

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท/บริ ษัทย่ อย - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง - บจก. พลูหลวง
ผู้ขาย : บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง
ผู้ซื ้อ : บจก. พลูหลวง
ความสัมพันธ์
1. บมจ.ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง ถือหุ้นร้ อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซึง่ ได้
ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก.ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บจก. พลูหลวง

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

รายได้ จากการขายที่พักอาศัย : บริ ษัทย่อย คือ
บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง ขายทีพ่ กั อาศัย ให้ แก่ บริษัท
พลูหลวง ซึง่ เป็ นผู้ซื ้อโครงการที่พกั อาศัยทีบ่ ริ ษัทสร้ าง
เพื่อขาย ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริ การดังกล่าวเป็ นอัตรา
เดียวกับที่เรี ยกเก็บจากบุคคลภายนอก ซึง่ บันทึกเป็ น
รายได้ จากการขายทีพ่ กั อาศัย

295,476,180.00

-

เป็ นการจ่ายตามราคาตลาด (อัตราเดียวกับลูกค้าทัว่ ไป)
และเงื่อนไขปกติ สําหรับผูซ้ ้ื อโครงการที่พกั อาศัยของ
บจก. สมุย บีช เรสซิ เด้นท์ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็ นธรรม
และมีความสมเหตุสมผล

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

82,428.00

137,820.00

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 โกลบอล

2,084.00

-

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

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

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

Air Charter Flight Limited
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ – Air Charter Flight Limited
ผู้ให้ บริ การ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์
ผู้รับบริ การ : Air Charter Flight Limited
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 Air Charter
Flight Limited
โดยคิดอัตราค่าบริ การรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริ มาณงาน ซึง่ เป็ นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับ
การให้ บริ การของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 156

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. เลเช่ อร์ เอ็นเตอร์ ไพร้ 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

2,421.00

-

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

เงินปั นผลรั บ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

149,918,348.00

145,906,149.00

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

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

30,536,015.00

18,214,487.16

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

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

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 35.5 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
2. นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
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 35.5 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
2. นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท

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

ผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทังนี
้ ้
อัตราค่าสินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียง
กับการซื ้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจาก
บุคคลภายนอก
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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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

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 35.5 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้ อยละ 99.73 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

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

33,545,520.00

33,903,540.00

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

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 35.5 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้ อยละ 99.73 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

ซือ้ สินค้ า : บจก. เอสแอลอาร์ ที ซื ้อผลิตภัณฑ์จาก

3,044,920.00

2,750,341.00

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

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

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทังนี
้ ้ อัตราค่าสินค้ า
ดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียงกับการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก
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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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

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 35.5 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้ อยละ 99.73 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
บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ ( ประเทศไทย) - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ซื ้อ : บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ ( ประเทศไทย)
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 35.5 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้ อยละ 99.73 ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน
บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ ( ประเทศไทย)
2. นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท

ซือ้ สินค้ า : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ ซื ้อผลิตภัณฑ์จาก

15,224,375.00

12,654,240.00

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

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

204,072.00

146,850.00

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

บจก. เจ้ าพระยา รี สอร์ ท – บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผู้ให้ บริ การ : บจก. เจ้ าพระยา รี สอร์ ท
ผู้รับบริ การ : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 35.5 ใน บมจ. เอส แอนด์
พี ซินดิเคท โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน บจก.
เจ้ าพระยารี สอร์ ท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. เจ้ าพระยา รี

15,000.00

-

เนื่องจาก บจก. เจ้ าพระยา รี สอร์ ท ให้ บริ การ และเพื่อเป็ น
การใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

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

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

สอร์ ท ให้ บริ การแก่ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดย
คิดอัตราค่าบริ การ ตามลักษณะและปริ มาณงาน ซึง่
เป็ นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้ บริ การ
ของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)
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ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้ าและ
บริ การ

สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

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

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

814,284.00

719,340.00

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

-

41,111.86

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

20,004.00

-

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

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมาย แก่ บจก. เอ็มเจ็ท
เมนเทนแนนซ์ โดยคิดอัตราค่าบริ 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
โกลบอล โซลูชนั่ ส์ ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็ น
อัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ จ่ายจริ ง
ให้ แก่บริ ษัทลิสซิง่ ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกบวกด้ วย
ต้ นทุนการดําเนินงานจริ ง

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

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
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
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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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

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 แนล
และ บจก. เอ็มดีเจ็ท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

29,016.00

7,308.00

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

16,051.20

34,142.64

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ เป็ นผู้เช่าเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ กบั บริษัทลิส ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก ในปริ มาณ
ที่มาก ทําให้ ต้นทุนการเช่าที่ตํ่ากว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล

77,652.00

104,604.00

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

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 แนลและ
บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิ ้ง
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

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

โซลูชนั่ ส์ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ บัญชี และกฏหมายแก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์
คราฟ โฮลดิ ้ง โดยคิดอัตราค่าบริ การรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริ มาณงาน ซึง่ เป็ นการคิดค่าบริ การ
ลักษณะเดียวกับการให้ บริ การของผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก
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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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

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 99.92 และ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์
คอร์ ปอเรชัน่ และ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ ตามลําดับ
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 99.92 และ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์
คอร์ ปอเรชัน่ และ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ ตามลําดับ
2. บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
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 99.92 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ และ
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
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 99.92 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ และ
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
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
เอชจ่ายค่าเช่าเครื่ 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

รายได้ ค่าบริ การจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์
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
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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302,472.00

431,526.52

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

72,006.80

106,029.01

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ เป็ นผู้เช่าเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ กบั บริษัทลิส ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก ในปริ มาณ
ที่มาก ทําให้ ต้นทุนการเช่าที่ตํ่ากว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท

84,000.00

326,400.00

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

-

22,199.17

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

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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

Minor DKL Food Group Pty. Ltd.
Delicious Food Holding (Australia) Pty.Ltd. – Minor DKL Food Group Pty. Ltd.
ผู้รับเงินปั นผล : Delicious Food Holding (Australia) Pty.Ltd.
ผู้จ่ายเงินปั นผล : Minor DKL Food Group Pty. Ltd.
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 99.72 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด
กรุ๊ ป และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน Delicious Food
Holding (Australia)
2. Delicious Food Holding (Australia) ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน Minor DKL Food
Group Pty. Ltd.
ตังแต่
้ เดือน พ.ย. 2558 ได้ มีการเปลี่ยนสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล

เงินปั นผลรั บ : Delicious Food Holding

80,221,170.63

98,092,471.24

เป็ นผลจากการที่ Delicious Food Holding (Australia)ถือ
หุ้นใน Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ซึง่ ถือเป็ นลงทุน
ประเภทหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ ว

840,815.48

1,408,346.48

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

(Australia) Pty.Ltd. รับเงินปั นผลจากการลงทุนใน
Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ในอัตราเดียวกับ
Minor DKL Food Group Pty. Ltd. จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นทัว่ ไป
ตังแต่
้ เดือน พ.ย. 2558 ได้ มีการเปลี่ยนสถานะเป็ น
บริ ษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

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 : มีกรรมการร่ วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

ค่ าประกันภัย : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

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

.
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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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

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. ไทย
ยูเนี่ยน 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
บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
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 แมนูแฟคเจอริ่ ง
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บจก. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์

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

3,653,559.00

2,175,540.60

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

11,099,610.00

12,707,880.00

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. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง ซื ้อ

1,785,698.00

1,987,368.00

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

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

ผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ทังนี
้ ้ อัตราค่าสินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและ
ใกล้ เคียงกับการซื ้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจาก
บุคคลภายนอก
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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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. เอส.แอล.อาร์ .ที - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ผู้ซื ้อ : บจก. เอส.แอล.อาร์ .ที
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
อัตราร้ อยละ 100 ใน บจก. เอส.แอล.อาร์ .ที
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

26,453,878.38

25,492,214.25

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

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. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)

2,054,965.00

2,321,326.00

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. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์

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

45,108,322.00

81,215,126.00

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. 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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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
(บาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

เหตุผลและความจําเป็ น

บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ผู้ซื ้อ : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด
กรุ๊ ปอัตราร้ อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์

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

9,027,220.00

4,504,518.00

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

บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
ผู้ซื ้อ : บจก. บีทีเอ็ม (ประเทศไทย)
ความสัมพันธ์ :
1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด
กรุ๊ ป อัตราร้ อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็ นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ
บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์

ซือ้ สินค้ า : บจก. บีทีเอ็ม (ประเทศไทย) ซื ้อ

14,696,347.93

-

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

จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ทังนี
้ ้ อัตรา
ค่าสินค้ าดังกล่าวเป็ นราคาตลาดและใกล้ เคียงกับการ
ซื ้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก

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

หมายเหตุ : ** บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือหุ้นร้ อยละ 71.04 บจก. แม่ริม เทอเรซ รี ซอร์ ท ซึง่ เป็ นการรวมการถือหุ้นทางตรงร้ อยละ 45.30 และถือหุ้นทางอ้ อมโดยถือผ่าน บมจ. โรงแรมราชดําริ เป็ นร้ อยละ 25.74
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

12.2 ขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่ างกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะเป็ นผู้ประเมินรายการดังกล่าวในขันต้
้ น โดยจะจัดหาข้ อมูลและทําการวิเคราะห์วา่ รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท และมีราคายุติธรรมหรื อไม่ เช่น การซื ้อทรัพย์สนิ ฝ่ ายการ
ลงทุนจะต้ องทําการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้ ความเห็นเพิ่มเติม
จากนันจึ
้ งนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมตั ิ โดยผู้บริ หารหรื อกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่มีสว่ นในการอนุมตั ิรายการ
ดังกล่าว นอกจากนี ้ กรรมการตรวจสอบจะร่ วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้ วยว่า จะเป็ นรายการที่มีความจําเป็ น
และเป็ นไปในราคาที่ยตุ ิธรรมหรื อไม่
ในกรณี ที่ ขนาดของรายการมี สาระสําคัญตามประกาศของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย บริ ษั ทได้ จัดให้ มี การ
ดําเนินการดังกล่าว เช่น การเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรั พย์ ฯ การจัดส่งสารสนเทศแจ้ งต่อผู้ถือหุ้น การโฆษณาลง
หนังสือพิมพ์ จนถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิรายการ
และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการทํารายการระหว่างกันระหว่างบริ ษัท และบริ ษัทย่อย มีการดําเนินการที่ถกู ต้ อง เป็ นไปตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทได้ จัดให้ ข้อบังคับของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่จดทะเบียนทังในและต่
้
างประเทศมี
ข้ อความที่ระบุถึงการปฏิบตั ิให้ การทํารายการระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยต้ องเป็ นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทยเรื่ องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และในระหว่างที่การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทย่อยบางบริ ษัทเพื่อให้ มีข้อความ
ดังกล่าวยังไม่แล้ วเสร็ จ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประกาศนโยบายเรื่ องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ
ว่าจะต้ องเป็ นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทมีรายการค้ ากับ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน รายการค้ า
ดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างกิจการตามปกติของดําเนินธุรกิจและเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าตามปกติรายการ
ค้ าที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
12.3 นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
กรรมการตรวจสอบและบริ ษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตว่าจะเป็ นรายการที่มีความ
จําเป็ นและให้ เป็ นไปในราคาที่ยตุ ิธรรม ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายการคิดราคาสําหรับการทํารายการระหว่างกัน ดังนี ้
รายได้ จากการขายและการซื ้อสินค้ า
รายได้ จากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ คา่ เช่า
ค่าสิทธิแฟรนไชส์
รายได้ คา่ บริการจัดการและรายได้ อื่น
ดอกเบี ้ยรับ
ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริการจัดการจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าบริการทางวิชาชีพ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ

นโยบายการคิดราคา
ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
อัตราที่กําหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอัตราซึง่ 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. 2556
พันบาท
ร้ อยละ
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ า - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
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

3,370,479
1,569,515
1,675,064
1,439,277
1,813,513
815,838
10,683,686

5.61%
2.61%
2.79%
2.39%
3.02%
1.36%
17.77%

2,553,869
4.25%
982,189
1.63%
696,100
1.16%
4,302,600
7.16%
860,370
1.43%
100,027
0.17%
469,587
0.78%
1,217,719
2.03%
21,744,644 36.17%
11,990,939 19.94%
2,028,812
3.37%
2,492,989
4.15%
49,439,843 82.23%
60,123,529 100.00%

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พันบาท
ร้ อยละ
5,372,356
1,700,411
1,941,636
946,194
1,625,247
1,420,524
13,006,367

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พันบาท
ร้ อยละ

7.23%
2.29%
2.61%
1.27%
2.19%
1.91%
17.51%

4,002,801
2,678,112
2,413,683
7,286,111
2,282,132
1,185,436
19,848,274

4.18%
2.80%
2.52%
7.61%
2.38%
1.24%
20.73%

3,607,153
4.86%
3,430,057
4.62%
1,301,183
1.75%
5,519,035
7.43%
1,202,416
1.62%
100,027
0.13%
1,118,951
1.51%
314,533
0.42%
24,989,850 33.64%
11,454,383 15.42%
1,936,123
2.61%
6,299,069
8.48%
61,272,780 82.49%
74,279,147 100.00%

4,931,211
5,152,960
2,726,645
5,417,530
1,113,285
904,803
629,181
33,867,218
16,541,494
1,964,435
2,640,410
75,889,172
95,737,446

5.15%
5.38%
2.85%
5.66%
1.16%
0.95%
0.00%
0.66%
35.38%
17.28%
2.05%
2.76%
79.27%
100.00%

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

เจ้ าหนี ้การค้ า
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ง
ปี

รายได้ รับล่วงหน้ าที่ถึงกําหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้สว่ นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน

1,158,223
4,997,768
1,539,830

1.93%
8.31%
2.56%

2,333,211
5,589,021
1,276,731

3.14%
7.52%
1.72%

2,587,774
7,752,558
1,504,787

2.70%
8.10%
1.57%

24,439

0.04%

10,470

0.01%

8,239

0.01%

72,113
2,060,000
384,463
908,892
11,145,728

0.12%
3.43%
0.00%
0.64%
1.51%
18.54%

76,190
3,000,000
251,829
1,035,467
13,572,919

0.10%
4.04%
0.00%
0.34%
1.39%
18.27%

85,055
18,795
338,129
1,284,521
13,579,857

0.09%
0.00%
0.02%
0.35%
1.34%
14.18%
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หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หุ้นกู้
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว-หุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น-หุ้นสามัญ
โดยบริษัทย่อยที่หมดอายุแล้ ว
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พันบาท
ร้ อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พันบาท
ร้ อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พันบาท
ร้ อยละ

6,290,981
11,424
12,300,000
200,727
3,300,001
22,103,133
33,248,861

10.46%
0.02%
20.46%
0.33%
5.49%
36.76%
55.30%

13,639,041
22,183
13,800,000
240,495
2,980,045
30,681,765
44,254,683

18.36%
0.03%
18.58%
0.32%
4.01%
41.31%
59.58%

19,550,401
22,270
21,800,000
258,024
4,611,502
46,242,197
59,822,054

20.42%
0.02%
22.77%
0.27%
4.82%
48.30%
62.49%

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

6.68%
6.66%
12.19%
0.17%
(0.52)%

4,201,634
4,001,557
7,333,140
104,789
(348,273)

5.66%
5.39%
9.87%
0.14%
(0.47)%

4,641,789
4,402,312
7,354,673
104,789
(1,664,205)

4.85%
4.60%
7.68%
0.11%
(1.74)%

406,309
0.68%
13,557,911 22.55%
25,090,407 41.73%
1,784,262
2.97%
26,874,669 44.70%
60,123,529 100.00%

420,169
16,545,331
28,056,712
1,967,752
30,024,463
74,279,147

0.57%
22.27%
37.77%
2.65%
40.42%
100.00%

464,179
0.48%
22,140,776 23.13%
32,802,523 34.26%
3,112,869
3.25%
35,915,392 37.51%
95,737,446 100.00%

งบกําไรขาดทุน
รายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรมและบริ การที่เกี่ยวข้ อง
รายได้ คา่ เช่าจากกิจการศูนย์การค้ าและอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ จากกิจการบันเทิง
รายได้ จากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม
รายได้ จากการจัดจําหน่ายและการผลิตสินค้ า
รายได้ จากการบริ หารจัดการ
รายได้ จากการให้ สิทธิแฟรนชายส์
รายได้ จากการประกอบธุรกิจรวม
เงินปั นผลรับจากบริ ษัทอื่น
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ อื่น
รวมรายได้

ปี 2556
พันบาท ร้ อยละ
12,358,586
33.95%
407,585
1.12%
160,876
0.44%
3,319,878
9.12%
13,798,574
37.90%
3,592,858
9.87%
519,670
1.43%
510,694
1.40%
34,668,721
95.23%
8,779
0.02%
228,939
0.63%
1,499,896
4.12%
36,406,335 100.00%
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ปี 2557
พันบาท ร้ อยละ
13,182,367 33.83%
407,719
1.05%
146,539
0.38%
2,750,490
7.06%
15,285,246 39.23%
3,601,444
9.24%
1,265,179
3.25%
588,964
1.51%
37,227,948 95.54%
14,371
0.04%
323,018
0.83%
1,398,731
3.59%
38,964,068 100.00%

ปี 2558
พันบาท ร้ อยละ
16,371,612 34.91%
380,022
0.81%
134,893
0.29%
3,687,355
7.86%
16,667,070 35.54%
3,420,558
7.29%
983,846
2.10%
786,870
1.68%
42,432,225 90.48%
11,668
0.02%
442,867
0.94%
4,008,760
8.55%
46,895,520 100.00%

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
ปี 2556
พันบาท ร้ อยละ
ค่าใช้ จา่ ย
ต้ นทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม
ต้ นทุนโดยตรงของการให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้ นทุนขายอาหารและเครื่ องดื่ม
ต้ นทุนขายการจัดจําหน่ายและการผลิตสินค้ า
ต้ นทุนในการประกอบธุรกิจรวม
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รวมค่าใช้ จา่ ย
กําไรก่อนหักดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เงินได้
ดอกเบี ้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กําไรก่อนส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
(กําไร) ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย - สุทธิ
กําไรสุทธิสาํ หรับงวด

6,678,967
205,339
57,167
968,440
4,468,846
2,169,895
14,548,653
16,503,814
(529,903)
30,522,564
5,883,771
(1,027,098)
(675,093)
4,181,580
(80,197)
4,101,382

18.35%
0.56%
0.16%
2.66%
12.27%
5.96%
39.96%
45.33%
(1.46)%
83.84%
16.16%
(2.82)%
(1.85)%
11.49%
(0.22)%
11.27%

ปี 2557
พันบาท ร้ อยละ
7,202,167
209,233
57,308
761,998
4,926,696
2,163,586
15,320,988
18,422,328
(823,000)
32,920,316
6,043,752
(1,145,173)
(396,950)
4,501,629
(99,844)
4,401,786

18.48%
0.54%
0.15%
1.96%
12.64%
5.55%
39.32%
47.28%
(2.11)%
84.49%
15.51%
(2.94)%
(1.02)%
11.55%
(0.26)%
11.30%

ปี 2558
พันบาท ร้ อยละ
8,825,122
186,800
46,880
1,216,028
5,488,250
2,066,389
17,829,468
21,473,452
(1,253,509)
38,049,412
8,846,108
(1,300,941)
(410,788)
7,134,379
(94,214)
7,040,165

18.82%
0.40%
0.10%
2.59%
11.70%
4.41%
38.02%
45.79%
(2.67)%
81.14%
18.86%
(2.77)%
(0.88)%
15.21%
(0.20)%
15.01%

งบกระแสเงินสด
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

5,180,949

4,784,996

2,383,089

(6,973,597)

(12,771,307)

(13,155,698)

เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

1,444,914

10,026,521

9,293,713

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ

(347,735)

2,040,210

(1,478,896)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด

3,690,758

3,361,398

5,364,383

18,375

(37,225)

93,239

3,361,398

5,364,383

3,978,726

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

กําไร (ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวด
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อัตราส่ วนทางการเงิน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.96

0.96

1.46

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

0.44

0.52

0.49

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.52

0.39

0.18

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า - รวม (เท่า)

8.61

6.20

5.35

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย - รวม (วัน)

41.83

58.04

67.33

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)

7.47

7.15

6.86

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

48.21

50.36

52.48

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า - รวม (เท่า)

8.00

7.60

7.41

ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย - รวม (วัน)

45.01

47.35

48.59

Cash cycle (days)

45.04

61.05

71.21

อัตรากําไรขั ้นต้ น (%)

58.04%

58.85%

57.98%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

11.96%

11.57%

10.33%

อัตรากําไรอื่น

9.54%

15.91%

9.52%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)

124.96%

111.08%

54.37%

อัตรากําไรสุทธิ (%)

11.27%

11.30%

15.01%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

17.86%

15.47%

21.35%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

7.33%

6.55%

8.28%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

32.88%

31.08%

34.44%

0.65

0.58

0.55

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.24

1.47

1.67

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ้ย (เท่า)

6.70

5.53

3.15

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกผัน (เท่า)

0.43

0.34

0.09

33.50%

35.00%

21.89%

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

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

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 และ ปี 2558
ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) รายงานผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 111 ในไตรมาส 4 ปี 2558 และร้ อย
ละ 60 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในปี 2558 บริ ษัทมีการบันทึกผลกําไรพิเศษ ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความสามารถของ
บริ ษัทในการเข้ าซื ้อและควบรวมกิจการ และความสําเร็ จในการเพิ่มมูลค่าของการลงทุนที่ผ่านมา โดยมีรายการสําคัญ ดังนี ้ (1) ผลกําไร
จากการซื ้อธุรกิจในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิของกลุ่มโรงแรม Sun International จํานวน 650 ล้ านบาท (2) ผลกําไรจากการซื ้อ
ธุรกิจในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิของโรงแรมโอ๊ คส์ อีแลน ดาร์ วิน จํานวน 20 ล้ านบาท และ (3) ผลกําไรจากการปรับปรุ งมูลค่า
ยุติธรรมจากการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนใน บริ ษัท ไมเนอร์ ดี เค แอล ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (“Minor DKL”) ซึง่ ดําเนินธุรกิจร้ านอาหารใน
ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 1,665 ล้ านบาท หากไม่นบั รวมผลกําไรพิเศษในปี 2558 ดังกล่าว และผลกําไรจากการเปลี่ยนสถานะของ
เงินลงทุนใน Serendib Hotels PLC จํานวน 69 ล้ านบาท (หลังหักภาษี ) ในไตรมาส 2 ปี 2557 กําไรสุทธิจากการดําเนินงานเติบโตใน
อัตราร้ อยละ 11 ในไตรมาส 4 ปี 2558 และร้ อยละ 9 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยการเติบโตของกําไรสุทธิเป็ นผล
มาจากกลยุทธ์ การขยายและกระจายธุรกิจในเครื อ และการมี เครื อข่ายแบรนด์ท่ีแ ข็งแกร่ ง ซึ่งช่วยสร้ างรายได้ แ ละผลกํ าไรที่มั่นคง
ท่ามกลางความท้ าทายต่างๆ ทังการชะลอตั
้
วทางเศรษฐกิจ ภาวะค่าเงินผันผวน และความไม่มนั่ คงทางการเมืองในบางประเทศที่บริ ษัท
ดําเนินกิจการอยู่ และเพื่อเป็ นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติที่จะเสนอการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุ้นละ
0.35 บาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ใิ นวันที่ 1 เมษายน 2559 ต่อไป
ในไตรมาส 4 ปี 2558 ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม (“ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ”) มีอัตราการเติบโตของ
รายได้ ร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน หากรวมการกลับค่าผลกําไรจากการซื ้อธุรกิจในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
ของโรงแรมโอ๊ คส์ อีแลน ดาร์ วิน จํานวน 49 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2558 หลังจากมีการประเมินต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม ธุรกิจ
โรงแรมและอื่นๆ มีอตั ราการเติบโตของรายได้ จากการดําเนินงานร้ อยละ 32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากผลการดําเนินงานที่
โดดเด่นของโรงแรมในประเทศไทย รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจากโรงแรมใหม่ที่บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อกิจการ และการขายวิลล่าในโครงการ เดอะ เรสซิ
เดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต เช่นเดียวกัน ธุรกิจร้ านอาหารมีอตั ราการเติบโตของรายได้ ร้อยละ 65 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน หากไม่นบั รวมผลกําไรจากการปรับปรุ งมูลค่ายุตธิ รรมจากการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนใน Minor DKL ซึง่
บริ ษัทได้ ปรับมูลค่าของเงินลงทุนใน Minor DKL ในสัดส่วนร้ อยละ 50 ซึง่ เป็ นการลงทุนตังแต่
้ ปี 2551 ให้ เป็ นไปตามราคาตลาด ธุรกิจ
ร้ านอาหารมีอัตราการเติบโตของรายได้ จากการดําเนินงานร้ อยละ 25 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากผลการดําเนินงานที่ม่นั คงของ
ธุรกิจร้ านอาหารในประเทศไทย การรับรู้ รายได้ สองเดือนของ Minor DKL ในประเทศออสเตรเลีย ในงบการเงินรวมของบริ ษัทตังแต่
้ บริ ษัท
ได้ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากร้ อยละ 50 เป็ นร้ อยละ 70 และการขยายสาขาอย่างมีวนิ ยั โดยเฉพาะในประเทศไทยและจีน อย่างไรก็ตาม
รายได้ จากธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตมีรายได้ ลดลงในอัตราร้ อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการชะลอตัวของ
การบริ โภคภายในประเทศ
หากไม่นับรวมรายการพิเศษ รายได้ จากธุรกิจร้ านอาหารมีสัดส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 39 ของรายได้ รวมในไตรมาส 4 ปี 2558
ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสดั ส่วนรายได้ คดิ เป็ นร้ อยละ 54 ขณะที่ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตมีสดั ส่วนรายได้ คดิ เป็ นร้ อยละ 7
รายได้ จาํ แนกตามประเภทธุรกิจ
หน่ วย: ล้ านบาท
ไตรมาส 4 ปี 2558
ไตรมาส 4 ปี 2557
เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
ตามงบการเงิน
ร้ านอาหาร
6,909
4,194
65%
โรงแรมและอื่นๆ
7,060
5,397
31%
จัดจําหน่ายและผลิต
915
1,003
-9%
รายได้ รวม
14,884
10,595
40%
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รายได้ จาํ แนกตามประเภทธุรกิจ
จากผลการดําเนินงาน
ร้ านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจําหน่ายและผลิต
รายได้ รวม

5,244
7,109
915
13,268

4,194
5,397
1,003
10,595

25%
32%
-9%
25%

สํ าหรั บปี 2558 บริ ษัทมี ร ายได้ ร วมเพิ่มขึน้ ในอัตราร้ อยละ 21 เมื่ อ เทียบกับปี ก่อ น จากผลการดําเนินงานที่ดีขึน้ ของธุรกิจ
โรงแรมและอื่นๆ และธุรกิจร้ านอาหาร หากไม่นบั รวมผลกําไรพิเศษ รายได้ รวมจากการดําเนินงานเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 15 เมื่อเทียบ
กับปี ก่อน
สําหรับสัดส่วนรายได้ ในปี 2558 หากไม่นบั รวมผลกําไรพิเศษ ธุรกิจร้ านอาหารและธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสดั ส่วนรายได้ คดิ
เป็ นร้ อยละ 41 และร้ อยละ 51 ของรายได้ รวมจากการดําเนินงาน ตามลําดับ ขณะที่ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตมีสดั ส่วนรายได้ คิด
เป็ นร้ อยละ 8
รายได้ จาํ แนกตามประเภทธุรกิจ
หน่ วย: ล้ านบาท
ตามงบการเงิน
ร้ านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจําหน่ายและผลิต
รายได้ รวม
จากผลการดําเนินงาน
ร้ านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจําหน่ายและผลิต
รายได้ รวม

ปี 2558

ปี 2557

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)

20,339
24,304
3,505
48,149

16,754
19,330
3,703
39,787

21%
26%
-5%
21%

18,674
23,634
3,505
45,814

16,754
19,243
3,703
39,700

11%
23%
-5%
15%

ในไตรมาส 4 ปี 2558 บริ ษัทมีกําไรก่อนหักดอกเบี ้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) 4,797 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ
73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน หากไม่นบั รวมผลกําไรพิเศษ บริ ษัทมี EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 15 ใน
ไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ และธุรกิจร้ านอาหาร โดยธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มี
EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ เนื่ อ งมาจากผลการดําเนินงานที่ ดีขึน้ ของโรงแรมในประเทศไทย และรายได้ ที่เพิ่มขึน้ อย่างมี
นัยสําคัญจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับธุรกิจร้ านอาหาร มี EBITDA จากผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการ
ดําเนินงานที่ม่นั คงของธุรกิจร้ านอาหารในประเทศไทย ประกอบกับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Minor DKL ในประเทศออสเตรเลีย
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิต มี EBITDA ลดลงร้ อยละ 32 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึง่ มีผลกระทบต่อการใช้ จ่ายสินค้ าฟุ่ มเฟื อย หากไม่นบั รวมผลกําไรพิเศษ บริ ษัทมีอตั รา
การทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงาน ลดลงเป็ นร้ อยละ 24 ในไตรมาส 4 ปี 2558 จากร้ อยละ 26 ในไตรมาส 4 ปี 2557 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงของของโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชัน่ คลับ ผลการดําเนินงานที่
อ่อนตัวของธุรกิจศูนย์การค้ าและบันเทิง และความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงของธุรกิจร้ านอาหารในประเทศสิงคโปร์
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ในไตรมาส 4 ปี 2558 ธุรกิจร้ านอาหารและธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสดั ส่วน EBITDA จากการดําเนินงาน คิดเป็ นร้ อยละ 27
และร้ อยละ 70 ของ EBITDA จากการดําเนินงานรวม ตามลําดับ ขณะที่ธุรกิจจัดจําหน่ายและรั บจ้ างผลิตมีสดั ส่วน EBITDA จากการ
ดําเนินงานคิดเป็ นร้ อยละ 3
กําไรก่ อนหักดอกเบีย้ จ่ าย ภาษีและค่ าเสื่อม (EBITDA)
ไตรมาส 4 ปี 2558
หน่ วย: ล้ านบาท
ตามงบการเงิน
ร้ านอาหาร
2,528
โรงแรมและอื่นๆ
2,169
จัดจําหน่ายและผลิต
100
รวม
4,797
EBITDA Margin
32%
จากผลการดําเนินงาน
ร้ านอาหาร
863
โรงแรมและอื่นๆ
2,218
จัดจําหน่ายและผลิต
100
รวม
3,181
EBITDA Margin
24%

ไตรมาส 4 ปี 2557

เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)

762
1,865
146
2,773
26%

232%
16%
-32%
73%

762
1,865
146
2,773
26%

13%
19%
-32%
15%

ในปี 2558 บริ ษัทมี EBITDA จํานวน 11,908 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ในอัตราร้ อยละ 35 จากปี ก่อน หากไม่นับรวมผลกําไรพิเศษ
บริ ษัทมี EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากทังธุ
้ รกิจโรงแรมและอื่นๆ และธุรกิจร้ านอาหาร
ในขณะที่อตั ราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานลดลงเล็กน้ อยเป็ นร้ อยละ 21 ในปี 2558 จากร้ อยละ 22 ในปี 2557
ในปี 2558 ธุรกิจร้ านอาหารมีสดั ส่วน EBITDA จากการดําเนินงานคิดเป็ นร้ อยละ 33 ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสดั ส่วน
EBITDA จากการดําเนินงานคิดเป็ นร้ อยละ 64 ของ EBITDA จากการดําเนินงานรวม และธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตอีกร้ อยละ 3
กําไรก่ อนหักดอกเบีย้ จ่ าย ภาษีและค่ าเสื่อม (EBITDA)
ปี 2558
หน่ วย: ล้ านบาท
ตามงบการเงิน
ร้ านอาหาร
4,792
โรงแรมและอื่นๆ
6,816
จัดจําหน่ายและผลิต
300
รวม
11,908
EBITDA Margin
25%
จากผลการดําเนินงาน
ร้ านอาหาร
3,127
โรงแรมและอื่นๆ
6,146
จัดจําหน่ายและผลิต
300
รวม
9,573
EBITDA Margin
21%
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เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)

2,817
5,647
384
8,849
22%

70%
21%
-22%
35%

2,817
5,561
384
8,762
22%

11%
11%
-22%
9%

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

ในไตรมาส 4 ปี 2558 บริ ษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 3,419 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 111 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ในขณะที่อตั ราการทํากําไรสุทธิเพิ่มขึ ้น อยู่ที่ร้อยละ 23 ในไตรมาส 4 ปี 2558 จากร้ อยละ 15 ในไตรมาส 4 ปี 2557 หากไม่นบั รวม
ผลกําไรพิเศษ กําไรสุทธิจากการดําเนินงานเติบโตในอัตราร้ อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ เป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับการ
เพิ่มขึ ้นของ EBITDA ในขณะที่อตั ราการทํากําไรสุทธิจากการดําเนินงานลดลงเล็กน้ อย เป็ นร้ อยละ 14 ในไตรมาส 4 ปี 2558 จากร้ อยละ
15 ในไตรมาส 4 ปี 2557
เช่นเดียวกัน ในปี 2558 กําไรสุทธิของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 60 เมื่อเทียบกับปี ก่อน และอัตราการทํากําไรสุทธิเพิ่มขึ ้น
เป็ นร้ อยละ 15 ในปี 2558 จากร้ อยละ 11 ในปี 2557 หากไม่นบั รวมผลกําไรพิเศษ กําไรสุทธิจากการดําเนินงานเติบโตในอัตราร้ อยละ 9
เมื่อเทียบกับปี ก่อน ในขณะที่อตั ราการทํากําไรสุทธิจากการดําเนินงานลดลงเป็ นร้ อยละ 10 ในปี 2558 จากร้ อยละ 11 ในปี 2557
กําไรสุทธิ
หน่ วย: ล้ านบาท
ตามงบการเงิน
กําไรสุทธิ
อัตราการทํากําไรสุทธิ
จากผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
อัตราการทํากําไรสุทธิ
หน่ วย: ล้ านบาท
ตามงบการเงิน
กําไรสุทธิ
อัตราการทํากําไรสุทธิ
จากผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
อัตราการทํากําไรสุทธิ

ไตรมาส 4 ปี 2558

ไตรมาส 4 ปี 2557

เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)

3,419
23%

1,619
15%

111%

1,803
14%
ปี 2558

1,619
15%
ปี 2557

11%

7,040
15%

4,402
11%

60%

4,705
10%

4,333
11%

9%

เปลี่ยนแปลง(ร้ อยละ)

พัฒนาการที่สําคัญในไตรมาส 4 ปี 2558
พัฒนาการ
• เปิ ดร้ านอาหารสุทธิจํานวน 64 สาขา เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2558 ส่วนใหญ่เป็ นร้ านอาหารใน
ประเทศไทย
• เปิ ดร้ านอาหารจํานวน 13 สาขา ในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
ร้ านอาหาร
2 ผ่านบริ ษัทร่ วมทุน ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์ ประเทศไทย ในสัดส่วนร้ อยละ 50
• เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Minor DKL จากร้ อยละ 50 เป็ นร้ อยละ 70
• ปรับปรุ งและเปิ ดให้ บริ การสาขาหลักของร้ านอาหารไทย เอ็กซ์เพรสในรู ปแบบใหม่เพิ่มอีกหนึง่ สาขา รวม
เป็ นทังสิ
้ ้น 3 สาขา
• เปิ ดให้ บริ การโรงแรมอนันตรา พีซ เฮเว่น ทานแกลล์ ในประเทศศรี ลงั กา ซึง่ บริ ษัทร่ วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50
• เข้ าบริ หารห้ องชุด โอ๊ คส์ มิลตัน ในเมืองบริ สเบน ประเทศออสเตรเลีย
• เข้ าบริ หารโรงแรม ซุค วาคิฟ บูทค
ิ โฮเทล โดฮา บาย อวานี ในประเทศการ์ ตา
โรงแรมและอื่นๆ
• เข้ าซื ้อโรงแรมทิโวลี ออเรี ยนเต้ ซึง่ เป็ นโรงแรมทิโวลีแห่งที่ห้าในประเทศโปรตุเกส
• โอนและบันทึกการขายวิลล่า 3 หลังของโครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ โดยอนันตรา ลายัน ภูเก็ต
• เปิ ดให้ บริ การศูนย์การค้ า ริ เวอร์ ไซด์ พลาซ่า อย่างไม่เป็ นทางการ ในกรุ งเทพฯ
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ผลการดําเนินงานจําแนกรายธุรกิจ
ธุรกิจร้ านอาหาร
ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทมีสาขาร้ านอาหารทังสิ
้ ้น 1,851 สาขา แบ่งเป็ นสาขาที่บริ ษัทลงทุนเอง 957 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
52 และสาขาแฟรนไชส์ 894 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 48 โดยเป็ นสาขาในประเทศไทย 1,184 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 64 และ
เป็ นสาขาในต่างประเทศ 667 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 36 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ จีน อินเดีย ภูมิภาคตะวันออก
กลาง มัลดีฟส์ อียิปต์ อังกฤษ และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย ในไตรมาส 4 ปี 2558 บริ ษัทมีร้านเปิ ดใหม่สทุ ธิจํานวน 64 สาขา
ร้ านอาหารจําแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์
จํานวนร้ านสาขา
ไตรมาส 4 ปี 2558
เปลี่ยนแปลง (q-q)
เปลี่ยนแปลง (y-y)
บริ ษัทลงทุนเอง
957
49
109
- ประเทศไทย
775
43
83
- ต่างประเทศ
182
6
26
สาขาแฟรนไชส์
894
15
34
- ประเทศไทย
409
7
20
- ต่างประเทศ
485
8
14
รวมสาขาร้ านอาหาร
1,851
64
143
ร้ านอาหารจําแนกตามแบรนด์
จํานวนร้ านสาขา

ไตรมาส 4 ปี 2558

เปลี่ยนแปลง (q-q)

เปลี่ยนแปลง (y-y)

เดอะ พิซซ่า คอมปะนีปะนี
362
12
40
สเวนเซ่นส์
319
9
13
ซิซซ์เลอร์
55
3
2
แดรี่ ควีน
410
12
23
เบอร์ เกอร์ คิง
57
7
15
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
428
2
15
ริ บส์ แอนด์ รัมส์
14
1
0
ไทยเอ็กซ์เพรส
91
4
1
ริ เวอร์ ไซด์
53
1
9
เบร็ ดทอล์ค
24
4
5
อื่นๆ*
38
9
20
รวมสาขาร้ านอาหาร
1,851
64
143
* อื่นๆ รวมถึงร้ านอาหารในประเทศอังกฤษภายใต้ แบรนด์ “แกรบบ์” และ “ภัทรา” และร้ านอาหารในสนามบิน ซึง่ อยู่ภายใต้ บริ ษัทร่ วม
ทุนในสัดส่วนร้ อยละ 51 คือ บริ ษัท ซีเล็ค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์
ผลประกอบการตามกลุ่มร้ านอาหาร
ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-Sales) ซึง่ รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส์ ในไตรมาส 4 ปี 2558 เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อย
ละ 7.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 8 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ยอดขายต่อร้ าน
เดิม (Same-Store-Sales) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในอัตราร้ อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโต
ของยอดขายต่อร้ านเดิมของธุรกิจร้ านอาหารในประเทศไทย ซึง่ สามารถชดเชยการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดธุรกิจร้ านอาหารใน
ประเทศสิงคโปร์ และการแย่งยอดขายกันเองระหว่างสาขาในประเทศจีน ซึง่ เป็ นไปตามธรรมชาติของการขยายสาขาอย่างรวดเร็ ว
ในไตรมาส 4 ปี 2558 ธุรกิจร้ านอาหารในประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตของยอดขายต่อร้ านเดิม ในอัตราร้ อยละ 2.8 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน อันเป็ นผลมาจากความสามารถของบริ ษัทในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดเพื่อคงความเป็ นผู้นํา
ในอุตสาหกรรม ประกอบกับความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคที่เริ่ มปรับตัวดีขึ ้นในไตรมาสนี ้เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล แบ
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รนด์ที่มีอตั ราการเติบโตของยอดขายต่อร้ านเดิมอย่างโดดเด่น ได้ แก่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และ เบเกอร์ คิง โดยในไตรมาส 4 ปี 2558
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีการเติบโตของยอดขายต่อร้ านเดิมที่สงู ในอัตราร้ อยละ 10.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ แสดงให้ เห็น
ถึงความสามารถในการคงความเป็ นผู้นําเหนือคูแ่ ข่งขันของบริ ษัท ผ่านการสร้ างสรรค์เมนูอาหารรู ปแบบใหม่ตา่ งๆ ซึง่ รวมถึงเมนูใหม่ พิซ
ซ่าแป้งบางกรอบ (Crispy Thin Pizza) และ 48 เมนูใหม่สุดพิเศษที่ให้ บริ การในสาขาร้ านนัง่ ทาน เช่นเดียวกัน ยอดขายต่อร้ านเดิมของ
เบอร์ เกอร์ คิง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้ 2558 จากความสําเร็ จของกลยุทธ์ในการขยายกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายไปยังตลาดลูกค้ า
ภายในประเทศ พร้ อมไปกับการขยายสาขารู ปแบบไดรฟ์ทรู การเติบโตของยอดขายต่อร้ านเดิมดังกล่าว ประกอบกับการขยายสาขาอย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นผลให้ ธุรกิจในประเทศไทยมียอดขายโดยรวมทุกสาขาเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.0 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน
ธุรกิจร้ านอาหารในประเทศจีนมีการเพิ่มขึ ้นของยอดขายโดยรวมทุกสาขาในไตรมาส 4 ปี 2558 อย่างแข็งแกร่ งในอัตราร้ อยละ
25.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาของริ เวอร์ ไซด์ ซึง่ เพิ่มขึ ้น 9 สาขาในปี 2558 หรื อร้ อยละ 20 จากปี ก่อน ยอดขายต่อร้ านเดิม
ของธุรกิจในประเทศจีนปรับตัวดีขึ ้น โดยลดลงร้ อยละ 1.2 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับอัตราการลดลงร้ อยละ 4.3 ในไตรมาส 3 ปี
2558 จากผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นของแบรนด์ริเวอร์ -ไซด์และความสําเร็ จของการออกเมนูใหม่ของแบรนด์ซิซซ์เลอร์ โดยซิซซ์เลอร์ มีการ
เติบโตของยอดขายต่อร้ านเดิมที่แข็งแกร่ ง ในขณะที่ผลกระทบจากการแย่งยอดขายกันเองระหว่างสาขาของริ เวอร์ ไซด์ โดยเฉพาะในเมือง
ปั กกิ่งและเซี่ยงไฮ้ เริ่ มน้ อยลงในไตรมาสนี ้
สําหรั บธุรกิจร้ านอาหารในประเทศออสเตรเลีย ยังคงมีผลการดําเนินงานที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 4 ปี 2558 โดยมี
ยอดขายต่อร้ านเดิมที่คงที่ และยอดขายโดยรวมทุกสาขาที่เพิ่มขึน้ ในอัตราร้ อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน การเติบโต
ดังกล่าว เป็ นผลมาจากการดําเนินงานที่มั่นคงของร้ านอาหารที่มีอ ยู่ ประกอบกับการขยายสาขาใหม่อ ย่างระมัดระวังในไตรมาสนี ้
ท่ามกลางความท้ าทายของตลาดภายในประเทศ นอกจากนี ้ การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Minor DKL จากร้ อยละ 50 เป็ นร้ อยละ 70 ยัง
ช่วยเสริ มสร้ างผลการดําเนินงานของธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากบริ ษัทรับรู้ ผลการดําเนินงานของ Minor DKL ในงบการเงิน
รวมของบริ ษัทตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน ทังนี
้ ้ ด้ วยการใช้ ประโยชน์จากฐานการดําเนินงานที่แข็งแกร่ งของบริ ษัท ประกอบกับการขยาย
ธุรกิจไปยังการผลิตเมล็ดกาแฟแบบพิเศษผ่าน เวเนเซียโน คอฟฟี่ โรสเตอร์ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าธุรกิจในประเทศออสเตรเลียจะมีผลการ
ดําเนินงานที่มงั่ คงและมีความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่ งต่อไปในอนาคต
ในประเทศสิงคโปร์ ตลาดร้ านอาหารประเภทนั่งทานยังคงได้ รับความกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
และการแข่งขันที่รุนแรงของร้ านอาหารคอนเซ็ปต์ใหม่ๆ โดยในปี 2558 ดัชนีชี ้วัดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มในหมวดร้ านอาหาร
ลดลงเกือบทุกเดือน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ด้ วยเหตุนี ้ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จึงได้ ตดั สินใจใช้ โอกาสนี ้ในการหยุดการขยายสาขา
ชัว่ คราว และดําเนินโครงการปรับปรุ งร้ านอาหารในรู ปแบบใหม่ ส่งผลให้ ธุรกิจร้ านอาหารในประเทศสิงคโปร์ มียอดขายต่อร้ านเดิมและ
ยอดขายโดยรวมลดลงในไตรมาสนี ้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะพลิกฟื น้ ธุรกิจในประเทศสิงค์โปร์ โดยได้ ทําการปรับปรุ งรู ปแบบสาขาหลักของ
ร้ านไทยเอ็กซ์เพรสเสร็ จสิ ้นแล้ ว 3 สาขา และมีแผนที่จะปรับปรุ งร้ านไทยเอ็กซ์เพรสเพิ่มอีก 3–4 สาขา ภายในครึ่ งปี แรกของปี 2559 ทังนี
้ ้
ร้ านไทยเอ็กซ์เพรสใหม่ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี โดยมีจํานวนลูกค้ าเพิ่มขึ ้นภายในหนึง่ เดือนหลังจากที่เปิ ดร้ านอีกครัง้
แม้ วา่ ความท้ าทายทางเศรษฐกิจของบางตลาดที่บริ ษัทดําเนินกิจการอยู่ ยังคงกดดันผลการดําเนินงานของธุรกิจร้ านอาหารใน
บางประเทศในปี 2558 แต่ก ลยุท ธ์ ก ารกระจายธุ ร กิ จ และความเป็ นผู้นํ า ตลาดของบริ ษั ท ได้ ช่ ว ยลดผลกระทบดังกล่ า วต่อ ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท ส่งผลให้ ในปี 2558 บริ ษัทมียอดขายต่อร้ านเดิมอยู่ในระดับคงที่ เมื่อเทียบกับปี 2557 และด้ วยการขยายสาขาใน
อัตราร้ อยละ 8 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ ยอดขายโดยรวมทุกสาขายังคงเพิ่มขึน้ อย่างแข็งแกร่ ง ในอัตราร้ อยละ 11.2 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน
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ผลการดําเนินงานธุรกิจร้ านอาหาร
%

ไตรมาส 4 ปี 2558

ไตรมาส 4 ปี 2557

ปี 2558

ปี 2557

อัตราเติบโตของยอดขายต่อร้ านเฉลี่ย
Average Same-Store-Sales Growth

0.3

0.4

(0.2)

0.4

อัตราเติบโตของยอดขายรวมเฉลี่ย
Average Total-System-Sales

7.8

16.5

11.2

13.1

หมายเหตุ: การเติบโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายที่เป็ นสกุล เงินท้ อ งถิ่น เพื่ อ ขจัดผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน
ผลการดําเนินงาน
ในไตรมาส 4 ปี 2558 รายได้ รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจร้ านอาหาร (ไม่นับรวมผลกําไรจากรายการพิเศษ) เพิ่มขึน้ ใน
อัตราร้ อยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทังจากรายได้
้
จากการดําเนินงานและรายรับจากการให้ สิทธิแฟรนไชส์ รายได้ จาก
การดําเนินงานเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการขยายสาขาที่บริ ษัทลงทุนเองในอัตราร้ อยละ 13 เมื่อ
เที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ประกอบกับ การรั บ รู้ ผลการดํ า เนิ น งานสองเดื อ นของ Minor DKL ในงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท
เช่นเดียวกัน ในไตรมาส 4 ปี 2558 รายรั บจากการให้ สิทธิแฟรนไชส์เพิ่มขึน้ เกือบเท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการ
เติบโตของธุร กิจ แฟรนไชส์ อ ย่ างต่อ เนื่ อ งและการรั บรู้ รายรั บ จากการให้ สิ ทธิ แ ฟรนไชส์ ข อง Minor DKL บริ ษัทมี EBITDA จากการ
ดําเนินงานของธุรกิจร้ านอาหารในไตรมาส 4 ปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ เติบโตตํ่ากว่าอัตราการเติบโตของ
รายได้ รวมจากการดําเนินงาน โดยมีสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการทํากํ าไรที่ลดลงในประเทศสิงคโปร์ จากการลดลงของ
ยอดขายต่อร้ านเดิม ด้ วยเหตุนี ้ อัตราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานจึงลดลงจากร้ อยละ 18 ในไตรมาส 4 ปี 2557 เป็ นร้ อยละ
16 ในไตรมาส 4 ปี 2558
รายได้ รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจร้ านอาหารปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากการขยายสาขาที่ลงทุน
เองอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์และการรั บรู้ ผลการดําเนินงานสองเดือนของ Minor DKL ในงบการเงินรวมของบริ ษัท
บริ ษัทมี EBITDA จากการดําเนินงานในปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11 ซึง่ เติบโตในอัตราเดียวกันกับการเติบโตของรายได้ รวม ส่งผลให้ อตั รา
การทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานคงที่ อยู่ที่ร้อยละ 17 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557
ในอนาคต บริ ษัทยังคงดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุ กของทุกแบรนด์ในเครื อ เพื่อกระตุ้นจํานวนลูกค้ าและยอดขาย พร้ อม
ไปกับการขยายสาขาร้ านอาหารอย่างต่อเนื่อง ทังภายในกลุ
้
่มประเทศหลัก และระหว่างกลุ่มประเทศเพื่อการเติบโตของธุรกิจ ด้ วยขนาด
ธุรกิจที่ใหญ่ขึ ้นและยอดขายต่อร้ านเดิมที่เติบโตขึ ้น จะส่งผลให้ บริ ษัทมีความสามารถในการทํากําไรที่สงู ขึ ้นต่อไปในอนาคต
ผลการดําเนินงาน*
หน่ วย: ล้ านบาท
รายได้ จากการดําเนินงาน**
รายรับจากการให้ แฟรนไชส์
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin

ไตรมาส 4 ปี 2558
4,934
310
5,244
863
16%
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ไตรมาส 4 ปี 2557
4,037
157
4,194
762
18%

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
22%
98%
25%
13%
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ผลการดําเนินงาน*
ปี 2558
ปี 2557
เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
รายได้ จากการดําเนินงาน**
17,887
16,165
11%
รายรับจากการให้ แฟรนไชส์
787
589
34%
รวมรายได้
18,674
16,754
11%
EBITDA
3,127
2,817
11%
EBITDA Margin
17%
17%
* ตัวเลขในตารางข้ างต้ นไม่นับรวมผลกําไรจากรายการพิเศษ: ผลกําไรจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมจากการเปลี่ยนสถานะของเงิน
ลงทุนใน Minor DKL จํานวน 1,665 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2558
** รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้ อื่น
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ธุรกิจโรงแรม
ณ สิน้ ปี 2558 บริ ษัทมีโรงแรมที่ลงทุนเองจํานวน 59 แห่งและมีโรงแรมและเซอร์ วิสสวีทที่รั บจ้ างบริ หารอี ก 79 แห่งใน 22
ประเทศ มีจํานวนห้ องพักทังสิ
้ ้น 17,714 ห้ อง ซึง่ เป็ นห้ องที่บริ ษัทลงทุนเอง 7,572 ห้ องและรับจ้ างบริ หาร 10,142 ห้ อง ทังในรู
้ ปแบบการ
รั บจ้ างบริ หารโรงแรม และการรับจ้ างบริ หารห้ องชุด (Management Letting Rights) โดยโอ๊ คส์ โดยเป็ นห้ องพักในประเทศไทย 3,728
ห้ อง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 21 และเป็ นห้ องพักในต่างประเทศ 13,986 ห้ อง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 79 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
มัลดีฟส์ จีน อินโดนีเซีย ศรี ลังกา เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา แทนซาเนีย เคนยา โมซัมบิก บอตสวานา นามิเบีย แซมเบีย เลโซโท
กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เซเชลส์ บราซิลและโปรตุเกส
ห้ องพักจําแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและรับจ้ างบริหาร
จํานวนห้ องพัก

ไตรมาส 4 ปี 2558

เปลี่ยนแปลง (q-q)

เปลี่ยนแปลง (y-y)

431
0
431
207
0
207
638

2,478
0
2,478
515
0
515
2,993

บริ ษัทลงทุนเอง*
7,572
- ประเทศไทย
2,229
- ต่างประเทศ
5,343
รับจ้ างบริ หาร
10,142
- ประเทศไทย
1,499
- ต่างประเทศ
8,643
รวมห้ องพัก
17,714
* จํานวนห้ องพักที่บริ ษัทลงทุนเองรวมโรงแรมที่บริ ษัทร่ วมลงทุน
ห้ องพักจําแนกตามการลงทุน

ไตรมาส 4 ปี 2558
เปลี่ยนแปลง (q-q)
เปลี่ยนแปลง (y-y)
จํานวนห้ องพัก
ลงทุนเอง
5,387
279
2,265
ร่ วมทุน
2,185
152
262
รับจ้ างบริ หาร
3,910
183
457
MLR*
6,232
24
9
รวมห้ องพัก
17,714
638
2,993
* การบริ หารห้ องชุดภายใต้ สทิ ธิ Management Letting Rights ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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ผลประกอบการตามกลุ่มโรงแรม
ในไตรมาส 4 ปี 2558 รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ ห้ องต่ อ คื น (“Revenue per Available Room” – “RevPar”) ของโรงแรมทัง้ หมด
(“System-wide”) ลดลงเล็กน้ อยในอัตราร้ อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากกลุ่มโรงแรมในต่างประเทศ ใน
ไตรมาส 4 ปี 2558 รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมในประเทศไทยเติบโตขึ ้นในอัตราร้ อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จาก
ผลการดําเนินงานที่โดดเด่นของโรงแรมทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัด สําหรับโรงแรมในต่างประเทศ มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนลดลง
ในอัตราร้ อยละ 6 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากโรงแรมใหม่ภายใต้ แบรนด์อวานี ซึง่ บริ ษัทเข้ าซื ้อ
จาก Sun International ซึง่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนที่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มโรงแรมของบริ ษัท ประกอบกับรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืน
ของโอ๊ คส์ที่ลดลง จากผลกระทบจากสกุลเงินเหรี ยญออสเตรเลียที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท หากไม่นบั รวมโรงแรมใหม่และ
โอ๊ คส์ บริ ษัทมีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของโรงแรมเดิม (Organic) ในต่างประเทศเติบโตขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3 โดยส่วนใหญ่มาจากผล
การดําเนินงานที่โดดเด่นของโรงแรมในประเทศจีน กัมพูชา อินโดนีเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่นเดียวกัน บริ ษัทมีรายได้ เฉลี่ยต่อ
ห้ องต่อคืนของโรงแรมเดิมทังหมด
้
(Organic) ไม่นบั รวมโอ๊ คส์และโรงแรมใหม่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน
ในไตรมาส 4 ปี 2558 กลุ่มโรงแรมทังหมด
้
(“System-wide”) ที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเอง ซึง่ มีสดั ส่วนรายได้ คดิ เป็ นร้ อยละ 45 ของ
รายได้ จากการดําเนินงานของธุร กิจโรงแรมและอื่ นๆ มีรายได้ เฉลี่ยต่อ ห้ องต่อคืนลดลงเล็กน้ อ ยในอัตราร้ อยละ 2 เมื่อเทียบกับ ช่ วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของโรงแรมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเองในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด เติบโตขึ ้นในอัตราร้ อย
ละ 3 และ 9 ตามลําดับ ในไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการปรับตัวที่ดีขึ ้นของโรงแรมในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของโรงแรมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเองในต่างประเทศลดลงในอัตรามากกว่าร้ อยละ 30
โดยมีสาเหตุมาจากโรงแรมใหม่ หากไม่รวมโรงแรมใหม่ กลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) ที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเองในต่างประเทศ มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อห้ องต่อคืนคงที่ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ถึงแม้ จะมีความท้ าทายในตลาดหลักบางแห่งของบริ ษัท โดยเฉพาะเหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศมัลดีฟส์ ทังนี
้ ้ กลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) ที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเอง มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อ คืน
เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โอ๊ คส์ ซึ่งมีสดั ส่วนรายได้ คิดเป็ นร้ อยละ 22 ของรายได้ จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมาส 4 ปี 2558
ยังคงมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ งและมัน่ คงในสกุลเงินเหรี ยญออสเตรเลีย โดยมีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ยที่สงู ในอัตราร้ อยละ 78 ในขณะ
ที่ค่าห้ องเฉลี่ยต่อคืน (Average Daily Rates – ADR) เพิ่มขึน้ ในอัตราร้ อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน อยู่ที่ 179 เหรี ยญ
ออสเตรเลีย เป็ นผลให้ มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนสูงขึ ้นในอัตราร้ อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่ด้วยผลกระทบจากการ
แปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนในสกุลเงินบาทของโอ๊ คส์ลดลงร้ อยละ 3 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน
รายได้ จากการรับจ้ างบริ หารโรงแรม มีสดั ส่วนร้ อยละ 4 ของรายได้ จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมาส 4
ปี 2558 โดยกลุ่มโรงแรมที่บริ ษัทรับจ้ างบริ หารทังหมด
้
(“System-wide”) มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 9 ในไตรมาส
4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากผลการดําเนินงานที่โดดเด่นของโรงแรมในประเทศสหรั ฐอาหรั บเอ
มิเรตส์ จีน และอินโดนีเซียเป็ นหลัก
ในปี 2558 รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของโรงแรมทังหมด
้
(“System-wide”) ลดลงร้ อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี ก่อน หากไม่นับ
รวมกลุ่มโรงแรมโอ๊ คส์ที่ได้ รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และโรงแรมใหม่ที่มีคา่ เฉลี่ยรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนที่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มโรมแรมเดิมของบริ ษัท รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของโรงแรมเดิม (Organic) เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 10 จากผลการดําเนินงานงานที่
โด่ดเด่นของโรงแรมในประเทศไทย โดยเฉพาะโรงแรมในกรุ งเทพฯ ประกอบกับการเติบโตของโรงแรมในต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศจีน กัมพูชา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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ผลการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมจําแนกตามการลงทุน
(System-wide)
อัตราการเข้ าพัก (ร้ อยละ)
ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557
ปี 2558
ปี 2557
ลงทุนเอง
67
67
67
59
ร่ วมทุน
46
62
49
57
รับจ้ างบริ หาร
63
63
63
55
MLR*
78
77
76
76
เฉลี่ย
69
70
68
66
ค่ าเฉลี่ยของ MINT Thailand
72
68
72
58
ค่ าเฉลี่ยอุตสาหกรรมใน
62
64
62
56
ประเทศไทย**
(System-wide)
ค่ าห้ องเฉลี่ย (บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557
ปี 2558
ปี 2557
ลงทุนเอง
7,055
7,227
6,583
7,028
ร่ วมทุน
10,636
14,101
9,902
16,299
รับจ้ างบริ หาร
7,809
7,141
7,038
6,748
MLR*
4,610
4,848
4,271
4,795
เฉลี่ย
6,306
6,266
5,830
6,110
ค่ าเฉลี่ยของ MINT Thailand
5,179
5,044
4,832
4,973
ค่ าเฉลี่ยอุตสาหกรรมใน
2,192
2,119
2,065
1,981
ประเทศไทย**
(System-wide)
รายได้ เฉลี่ยต่ อห้ อง(บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2558
ไตรมาส 4 ปี 2557
ปี 2558
ปี 2557
ลงทุนเอง
4,753
4,859
4,393
4,168
ร่ วมทุน
4,894
8,707
4,864
9,218
รับจ้ างบริ หาร
4,938
4,517
4,400
3,737
MLR*
3,603
3,715
3,258
3,643
เฉลี่ย
4,335
4,409
3,964
4,024
ค่ าเฉลี่ยของ MINT Thailand
3,729
3,425
3,487
2,865
ค่ าเฉลี่ยอุตสาหกรรมใน
1,354
1,361
1,274
1,101
ประเทศไทย**
* การบริ หารห้ องชุดภายใต้ สทิ ธิ Management Letting Rights ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
** ข้ อมูลอุตสาหกรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม
ด้ วยกลยุทธ์ในการกระจายธุรกิจของบริ ษัท การเข้ าซื ้อกิจการเชิงรุ ก และการฟื น้ ตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ส่งผลให้ รายได้ จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมเติบโตในอัตราร้ อยละ 35 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน แม้ วา่ จะประสบภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและค่าเงินผันผวน กลุ่มโรงแรมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเองยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ งของโรงแรมในประเทศไทย โดยเฉพาะโรงแรมในต่างจังหวัด ประกอบกับรายได้ ที่
เพิ่มขึ ้นจากการเข้ าซื ้อโรงแรมใหม่ๆ
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แม้ ว่าในไตรมาส 4 ปี 2558 รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของโรงแรมรับจ้ างบริ หารจัดการจะเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 9 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน รายได้ จากการรับจ้ างบริ หารจัดการลดลงร้ อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมา
จากรายได้ ที่เป็ นจํานวนคงที่มีสดั ส่วนที่สงู ในไตรมาส 4 ปี 2557
เช่ น เดี ย วกัน ในปี 2558 รายได้ จ ากการดํ า เนิ น งานของธุร กิ จ โรงแรมและอื่ น ๆ เติบ โตขึน้ ในอัตราร้ อยละ 26 จากปี ก่ อ น
เนื่องมาจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นของโรงแรมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเอง และรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจากการเข้ าซื ้อโรงแรมทีผ่ ่านมา ทังนี
้ ้ โรงแรม
ที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเองในประเทศไทยมีการฟื น้ ตัวที่แข็งแกร่ ง โดยเฉพาะในกรุ งเทพฯ สําหรับสามไตรมาสแรกของปี และในต่างจังหวัด
ตลอดทังปี
้ ส่วนรายได้ จากการรับจ้ างบริ หาร ลดลงร้ อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี ก่อน กลับมาสู่ระดับปกติ เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2557
โรงแรมภายใต้ สัญญารั บจ้ างบริ หารในประเทศมัล ดีฟส์ มีผ ลการดําเนินงานที่โดดเด่นอย่างมาก จากการเข้ าพักของแขกระดับ VIP
ในขณะที่ปี 2558 ถื อ เป็ นปี ที่ท้าทายสํ า หรั บ การท่อ งเที่ย วในประเทศมัล ดีฟส์ ท่ามกลางความตึง เครี ยดทางการเมื อ ง และจํ านวน
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ลดลงตลอดทังปี
้
ผลการดําเนินงานของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม
หนึ่งในธุรกิจอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุร กิจโรงแรม คือ ธุรกิจศูนย์ การค้ าและบันเทิง บริ ษัทดําเนินธุร กิจศูนย์ การค้ า ซึ่งรวมถึง
ศูนย์การค้ า 3 แห่ง ได้ แก่ (1) ศูนย์การค้ ารอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา (2) ศูนย์การค้ า Turtle Village ภูเก็ต และ (3) ศูนย์การค้ าริ เวอร์
ไซด์ พลาซ่า กรุ งเทพฯ (เดิมชื่อ รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า กรุ งเทพฯ) โดยศูนย์การค้ าในกรุ งเทพฯ ได้ ปิดเพือปรับปรุ ง และก่อสร้ างโรงแรม
และศูนย์ประชุมแฟลคชิพของแบรนด์อวานี ในกรุ งเทพฯ ตังแต่
้ เดือนเมษายน ปี 2556 และได้ เปิ ดให้ บริ การอย่างไม่เป็ นทางการอีกครัง้ ใน
เดือนธันวาคม ปี 2558 ที่ผ่านมา นอกจากนี ้ บริ ษัทยังดําเนินธุรกิจบันเทิงในเมืองพัทยา ซึง่ แบ่งได้ เป็ น 8 กลุ่ม คือ (1) พิพิธภัณฑ์ Ripley’s
Believe It or Not! (2) โรงภาพยนตร์ 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 ในไตรมาส 4 ปี 2558 รายได้ จากการดําเนินธุรกิจศูนย์การค้ า
และบันเทิง ลดลงในอัตราร้ อยละ 10 เมื่ อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อ น อยู่ที่ 122 ล้ านบาท โดยมี ส าเหตุบางส่วนมาจากจํ านวน
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เข้ ามาในประเทศไทยลดลง ส่งผลกระทบโดยเฉพาะต่อผลการดําเนินงานของรอยัล การ์ เด้ น พัทยา เช่นเดียวกัน
รายได้ จากการดําเนินธุรกิจศูนย์การค้ าและบันเทิงลดลงร้ อยละ 7 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี ก่อน อยู่ที่ 532 ล้ านบาท
อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนที่สําคัญของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ของบริ ษัท คือ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ รวมถึงการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายและโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา สําหรั บ
ธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย บริ ษัทจะพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการดําเนินกิจการโรงแรมในพืน้ ที่เดียวกัน บริ ษัทได้
พัฒนาโครงการแห่งแรกบนเกาะสมุย ชื่อโครงการ ดิเอสเตท สมุย ตังอยู
้ ่ตดิ กับโรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ สมุย โดยโครงการดังกล่าวมีบ้านพักตาก
อากาศจํานวน 14 หลัง นอกจากนี ้ บริ ษัทมีโครงการที่สอง คือโครงการเซ็นต์ รี จิส เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมระดับบน
จํานวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรมเซ็นต์ รี จิส กรุ งเทพฯ จนถึงปั จจุบนั บริ ษัทได้ ขายบ้ านพักตากอากาศในโครงการ ดิเอสเตท สมุย
ไปแล้ วทังสิ
้ ้นจํานวน 11 หลัง และได้ ปิดการขายคอนโดมิเนียมของโครงการ เซ็นต์ รี จิส เรสซิ-เดนซ์ ทังหมดแล้
้
ว โครงการล่าสุด คือ เดอะ
้ ่ติดกับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต โดย
เรสซิเดนซ์ โดย อนันตรา ลายัน จังหวัดภูเก็ต ซึง่ มีบ้านพักตากอากาศจํานวน 15 หลัง ตังอยู
ตังแต่
้ เปิ ดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 บริ ษัทได้ ขายบ้ านพักตากอากาศไปแล้ วจํานวน 3 หลัง ในไตรมาส 4 ปี 2558 นอกจากนี ้ บริ ษัท
อยู่ระหว่างการก่อสร้ างโครงการอนันตรา เชียงใหม่ เซอร์ วสิ สวีท ซึง่ เป็ นโครงการที่บริ ษัทลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50 ร่ วมกับบริ ษัท ยู ซิตี ้
จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริ ษัท แนเชอรัล พาร์ ค จํากัด (มหาชน)) และคาดว่าจะเสร็ จสมบูรณ์และขายได้ ทงหมดในปี
ั้
2559 นอกจากนี ้
บริ ษัทยังมีการพิจารณาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆ ต่อไป เพื่อให้ มีโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายอย่างต่อเนื่อง
อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์คือโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา ภายใต้ แบรนด์ของบริ ษัท ชื่อ อนันตรา เวเคชั่น
คลับ โดย ณ สิ ้นปี 2558 อนันตรา เวเคชัน่ คลับมีห้องพักของโครงการเพื่อรองรับการขายสิทธิในการเข้ าพักอาศัยทังหมดจํ
้
านวน 137 ยู
นิต ที่สมุย ภูเก็ต และกรุ งเทพฯ ในประเทศไทย เมืองควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซีแลนด์ บาหลีในประเทศอินโดนีเซีย และเมืองซานย่าใน
ประเทศจีน ทังนี
้ ้ อนันตรา เวเคชัน่ คลับมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน อยู่ที่ 6,928 คน ณ สิ ้นปี
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

2558 ส่งผลให้ มีการเติบโตของยอดขายอย่างมัน่ คงในอัตราร้ อยละ 7 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี ก่อน อัตราการเพิ่มขึ ้นของยอดขายตํ่า
กว่าการเพิ่มขึน้ ของจํานวนสมาชิก เนื่องจากอนันตรา เวเคชั่น คลับได้ ออกแพคเกจใหม่ซึ่งมีการปรั บโครงสร้ างราคาในปี 2558 โดย
โครงสร้ างราคาใหม่จะส่งผลให้ อนันตรา เวเคชัน่ คลับสามารถขยายฐานสมาชิกและยอดขายได้ อย่างรวดเร็ ว พร้ อมไปกับการรับเงินสดที่
เร็ วขึ ้นและลดหนี ้เสียลง
รายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้นอย่างโดดเด่นในอัตราร้ อยละ 49 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน และร้ อยละ 30 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ รายได้ จากการขายบ้ านพักตากอากาศของโครงการ
เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน จังหวัดภูเก็ต จํานวน 3 หลัง และจากผลการดําเนินที่แข็งแกร่ งอย่างต่อเนื่องของโครงการอนันตรา
เวเคชัน่ คลับ ในปี 2558
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ
ในไตรมาส 4 ปี 2558 รายได้ จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 19 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ ตํ่ากว่า
อัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ส่งผลให้ อตั ราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงาน ลดลงจากร้ อยละ 35 ในปี 2557 เป็ นร้ อยละ 31 ในปี
2558 การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ จากการบริ หารโรงแรม ซึง่ มีอตั ราการทําไรที่สงู การรวมผลประกอบการ
ของโรงแรมใหม่ท่ีเพิ่งซื ้อเข้ ามา ซึ่งโดยทัว่ ไปยังคงมีอัตราการทํากําไรที่ตํ่ากว่ากลุ่มโรงแรมเดิมของบริ ษัท การปรั บโครงสร้ างราคาขอ
งอนันตรา เวเคชั่น คลับ ซึ่งมีส่วนทําให้ อัตราการทําไรลดลงในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงนี ้ และการชะลอตัวของการทํากําไรของธุรกิจ
ศูนย์การค้ าและบันเทิง
ในปี 2558 รายได้ รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึน้ ของธุรกิจโรงแรมและรายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ ในอัตราที่น้อยกว่า โดย
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ส่งผลให้ อตั ราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงาน ลดลงเป็ นร้ อยละ 26 ในปี 2558 จากร้ อย
ละ 29 ในปี 2557 โดยมีสาเหตุเช่นเดียวกับในไตรมาส 4 ปี 2558
ด้ วยการฟื น้ ตัวอย่างรวดเร็ วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยในปี 2558 ซึง่ ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคม 2559
ประกอบกับการกระจายธุรกิจของบริ ษัทไปยังตลาดต่างๆ ซึง่ ล้ วนมีศกั ยภาพในการเติบโตในระยะยาว บริ ษทั มัน่ ใจในแนวโน้ มของธุรกิจ
โรงแรมในปี 2559 ด้ วยผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นของกลุ่มโรงแรมทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ บริ ษัทจะยังคงขยายธุรกิจโรงแรมและ
อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านโรงแรมที่เป็ นเจ้ าของเอง โรงแรมที่รับจ้ างบริ หาร แผนขยายธุรกิจและการเข้ าซื ้อโรงแรม
โครงสร้ างรายได้ *
หน่ วย: ล้ านบาท
ธุรกิจโรงแรม**
ธุรกิจรับจ้ างบริ หารโรงแรม
ธุรกิจศูนย์การค้ าและบันเทิง
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin

ไตรมาส 4 ปี 2558
5,177
271
122
1,538
7,109
2,218
31%
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ไตรมาส 4 ปี 2557
3,845
386
136
1,030
5,397
1,865
35%

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
35%
-30%
-10%
49%
32%
19%
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โครงสร้ างรายได้ *
ปี 2558
ปี 2557
เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
ธุรกิจโรงแรม**
17,616
13,932
26%
ธุรกิจรับจ้ างบริ หารโรงแรม
984
1,265
-22%
ธุรกิจศูนย์การค้ าและบันเทิง
532
571
-7%
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
4,502
3,476
30%
รวมรายได้
23,634
19,243
23%
EBITDA
6,146
5,561
11%
EBITDA Margin
26%
29%
* ตัวเลขในตารางข้ างต้ นไม่นบั รวมผลกําไรจากรายการพิเศษ:
(1) ผลกําไรจากการซื ้อธุรกิจในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิของกลุ่มโรงแรม Sun International จํานวน 650 ล้ านบาท ในไตรมาส
1 ปี 2558
(2) ผลกําไรจากการซื ้อธุรกิจในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิของโรงแรมโอ๊ คส์ อีแลน ดาร์ วิน จํานวน 70 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี
2558
(3) การกลับค่าผลกําไรจากการซื ้อธุรกิจในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิของโรงแรมโอ๊ คส์ อีแลน ดาร์ วิน จํานวน 49 ล้ านบาท ใน
ไตรมาส 4 ปี 2558 เนื่องจากการประเมินต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม
(4) ผลกําไรจากการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนใน Serendib Hotels PLC จํานวน 69 ล้ านบาท (หลังหักภาษี) ในไตรมาส 2 ปี 2557
** รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้ อื่น
ธุรกิจจัดจําหน่ ายและรับจ้ างผลิตสินค้ า
ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทมีร้านค้ าและจุดจําหน่ายจํานวน 307 แห่ง เพิ่มขึ ้น 10 แห่งจาก 297 แห่ง ณ สิ ้นปี 2557 โดยจากจํานวน
ร้ านค้ าและจุดจําหน่ายทังหมด
้
307 แห่ง ร้ อยละ 88 เป็ นของกลุ่มแฟชัน่ ภายใต้ แบรนด์เอสปรี บอสสินี่ แก็ป บานาน่า รี พบั บลิค ชาร์ ล
แอนด์ คีธ และเพโดร ร้ อยละ 5 เป็ นของแบรนด์เรดเอิร์ธ และอีกร้ อยละ 7 เป็ นของแบรนด์สวิลลิ่ง เจ. เอ.เฮ็งเคิลส์
จํานวนสาขาและจุดจําหน่ ายของธุรกิจจัดจําหน่ าย
จํานวนสาขา/จุดจําหน่ าย
ไตรมาส 4 ปี 2558
เปลี่ยนแปลง (q-q)
เปลี่ยนแปลง (y-y)
269
22
12
กลุ่มสินค้ าแฟชัน่
กลุ่มเครื่ องสําอาง
16
-2
-6
อื่น ๆ
22
3
4
รวม
307
23
10
ในไตรมาส 4 ปี 2558 รายได้ จากธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตลดลงในอัตราร้ อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
จากการลดลงของทังธุ
้ รกิจจัดจําหน่ายและธุรกิจรับจ้ างผลิต เนื่องจากการชะลอตัวของการบริ โภคภายในประเทศ EBITDA ของธุรกิจจัด
จําหน่ายและรั บจ้ างผลิตในไตรมาส 4 ปี 2558 ลดลงร้ อยละ 32 และอัตราการทํากําไร EBITDA ลดลงจากร้ อยละ 15 ในไตรมาส 4 ปี
2557 เป็ นร้ อยละ 11 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เนื่องจากความสามารถในการทํากําไรที่ลดลง
ในปี 2558 รายได้ จากธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตลดลงร้ อยละ 5 ในขณะที่ EBITDA ลดลงมากกว่า ในอัตราร้ อยละ 22
จากปี ก่อน ทังนี
้ ้ ทังรายได้
้
และความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตได้ รับผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจ
ในประเทศ ซึ่ง ส่ง ผลต่อ การชะลอตัวของการใช้ จ่ายสินค้ าฟุ่ มเฟื อยและการเพิ่มขึน้ ของหนี ภ้ าคครั วเรื อ นในต่างจัง หวัด นอกจากนี ้
เหตุการณ์ ระเบิดในกรุ งเทพฯ ยังส่งผลกระทบต่อยอดขายของร้ านค้ าที่มีลูกค้ ามากของธุรกิจสินค้ าแฟชั่นที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณใกล้ เคียง
ดังนัน้ อัตราการทํากําไร EBITDA ลดลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 10 ในปี 2557 เป็ นร้ อยละ 9 ในปี 2558
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รายได้ ของธุรกิจจัดจําหน่ ายและรับจ้ างผลิตสินค้ า
ไตรมาส 4 ปี 2558
หน่ วย: ล้ านบาท
ธุรกิจจัดจําหน่าย
ธุรกิจรับจ้ างผลิต
รวมรายได้ *
EBITDA
EBITDA Margin

ธุรกิจจัดจําหน่าย
ธุรกิจรับจ้ างผลิต
รวมรายได้ *
EBITDA
EBITDA Margin
* รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้ อื่น

662
249
911
100
11%
ปี 2558
2,462
1,044
3,507
300
9%

ไตรมาส 4 ปี 2557

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)

730
269
999
146
15%
ปี 2557
2,592
1,107
3,699
384
10%

-9%
-7%
-9%
-32%
เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
-5%
-6%
-5%
-22%

งบดุลและกระแสเงินสด
ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 95,737 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 21,458 ล้ านบาทจาก 74,279 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557 โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก
1. การเพิ่มขึ ้นของที่ดนิ และโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายจํานวน 6,340 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนซื ้อกิจการ
ธุรกิจโรงแรมทิโวลีในประเทศโปรตุเกส และการเพิ่มขึ ้นของวิลล่าสร้ างเสร็ จพร้ อมขายของโครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนัน
ตรา ลายัน จังหวัดภูเก็ต
2. การเพิม่ ขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าระยะยาว จํานวน 1,324 ล้ านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ ้นของโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ
3. การเพิ่มขึ ้นของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จํานวน 1,723 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เพื่อขยายธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ
ในประเทศโมซัมบิก และจังหวัดเชียงใหม่
4. การเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า จํานวน 1,324 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นการรับรู้ ส่วนแบ่งกําไรของบริ ษัทร่ วม
และกิจการร่ วมค้ าที่มีอยู่เดิม ประกอบกับการลงทุนในโรงแรมของ Sun International ในประเทศแซมเบียและเลโซโท
5. การเพิ่มขึน้ ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 8,877 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของโรงแรมของ Sun
International ในประเทศบอตสวานาและ นามิเบีย โรงแรมทิโวลีในประเทศบราซิล โรงแรมโอ๊ คส์ อีแลน ดาร์ วินและ Minor
DKL ในประเทศออสเตรเลีย และการขยายธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้ านอาหารตามปกติ
บริ ษัทมีหนี ้สินรวม 59,822 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558 เพิ่มขึ ้น จํานวน 15,567 ล้ านบาท จาก 44,255 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นสุทธิของหนี ้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี ้ยจํานวน 11,392 ล้ าน จากการออกหุ้นกู้ อายุ 5 ปี จํานวน 4,000
ล้ านบาท และหุ้นกู้อายุ 10 ปี จํานวน 4,000 ล้ านบาท ประกอบกับการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อใช้ ในการขยายธุรกิจโรงแรมและ
อื่นๆ ในทวีปแอฟริ กา นอกจากนี ้ เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นๆ เพิ่มขึ ้นจํานวน 2,164 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการพัฒนาโครงการ
เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน จังหวัดภูเก็ต การรวมงบการเงินของ Minor DKL ในประเทศออสเตรเลีย ในงบการเงินรวมของ
บริ ษัท และการเพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหาร
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีจํานวน 35,915 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558 เพิ่มขึ ้น 5,891 ล้ านบาท จาก 30,024 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี
2557 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิในปี 2558 จํานวน 7,040 ล้ านบาท สุทธิด้วยเงินปั นผลจ่ายจํานวน 1,411 ล้ านบาท และผล
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ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน 718 ล้ านบาท เนื่องจากเงินบาทที่แข็งเมื่อเทียบกับ
สกุลเงินต่างประเทศ โดยเฉพาะสกุลเงินเหรี ยญออสเตรเลีย
สําหรับปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 2,383 ล้ านบาท ลดลง 2,402 ล้ าน
บาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายจํานวน 2,618 ล้ าน
บาท จากการการเพิ่มขึ ้นของวิลล่าสร้ างเสร็ จพร้ อมขายของโครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน จังหวัดภูเก็ต
บริ ษัทมี กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจํ านวน 13,156 ล้ านบาท โดยมี ส าเหตุหลักมาจาก (1) เงินสดจ่ายสุทธิ
สําหรั บการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ าของธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหารจํานวน 4,926 ล้ านบาท (2) การลงทุน
ตามปกติของธุรกิจโรงแรม ร้ านอาหาร และอื่นๆ จํานวน 7,361 ล้ านบาท และ (3) เงินสดจ่ายเพื่อเป็ นเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริ ษั ทที่
เกี่ยวข้ องจํานวน 1,434 ล้ านบาท สําหรับการขยายธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในประเทศโมซัมบิก และจังหวัดเชียงใหม่
บริ ษัทมีเงินสดรั บสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 9,294 ล้ านบาท ประกอบด้ วยรายการเงินสดรั บสุทธิจากการออกหุ้นกู้
อายุ 5 ปี และ 10 ปี รวมจํานวน 8,000 ล้ านบาท และการกู้ยืมเงินระยะสัน้ และระยะยาว จํานวน 14,686 ล้ านบาท สุทธิด้วยการจ่าย
ชําระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินจํ านวน 9,522 ล้ านบาท การจ่ายชําระคืนหุ้นกู้จํานวน 3,000 ล้ านบาท และเงินปั นผลจ่ายจํ า นวน
1,011 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน พร้ อมทังเงิ
้ นสดคงเหลือต้ นงวดของบริ ษัท และผลกําไร
จากการแปลงค่างบการเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน 93 ล้ านบาท ส่งผลให้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สุทธิของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น 1,386 ล้ านบาท ในปี 2558
การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน
บริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้
้ นลดลงเป็ นร้ อยละ 58.0 ในปี 2558 จากร้ อยละ 58.6 ในปี 2557 อันมีสาเหตุหลักมาจากธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ เป็ นไปตามลักษณะของธุรกิจที่มีอตั รากําไรขันต้
้ นที่ตํ่ากว่า และความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงของธุรกิจอาหาร
ในประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ดี อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 14.6 ในปี 2558 จากร้ อยละ 11.1 ในปี 2557 หากไม่นบั รวมกําไรพิเศษ
อัตรากําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานลดลงเล็กน้ อยเป็ นร้ อยละ 10.3 ในปี 2558 จากร้ อยละ 10.9 ในปี 2557 ซึง่ เป็ นไปตามการลดลง
ของอัตรากําไรขันต้
้ น
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 21.4 ในปี 2558 จากร้ อยละ 15.5 ในปี 2557 จากการเพิ่มขึน้ ของกําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นจากเหตุผลเดียวกัน เป็ นร้ อยละ 8.3 ใน 2558 จากร้ อยละ 6.6 ในปี 2557
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยของบริ ษัทปรับตัวสูงขึ ้นจาก 59 วันในปี 2557 เป็ น 68 วันในปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของยอดลูกหนี ้จากการ
ขายแบบผ่อนชําระของโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ อัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี ้การค้ าลดลงจากร้ อยละ 5.1 ในปี
2557 เป็ นร้ อยละ 3.7 ในปี 2558 เนื่องจากการจัดเก็บเงินจากลูกหนี ้การค้ าที่มีประสิทธิภาพของทุกกลุ่มธุรกิจ สินค้ าคงเหลือของบริ ษัท
ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย วัตถุดบิ สินค้ าระหว่างผลิต และสินค้ าสําเร็ จรู ปของธุรกิจร้ านอาหารและธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิต ขณะที่
ธุรกิจโรงแรมมีสินค้ าคงเหลือค่อนข้ างน้ อยเนื่องจากลักษณะของธุรกิจ โดยอายุเฉลี่ยของสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นจาก 51 วันในปี 2557 เป็ น
53 วัน ในปี 2558 เนื่องจากการชะลอตัวของธุรกิจจัดจําหน่าย อายุเฉลี่ยของเจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจาก 48 วัน ในปี 2557 เป็ น 49
วันในปี 2558
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นเป็ น 1.5 เท่า ณ สิ ้นปี 2558 จาก 1.0 เท่า ณ สิ ้นปี 2557 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน จากการเพิ่มขึ ้นของที่ดนิ และโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย จากการเข้ าซื ้อกลุ่มโรงแรมทิโวลีใน
ประเทศโปรตุเกส และการเพิ่มขึน้ ของวิล ล่าสร้ างเสร็ จพร้ อมขายของโครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน จังหวัดภูเก็ต
ประกอบกับการลดลงของหุ้นกู้ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี เมื่อได้ ชําระคืนหุ้นกู้ซงึ่ ครบกําหนดชําระในเดือนพฤษภาคม ปี 2558
อัตราส่วนของหนี ้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจาก 1.1 เท่า ณ สิ ้นปี 2557 เป็ น 1.3 เท่า ณ สิ ้นปี 2558 จากการ
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ออกหุ้นกู้จํานวน 8,000 ล้ านบาท และจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อขยายธุรกิจ สําหรับอัตราส่วนความสามารถในการชําระ
ดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นจาก 5.5 เท่าในปี 2557 เป็ น 5.8 เท่าในปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานในปี
2558
อัตราส่ วนทางการเงิน
ความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงาน (%)
ความมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อายุเฉลี่ยของสินค้ าคงเหลือ (วัน)
อายุเฉลี่ยของเจ้ าหนี ้การค้ า (วัน)
ความสามารถในการดํารงสภาพคล่ อง
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน (เท่า)
ภาระหนีส้ ินต่ อทุน
อัตราส่วนหนี ้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ้ย (เท่า)
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31 ธ.ค. 58
58.0%
14.6%
10.3%
31 ธ.ค. 58
21.4%
8.3%
68
53
49
31 ธ.ค. 58
1.5
31 ธ.ค. 58
1.3
1.2
31 ธ.ค. 58
5.8

31 ธ.ค. 57
58.8%
11.1%
10.9%
31 ธ.ค. 57
15.5%
6.6%
59
51
48
31 ธ.ค. 57
1.0
31 ธ.ค. 57
1.1
1.0
31 ธ.ค. 57
5.5
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แนวโน้ มในอนาคต
ยึดมั่นในคํามั่นสัญญาของบริษัทผ่ านการบริหารจัดการธุรกิจอย่ างมีวนิ ัย
ตลอดหลายปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญในการวางแผน กลยุทธ์ห้าปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแนวทางในการดําเนินงาน
ให้ บรรลุเป้าหมายระยะยาว โดยบริ ษัทมีการบริ หารจัดการตามแผน กลยุทธ์ห้าปี อย่างเคร่ งครัด และผลักดันผลการดําเนินงานผ่านการ
ประเมินผลงานและสร้ างความรับผิดชอบอย่างเป็ นระบบ บริ ษัทมีวฒ
ั นธรรมองค์กรในการบริ หารจัดการธุรกิจอย่างมีวินัยและมุ่งสร้ าง
ผลงาน ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถสร้ างผลการดําเนินงานตามคํามัน่ สัญญาที่ให้ ไว้ กบั ผู้ถือหุ้น
เมื่อปี 2553 บริ ษัทได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายทางธุรกิจให้ ผลกําไรมีการเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปี (CAGR) มากกว่าร้ อยละ 20 ระหว่างปี
2553-2558 และมี ร ายได้ จากต่างประเทศในสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 40 ภายในปี 2558 ด้ วยกลยุทธ์ ที่ชัดเจนในการสร้ างแบรนด์ ที่
แข็งแกร่ งและการกระจายธุรกิจในต่างประเทศ ประกอบกับการจัดการทรัพยากรให้ สอดคล้ องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนกล
ยุทธ์ ส่งผลให้ บริ ษัทบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ ตงไว้
ั ้ โดยในช่วงปี 2553-2558 บริ ษัทมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ของผลกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงาน (ไม่นบั รวมผลกําไรพิเศษ) ร้ อยละ 31 และในปี 2558 รายได้ จากการดําเนินงานของธุรกิจต่างประเทศมีสดั ส่วนเพิ่มขึน้ เป็ น
ร้ อยละ 44
เมื่อมองต่อไปในอนาคต บริ ษัทได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายตามแผนกลยุทธ์ห้าปี ประจําปี 2558 ในการสร้ างผลกําไรสุทธิให้ เติบโตเฉลี่ยต่อ
ปี ในอัตราร้ อยละ 15-20 ในช่วงปี 2558-2563 และเพิ่มรายได้ จากต่างประเทศให้ มีสดั ส่วนมากกว่าร้ อยละ 50 ภายในปี 2563
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย บริ ษัทได้ วางกลยุทธ์หลักดังต่อไปนี ้ (1) เพิ่มความสามารถในการสร้ างกําไรของกลุ่มธุรกิจภายใต้
แบรนด์ที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเอง พร้ อมการเสริ มสร้ างจากแบรนด์ชนนํ
ั ้ าระดับโลก (2) เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและผลิตภาพให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด และ (3) ขยายธุรกิจในต่างประเทศผ่านการลงทุนและการเข้ าซื ้อกิจการเชิงกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดสําคัญดังต่อไปนี ้
เติบโตเครือข่ ายธุรกิจเพื่อสร้ างผลกําไร
การมีเครื อข่ายแบรนด์ที่หลากหลายของบริ ษัทเป็ นปั จจัยสําคัญในการเติบโตผลกําไรที่ยงั่ ยืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น บริ ษัทมุ่งเสริ มสร้ าง
ความแข็งแกร่ งของแบรนด์ในเครื อ ขยายธุรกิจที่มีอยู่อย่างมีวินยั และอาศัยประโยชน์จากฐานการดําเนินงานและเครื อข่ายการขายและ
การตลาดที่แข็งแกร่ ง เพื่อก้ าวขึ ้นเป็ นหนึง่ ในบริ ษัทที่มีความสามารถในการทํากําไรสูงสุด
• สําหรับธุรกิจโรงแรม บริ ษัทจะยังคงขยายฐานธุรกิจของแบรนด์ที่เป็ นเจ้ าของเอง โดยจะพัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์และเพิ่ม
การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) เครื อข่ายของแบรนด์ที่แข็งแกร่ งและเติบโตอย่างรวดเร็ วจะเป็ นรากฐานที่ดี
ให้ กบั บริ ษัทในการสร้ างผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมที่โดดเด่นให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทมีเป้าหมายที่จะขยายโรงแรมให้
มากกว่า 210 แห่ง ในเกือบ 30 ประเทศ ภายในปี 2563
• สํ าหรั บธุร กิจร้ านอาหาร บริ ษัทจะเสริ มสร้ างความแข็ง แกร่ ง ให้ กับ แบรนด์ใ นเครื อ เติบโตแบรนด์ ที่เ ป็ นเจ้ าของเองผ่ า น
รู ปแบบแฟรนไชส์ และขยายสาขาอย่างมี วินัย เพื่อยกระดับการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี ้ บริ ษัทจะขยายแบรนด์ ต่างๆ
ระหว่างศูนย์ธุรกิจเพื่อขยายตลาด ท้ ายสุด บริ ษัทจะมุ่งปรั บปรุ งประสิทธิภาพในการทํางานของศูนย์ธุรกิจในแต่ละภูมิภาค
และในระบบการจัดซื ้อและกระจายสินค้ า เพื่อสร้ างผลประโยชน์สงู สุดจากขนาดของธุรกิจ
• นอกจากแบรนด์ที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเอง บริ ษัทจะยังคงสร้ างผลกํา ไรจากแบรนด์ชัน้ นํ าระดับโลก บริ ษัทเป็ นพันธมิตรกับ
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมชัน้ นําระดับโลก ได้ แก่ โฟร์ ซีซน่ั ส์ เซ็นต์ รี จิส แมริ ออท และเรดิสัน บลู โดยให้ แบรนด์ดงั กล่าว
บริ หารโรงแรมบางแห่งที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเอง บริ ษัทจะยังคงร่ วมมือกับพันธมิตรเหล่านี ้เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานที่
เป็ นเลิศและสร้ างผลการดําเนินงานระดับโลก สํ าหรั บธุร กิจร้ านอาหาร บริ ษัทจะยังคงขยายแบiนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
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อย่างสเวนเซ่นส์ แดรี่ ควีน ซิซซ์เลอร์ และเบอร์ เกอร์ คิง ในบางตลาดเพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการทํากําไรและการเติบโต
ของผลกําไร
เพิ่มศักยภาพของทรัพย์ สินและผลิตภาพให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด
ด้ วยความสําเร็ จของกลยุทธ์การกระจายธุรกิจ การเติบโตในอนาคตของบริ ษัทนัน้ นอกจากจะมาจากการขยายธุรกิจและการ
ลงทุนเชิงกลยุทธ์แล้ ว ยังจะมาจากการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจที่มีอยู่และการลงทุนที่ผ่านมา
• บริ ษัทลงทุนในการปรั บปรุ งทรั พย์สินที่มีอยู่ เพื่อเสริ มสร้ างประสบการณ์ ของลูกค้ าและภาพลักษ์ ของ แบรนด์ นอกจากนี ้
บริ ษัทสร้ างมูลค่าเพิ่มของที่ดินที่มีอยู่ โดยการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มีผลตอบแทนสูง อาทิเช่น การปรับปรุ งโรงแรมอนันตรา
สยาม ในกรุ งเทพฯ และการพัฒนาโครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน จังหวัดภูเก็ต
• บริ ษัทยังคงขยายโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ โดยอาศัยฐานการดําเนินงานของโรงแรมทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทรัพย์สินและผลิตภาพให้ เกิดประโยชน์สูงสุด บริ ษัทตังเป
้ ้ าในการขยายห้ องพักโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลาให้ มี
จํานวนมากกว่า 450 ยูนิต ในสถานที่ทอ่ งเที่ยว 10 แห่ง ภายในปี 2563
• บริ ษัทอาศัยประโยชน์จากแบรนด์ที่บริ ษทั เป็ นเจ้ าของเอง ในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ผ่านการรับจ้ างบริ หารโรงแรมและ
การให้ สิ ท ธิ แ ฟรนไชส์ โดยประสบการณ์ ใ นการบริ ห ารจัด การธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ร้ านอาหารของบริ ษั ท ได้ พิ สูจ น์ ใ ห้ เ ห็น ถึง
ความสามารถในการสร้ างอัตราการทํากําไรที่สงู และในการขยายฐานธุรกิจ
• บริ ษัทยังคงบริ หารจัดการเครื อข่ายธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ วผ่านศูนย์ธุรกิจประจําแต่ละภูมิภาค กลยุทธ์การบริ หารธุรกิจผ่าน
ศูน ย์ ธุ ร กิ จ ทํ า ให้ บ ริ ษั ท สามารถตอบสนองเชิ ง รุ ก ตามสภาพตลาดแต่ล ะแห่ง ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว พร้ อมไปกับ สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ขยายธุรกิจในต่ างประเทศผ่ านการลงทุนและการเข้ าซือ้ กิจการเชิงกลยุทธ์
ในหลายปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ พิสูจน์ ให้ เห็นถึงความสามารถในการเลื อกลงทุนในโครงการที่มีราคาที่เหมาะสมและสร้ าง
ผลตอบแทนทางการเงินที่แข็งแกร่ งให้ กับผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยเห็นได้ จากกําไรพิเศษที่เกิดขึน้ จากกลยุทธ์ การลงทุนที่ผ่านมา บริ ษัท
เล็ง เห็นถึง ความสํ าคัญ ของการสร้ างมูล ค่าโดยกลยุทธ์ การลงทุนและการเข้ าซือ้ กิจการ ซึ่ง ช่วยให้ บริ ษัทขยายธุร กิจไปยัง ตลาดที่มี
ศักยภาพ และได้ รับความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ พร้ อมกับแหล่งผู้ผลิตได้ ทนั ที ซึง่ กลยุทธ์ดงั กล่าวมีความสําคัญต่อความสําเร็ จของ
บริ ษัท ท่ามกลางสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ดังนัน้ บริ ษัทจะยังคงดําเนินกลยุทธ์พนั ธมิตรทางธุรกิจ หรื อเข้ าซื ้อ
กิจการเพื่อเสริ มสร้ างฐานการดําเนินงานที่มีอยู่และเติบโตผลการดําเนินงานต่อไปในอนาคต
ใหญ่ ขึน้ และดีขนึ ้ ในอีกห้ าปี ข้ างหน้ า
บริ ษัทยึดมัน่ ในกลยุทธ์ห้าปี และมีความพร้ อมในการสร้ างผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นที่ได้ พิสจู น์ให้ เห็นตลอดมาใน
อดีต ด้ วยแบรนด์ที่แข็งแกร่ ง ระบบการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ ประสบการณ์ ของผู้บริ หาร และความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกคน บริ ษัทมี
ความมัน่ ใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 3 หน้ า 189

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

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า
ข้ อ มูล ดัง กล่า วถูก ต้ อ งครบถ้ ว น ไม่เ ป็ นเท็ จ ไม่ทํ า ให้ ผ้ ูอื่ น สํา คัญ ผิ ด หรื อ ไม่ข าดข้ อ มูล ที่ ค วรต้ อ งแจ้ ง ในสาระสําคัญ
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 ษัทได้
แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายในรวมทังการกระทํ
้
าที่มชิ อบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัท ได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัท
ได้ มอบหมายให้ นายสตีเฟ่ น ฮอยนาสกี ้ และ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ ไว้ ทกุ
หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายสตีเฟ่ น ฮอยนาสกี ้ และ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กํากับไว้ บริ ษัท
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตําแหน่ง

1. นายวิลเลีย่ ม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

กรรมการ

2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

กรรมการ

ผู้รับมอบอํานาจ
1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ

Corporate Chief Financial Officer

2. นายสตีเฟ่ น ฮอยนาสกี ้

Chief Commercial Officer

ลายมือชื่อ

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค
(แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521)
- ประธานกรรมการและประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
- อายุ 66 ปี
- เป็ นบิดาของนายจอห์น สก๊ อต
ไฮเน็ค กรรมการบริษัท

2. คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม
(แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551)
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ
- อายุ 70 ปี
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)

MINT:
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
737,533,465 หุ้น
จัดการ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลําปาง
- โรงเรี ยนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
MINT-W5:
- หลักสูตร Director Certification Program
29,847,179
(DCP) รุ่น 64/2548 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
หน่วย
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
คูส่ มรส
MINT:
5,200 หุ้น
MINT-W5:
236 หน่วย
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิล
เลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั

2540 - 2555
2550 - 2553
2531 - 2544
2516 - 2523
ปั จจุบนั

2542-2550
2552-2554
2550-2553

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 1

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิส ระและประธานกรรมการ
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกํากับ
ดูแลกิจการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ

- กลุม่ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ ส

- กรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรมเพื่อ
สังคมและกรรมการสรรหาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- เหรัญญิก
- กรรมการผู้จดั การใหญ่
- ประธานกรรมการและประธาน
อนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

- บจก. แปซิฟิค ครอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- บมจ. เสริ มสุข
- บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
- บจก. ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ
- บจก. โอกิลวี แอนด์ แมทเธอร์ (ประเทศไทย)

- บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต
- บมจ. สามัคคีประกันภัย
- บจก. สยามพารากอน ดิเวลลอปเม้ นท์
- บจก.สยามพิวรรธน์
- สภากาชาดไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- บมจ. ปตท.

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)

ช่ วงเวลา
2549-2553

3. นายพาที สารสิน
(แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555)
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- อายุ 53 ปี
- ไม่มี

- ปริ ญญาโท สาขาสื่อสารมวลชนด้ าน
ภาพยนตร์ และวีดีโอ อเมริ กนั ยูนิเวอร์ ซิตี ้
วอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจและวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยคลาร์ ก
แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

4. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
(แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559)
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกํากับดูแลกิจการ
- อายุ 52 ปี
- ไม่มี

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและ
การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการเงินการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Families in Business from
Generation to Generation, Harvard
Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร TLCA Leadership Development
Program, IMD Lausanne ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์
- หลักสูตร Certified Financial Planner (CEP)
รุ่นที่ 1/2552 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(TFPA)/Financial Planning Standards
Board (FPSB)
2

2

2

2

คูส่ มรส
MINT:
3,300 หุ้น
MINT-W5
150 หน่วย

-

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ
- กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
- ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและกรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
- ผู้จดั การใหญ่
- กรรมการฝ่ ายบริ หาร
- ครีเอทีฟและฝ่ ายผลิตรายการ
- ผู้จดั การฝ่ ายการวิจยั ค้ นคว้ า

-

ปั จจุบนั

-

2558-ปั จจุบนั - กรรมการ กรรมการบริ หาร และทีป่ รึกษา
อาวุโส
2557-ปั จจุบนั - อุปนายก
2558-ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ
2558-ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ
2558-ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ
2558-ปั จจุบนั - กรรมการ
- กรรมการผู้จดั การ
2544-2558
- กรรมการผู้จดั การ
2539-2544
- ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
2536-2539
- ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
2533-2536

2535-2547
2534-2535
2532-2534
2530-2532
2526-2528

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 2

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บมจ. สายการบินนกแอร์
- บจก.ดุง๋ เด้ ง ได้
- บจก. ป๊ อบเป้ คอนซัลแทนต์
- บจก. เบสท์ แอดเวอร์ ไทซิ่ง ประเทศไทย
- บจก. มัลติมีเดีย ออร์ บิท
- บจก. สปา แอดเวอร์ ไทซิ่ง
- เครื อข่ายโทรทัศน์เอ็นบีซี
- บจก. ลินตัส

- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด(มหาชน)
- สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- บริ ษัท ที เค เอส เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซนเตอร์ จํากัด (มหาชน)
- บริ ษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด
- บริ ษัท แฟมิลี่ ออฟฟิ ศ จํากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ชโรเดอร์ จํากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เอกธํารง จํากัด (มหาชน)
- บริ ษัท มอร์ แกน เกรนเฟลล์ไทย จํากัด

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 1/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
ปี 2554 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director
(FN) รุ่นที่ 1/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หาร University of
California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ University of
Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริ กา

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ช่ วงเวลา

2

2

2

2

5. นายอานิล ธาดานี่
(แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2541)
- กรรมการ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ
- อายุ 69 ปี
- ไม่มี

6. นายธีรพงศ์ จันศิริ
(แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556)
- กรรมการ
- อายุ 50 ปี
- ไม่มี

- ปริ ญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

MINT:
56,434,919 หุ้น

ปั จจุบนั

MINT-W5:
2,706,131 หน่วย

คูส่ มรส
MINT:
14,300 หุ้น

ปั จจุบนั

MINT-W5:
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 3

- กรรมการ
- ผู้ก่อตั ้งและประธานกรรมการและ
กรรมการบริ ษัทในเครื อ
- ผู้ก่อตั ้งและกรรมการ และกรรมการ
บริ ษัทในเครื อ
- สมาชิกของคณะกรรมาธิการและ
ประธานคณะกรรมการ

- บมจ. โรงแรม ราชดําริ
- บจก. ชิมโฟนี เอเชีย โฮลดิ ้ง

- สมาชิก

- บจก. ซิมโฟนี อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ ้งส์ (บริ ษัทจด
ทะเบียนในประเทศอังกฤษ)
- SMU Enterprise Board, The Institute of
Innovation and Entrepreneurship, Singapore
Management University
- International Institute for Strategic Studies

- ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
บริ ษัทในเครื อ
- กรรมการอํานวยการ
- กรรมการ

- บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (เดิมชื่อ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟร
เซ่น โปรดักส์)
- สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)

ช่ วงเวลา

- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 10/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

650 หน่วย

7. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
(แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540)
- กรรมการ
- อายุ 66 ปี
- ไม่มี

- General Management Program, Ashridge
Management College ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 28/2546 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

MINT:
9,219,850 หุ้น

8. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชา
กาเรีย (แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2551)
- กรรมการ
- อายุ 50 ปี
- ไม่มี

MINT:
ปั จจุบนั
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ
4,580,455 หุ้น 2544 - 2547
- ปริญญาตรี สาขา Computer Systems
2543 – 2544
Analysis & Design ประเทศศรี ลงั กา
MINT-W5:
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 103/2551 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน 6,162,917 หน่วย
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
MINT:
- ปริญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่าง
- ปั จจุบนั
2,409,274 หุ้น ประเทศ Washington State University,
Pullman, WA, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
MINT-W5:
- ปริญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด
105,137 หน่วย Washington State University, Pullman,
WA, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- 2552-2556
- หลักสูตร Director Certification Program
- 2550-2552
(DCP) รุ่นที่ 47/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

9. นายจอห์ น สก๊ อต ไฮเน็ค (แต่งตัง้
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556)
- กรรมการ
- อายุ 44 ปี
- บุตรนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮ
เน็ค ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร

ปั จจุบนั

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
- กรรมการ

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
- บริ ษัทในเครื อ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

- ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและกรรมการ
บริ ษัทในเครื อ
- รองประธานฝ่ ายเจ้ าหน้ าที่การเงิน
- หัวหน้ ากลุม่ ผู้ตรวจสอบการเงิน

- บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

- ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั ิการ
- กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- กรรมการ
- กรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทในเครื อ
- รองประธาน
- ผู้จดั การทัว่ ไป

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
- บมจ. เอสแอนด์พี ซินดิเคท

MINT-W5:
406,538 หน่วย

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 4

- โรงแรม ออเรี่ ยนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรื อสําราญ
- บมจ. อีซิ โซลูชนั่

-

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
บจก. เอสแอลอาร์ ที

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
10. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์ กุล
- ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ส่วนกลาง (แต่งตังปี
้ 2554)
- อายุ 49 ปี
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 9/2552
- หลักสูตร Successful Formulation and
Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2552
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP) รุ่นที่ 2/2551 สมาคมบริ ษัท
จดทะเบียนไทย (TLCA)
- หลักสูตร Corporate Secretary
Development Programสมาคมบริ ษัทจด
ทะเบียนไทย (TLCA)
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 31/2548 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 158/2555 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
11. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
- ปริ ญญาโท สาขา Finance and International
- รองประธานฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์
Business, University of Notre Dame,
(แต่งตั ้งปี 2553)
Indiana, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- อายุ 44 ปี
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ และการ
- ไม่มี
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)
MINT:
494,345 หุ้น

ช่ วงเวลา
2554-ปั จจุบนั
2554
2552-2554

- กรรมการบริ ษัทในเครื อ
- รองกรรมการผู้จดั การใหญ่การเงิน
- ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงาน
การเงิน

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ้ง
- บมจ. ไออาร์ พีซี

ปั จจุบนั
2552-2553

- กรรมการบริ ษัทในเครื อ
- Senior Vice President-Division
Head-Investor Relations; และ
Division Head-Equity Investment
Management

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

MINT-W5:
18,914 หน่วย

MINT:
315,811 หุ้น

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

MINT-W5:
3,416 หน่วย
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 5

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย และสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
12. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์ กุล
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
- รองประธานฝ่ ายการเงิน (แต่งตัง้
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี 2555)
- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อายุ 51 ปี
- หลักสูตร Director Certification Program
- ไม่มี
(DCP) รุ่นที่ 179/2556 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP) รุ่นที่ 7/2554 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย (TLCA)
- หลักสูตร Chief Financial Officer
Certification Program รุ่นที่ 10/2552 สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
13. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม
- รองประธานฝ่ ายบริ หารกลยุทธ์
(แต่งตั ้งปี 2557)
- อายุ 49 ปี
- ไม่มี

- Diploma in International Law, University
College London, University of London
ประเทศอังกฤษ

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ช่ วงเวลา

- Investment Representative

- Morgan Stanley

-

MINT:
351,065 หุ้น MINT-W5: 11,724 หน่วย -

ปั จจุบนั

2536 - 2541
2533 - 2536
2531 - 2533

-

MINT:
148,030 หุ้น

ปั จจุบนั
2548-2551

- กรรมการบริ ษัทในเครื อ
- รองประธานอาวุโสฝ่ ายกฎหมาย

MINT-W5:
5,095 หน่วย
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 6

กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเหรัญญิก
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงิน
หัวหน้ าแผนกบัญชี
หัวหน้ าส่วนบัญชี

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
มูลนิธิอนันตรา เพื่อช้ างอาเซียน
มูลนิธิไมเนอร์
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บจก. อีริคสัน ไทยเนทเวอร์ ค
บมจ. สยามสตีลกรุ๊ป

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- บจก. ฮัทชิสนั ซีเอที ไวร์ เลส มัลติมีเดีย

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

14. นายโกศิน ฉันธิกุล
- รองประธานฝ่ ายการลงทุน
(แต่งตั ้งปี 2558)
- อายุ 34 ปี
- ไม่มี
15. นางสาวสรัญญา สุนทรส
- เลขานุการบริ ษัท (แต่งตังปี
้
2554)
- อายุ 43 ปี
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- Diploma in Intellectual Property Queen
Mary and Westfield College, University of
London ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Bachelor of Arts in Economics, Wesleyan
University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 192/2557 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ Loyola
University Chicago ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุ่นที่ 49/2556 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Fundamental Practice for
Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 25/2555
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)

MINT:
85,778 หุ้น
MINT-W5:
- ไม่มี -

MINT:
33,111 หุ้น
MINT-W5:
712 หน่วย

ช่ วงเวลา

- 2555-2556
- 2552-2553
- 2550-2551
2547-2549

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

- Investment Director
- Associate
- Associate
- Analyst

2554-ปั จจุบนั - Director, Corporate Secretary
2550-2554
- Assistant Vice President, Investor
Relations, Corporate Planning
Office

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 7

-

Boutique Asset Management
Nomura Asia Asset Finance
Lehman Brothers Principal Transactions Group
Lehman Brothers Real Estate Private Equity

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
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เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 1
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นายโกศิน ฉันธิกลุ

//

นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

//

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ

⁄

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค

⁄

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

⁄

นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

⁄

นายธีรพงศ์ จันศิริ

⁄

นายอานิล ธาดานี่

x

นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง

นายพาที สารสิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูชนั่ ส์ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ จํากัด
บริษัท รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า จํากัด
บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้ นท์ จํากัด
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
บริษัท โกโก้ รีครีเอชัน่ จํากัด
บริษัท เจ้ าพระยา รีซอร์ ท แอนด์ เรสซิเด้ นท์ จํากัด
บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด
บริษัท หัวหิน รีซอร์ ท จํากัด
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
บริษัท บ้ านโบราณ เชียงราย จํากัด
บริษัท สมุย รีซอร์ ท แอนด์ สปา จํากัด
บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ ท จํากัด
บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากัด
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากัด
บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
บริษัท ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง จํากัด
บริษัท ราชดําริ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
บริษัท ซูมา่ กรุงเทพ จํากัด
บริษัท พนาราม จํากัด
บริษัท เจ้ าพระยา รีซอร์ ท จํากัด
บริษัท แม่ริม เทอเรซ รี ซอร์ ท จํากัด
บริษัท เอ็มเอชจี โฮลดิ ้ง จํากัด
บริษัท ไม้ ขาว เวเคชัน่ วิลล่า จํากัด
บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์ จํากัด
Arabian Spas (Dubai) LLC

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

บริ ษัท

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย

Hoi An River Park Company Limited
Sanya Anantara Real Estate Limited
Minor Hotel Management (Shanghai) Limited (Formerly
known as Mspa Enterprise Management (Shanghai) Limited)
Mspa Ventures Limited
Oaks Hotel & Resort Limited
Eutopia Holdings Private Limited
Harbour View Corporation
Jada Resort and Spa (Private) Limited
Kalutara Luxury Hotel (Private) Limited
Tanzania Tourism and Hospitality Investments Limited
Zanzibar Tourism and Hospitality Investments Limited
O Plus E Holdings Private Limited
Rani Minor Holding Limited (Formerly known Indigo Bay
Limited)*
The Sothea (K.V.) Pte. Ltd.
PH Resorts (Private) Limited
Per Aquum Management JLT
Rani Minor Holding II Limited
Sea Fly Limited
Minor Hotel Group South Africa (Pty) Ltd
Minor Hotel Group MEA DMCC
MHG DESARU HOTEL SDN.BHD.
MHG DESARU VILLAS SDN.BHD.
Mspa International Cairo
PT Wika Realty Minor Development
บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) จํากัด
บริษัท พลูหลวง จํากัด
บริษัท เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
บริษัท ศรีพฒ
ั น์ การ์ เด้ น จํากัด
บริษัท เอ็ม เอ ยอชท์ จํากัด
บริษัท จี ไฟว์ เจ็ท จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิ ้ง จํากัด
บริษัท เอ็มดี เจ็ท จํากัด
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เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 2

นายโกศิน ฉันธิกลุ

นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ

นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายอานิล ธาดานี่

นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง

นายพาที สารสิน

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

บริ ษัท

บริษัท เอ็มเจ็ท จํากัด
บริษัท เอ็มเจ็ท แมนเทนแน้ นซ์ จํากัด
บริษัท ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ ้ง จํากัด
บริษัท บราโว่ เจ็ท จํากัด
บริษัท เวสเทิร์น-เอ็มเจ็ท จํากัด
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด
บริษัท เอสแอลอาร์ ที จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากัด
บริษัท เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด
บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จํากัด
บริษัท ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ จํากัด
บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
The Thai Cuisine Co., Ltd*
The Minor (Beijing) Restaurant Management Co. Ltd
Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd
Sizzler (China) Limited *
The Coffee Club Holdings Pty Ltd *
Liwa Minor Food & Beverages LLC.*
The Minor Food Group (India) Private Limited*
Patara Fine Thai Cuisine Limited
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์ แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด
บริษัท อาร์ มิน ซิสเท็มส์ จํากัด
บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
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เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 3
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นายโกศิน ฉันธิกลุ

นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ

นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายอานิล ธาดานี่

นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง

นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

⁄

⁄
⁄

บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริษัท เอสมิโด แฟชัน่ ส์ จํากัด
X = ประธานกรรมการ

นายพาที สารสิน

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

บริ ษัท

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริ ษัท (compliance)
ชื่อ
นางสาวปั ทมา เงินบํารุ ง
ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกลุ่มบริ ษัท ฝ่ ายตรวจสอบภายในและบริ หารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทํางาน

•
•
•
•
•
•

การฝึ กอบรม

•
•

ปริ ญญาตรี บัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
Assistance Financial Controller กลุ่มบริ ษัทไมเนอร์
Financial Controller กลุ่มบริ ษัทไมเนอร์
Group Financial Controller กลุ่มบริ ษัทไมเนอร์
Group Director of Finance : Head of Share service Accounting กลุ่มบริ ษัทไมเนอร์
AVP Finance : Operation of excellence and compliance review for Hospitality group
กลุ่มบริ ษัทไมเนอร์
Risk Management – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
Anti-Corruption: The Practical Guide ACPG 2015, Thai Institute of Directors

เอกสารแนบ 3 หน้ า 1

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

เอกสารแนบ 4
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2558
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 คุณเคนเนธ ลี ไวท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้ ถงึ แก่กรรมลง ทาง
คณะกรรมการของบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และคณะกรรมการตรวจสอบ ขอแสดงความไว้ อาลัยอย่างยิ่ง
ต่อการสูญเสียของครอบครัวคุณเคนเนธ ลี ไวท์ มา ณ ที่นี ้ เพื่อเป็ นการทดแทนตําแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้
แต่งตังคุ
้ ณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคุณสุวภา เจริ ญยิ่ง เข้ าเป็ นสมาชิกใหม่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี
ประธานเจ้ 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 ระบบควบคุมภายในที่ดีตอ่ ผู้บริ หาร รวมทังได้
้ พูดคุยถึงกิจกรรม
อื่นๆ 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 คณะกรรมการตรวจสอบมี
หน้ าที่ในการทําให้ มนั่ ใจได้ วา่ ข้ อบกพร่ องด้ านการควบคุมภายในต่างๆ
จะได้ รับการแก้ ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ภายในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ อนุมตั ินโยบายการทํารายการและการ
รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริ ษัทในมีหน้ าที่ประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริ หารความเสี่ยงทางธุรกิจและ
ข้ อบกพร่ องในการควบคุมภายในของบริ ษัท โดยตรวจสอบกระบวนการทางบัญชี การปฏิบตั งิ าน และการปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบ
ข้ อบังคับทังภายในและภายนอกของบริ
้
ษัทและบริ ษัทในเครื ออย่างเป็ นระบบ รายงานผลการตรวจสอบภายในได้ ถูกนําเสนอแก่
ผู้บริ หารของธุรกิจนันๆ
้
เพื่อกําหนดแผนงานและการดําเนินการแก้ ไขปรับปรุ ง โดยได้ มีการรายงานต่อผู้บริ หารระดับสูงและ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริ ษัทยังทําหน้ าที่เป็ นผู้อํานวยความสะดวกและเป็ นผู้ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
ปรับปรุ งการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริ หารความเสี่ยงและการปฏิบตั ติ าม ของทังกลุ
้ ่มบริ ษัทผ่านทางกระบวนการการตรวจสอบ
ภายใน การติดตามผลภายหลังจากการตรวจสอบภายใน และการประเมินการบริ หารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในยังทําหน้ าที่ให้ คําปรึกษาแก่ธุรกิจในเรื่ องการควบคุมภายในที่สําคัญและการบริ หารความเสี่ยงสําหรับการดําเนินโครงการ
ต่างๆ ซึง่ รวมทังการให้
้
คําแนะนําในการป้องกันการทุจริ ตให้ กบั หน่วยงานในบริ ษัท และยังทํางานอย่างใกล้ ชิดร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลเพื่อสนับสนุนให้ เกิดการปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดและหลักการประพฤติปฏิบตั ขิ องบริ ษัทและยังช่วยส่งเสริ มการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของกลุ่มบริ ษัทในภาพรวม
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

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

การปฏิบัตหิ น้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี ที่ผ่านมา
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั งิ บการเงินรายไตรมาส สอบทานงบการเงินประจําปี ทําการประเมินและให้ คําแนะนํากับคณะกรรมการบริ ษัท
2. ทบทวนผลการดําเนินงานในโครงการใหม่ๆ โดยให้ ความสําคัญกับบริ ษัทลูกในต่างประเทศ
3. พิจารณาการปรับปรุ งกฏบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับการขยายตัวของธุรกิจ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิ
4. พิจารณาและอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายในของทังกลุ
้ ่มบริ ษัท รวมทังพิ
้ จารณาผลของการตรวจสอบภายในและการ
แก้ ไขปรับปรุ ง
5. รับทราบความคืบหน้ าของแผนการบริ หารความเสี่ยงและกิจกรรมการดําเนินการลดความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
6. ขยายขอบเขตและบทบาทของการตรวจสอบภายใน รวมถึงเพิ่มการกํากับดูแลธุรกิจใหม่ทงในและต่
ั้
างประเทศ
7. ติดตามและกํากับดูแลการบริ หารความเสี่ยงของธุรกิจรับจ้ างบริ หารโรงแรมทังในและต่
้
างประเทศ
8. พิจารณาโครงสร้ างภาษีในปั จจุบนั ทังในและต่
้
างประเทศ รวมทังมี
้ ส่วนร่ วมในการพิจารณาการวางแผนภาษีอากรของทัง้
กลุ่มบริ ษัท
9. พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของการทําประกันภัยต่อความเสี่ยงของทรัพย์สินทังหมดของบริ
้
ษัทในประเทศไทย
และต่างประเทศ
10. สอบทานการปฏิบตั ิตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชันเพื่อเข้ าสู่กระบวนการรับรองจาก
คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต โดยบริ ษัทได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกของแนว
ร่ วมฯ ดังกล่าวแล้ ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
11. คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้รับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีประเด็นสําคัญจะมีการหารื อ
กันในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ทัง้ นี ้ จากการปฏิบัตหิ น้ าที่ดังกล่ าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. รายงานทางการเงินในปี 2558 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. ฝ่ ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริ ษัท ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึง่ ได้ แก่ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเหมาะสม
6. รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นในปี 2558 มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัท
7. ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ โดยเป็ นการทบทวนและสอบทานข้ อมูลรายงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริ ษัท ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทังพิ
้ จารณาผลของการตรวจสอบภายในและการ
ดําเนินการแก้ ไขปรับปรุ งของทังกลุ
้ ่มบริ ษัท

เอกสารแนบ 4 หน้ า 2

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

รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี ้
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายเคนเนธ ลี ไวท์
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
3. นายพาที สารสิน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม /
จํานวนครัง้ ที่ประชุม
3/4
4/4
3/4

8. 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 2559 ซึง่ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ ้นอยู่กบั การ
อนุมตั ขิ องผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี ที่จะมีขึ ้นในวันที่ 1 เมษายน 2559

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4 หน้ า 3

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

รายงานคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ แต่งตังคณะกรรมการกํ
้
าหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ทุกท่านไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทและประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ น
กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ กําหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ในปี 2558 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครัง้ เพื่อปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท และได้ รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัทด้ วยทุกครัง้ ซึง่ สามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้
• ร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษัทในการพัฒนาแผนผู้สืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริ หารระดับสูง ซึง่ รวมถึงประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
• พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
วัตถุประสงค์ที่กําหนด

จากการประเมินผลงานในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมายและ

และทบทวนและอนุมตั ขิ นตอนการประเมิ
ั้
นและโครงสร้ างผลตอบแทนประจําปี ของผู้บริ หาร

ระดับสูงของบริ ษัทตามการแนะนําเบื ้องต้ นของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
• ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรู ปแบบของหุ้น
• ทบทวนและประสานงานกับผู้บริ หารในการพิจารณาและวิเคราะห์คา่ ตอบแทนของบริ ษัท และนําเสนอคําแนะนําต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
ในการปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนัน้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่ งใส และคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
เป็ นสําคัญ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

เอกสารแนบ 4 หน้ า 4

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

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกํ
้
ากับดูแล
กิจการ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ทุกท่านไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทและประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการเป็ นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการมีหน้ าที่สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริ ษัท
ในการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ พื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมี
ขนาดและองค์ประกอบรวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม พิจารณาขันตอนและวิ
้
ธีการประเมินการทํางานของคณะกรรมการบริ ษัท
รวมถึงการปรับปรุ งและดําเนินการให้ บริ ษัทปฏิบตั ติ ามแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการมีการประชุมรวม 3 ครัง้ เพื่อดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
บทบาทหน้ าที่ซงึ่ ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ซึง่ การดําเนินการที่สําคัญสรุ ปได้ ดงั นี ้
• สรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมที่จะเป็ นกรรมการของบริ ษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
• พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจําปี และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
• พิจารณาให้ ความเห็นชอบการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านและดูแลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปี ของ
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยให้ คณะกรรมการแต่ละคณะใช้ ในการพิจารณาทบทวนการ
ปฏิบตั งิ านในที่ผ่านมา
• พิจารณาให้ ความเห็นชอบการจัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมถึงแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี ทบทวน
กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ปรับปรุ งแก้ ไขระเบียบปฏิบตั ขิ องพนักงาน เพื่อให้ เป็ นปั จจุบนั และสอดคล้ องกับแนว
ปฏิบตั สิ ากล ตลอดจนแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
• พิจารณาปรับปรุ งนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน
และให้ ความเห็นชอบการจัดทําแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน เพื่อเข้ าสู่กระบวนการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจรติ โดยบริ ษัทได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกของแนวร่ วมฯ ดังกล่าวแล้ ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม
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ในการปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการนัน้
คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ผู้
ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย โดยเชื่อมัน่ ว่า การดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม เป็ นสิ่งสําคัญ

นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ

เอกสารแนบ 4 หน้ า 5

เอกสารแนบ 5

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้ าที่ประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้อกําหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริ หารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกําหนดห้ ามผู้บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชันอันทําให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กร 1
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดข้ างต้ น
1.2.4 มีการสื่อสารข้ อกําหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น
รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบข้ อกําหนดและบทลงโทษ
เป็ นประจําทุกปี รวมทังมี
้ การเผยแพร่ code of conduct ให้ แก่พนักงานและบุคคลภายนอก
ได้ รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทําให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทําให้ สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ ไขการกระทําที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร

ใช่

/
/

/
/

0

1

บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริ ษัท

เอกสารแนบ 5 หน้ า 1

/
/

/
/
/

/
/
/

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ 5

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าที่กํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่
2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ สงวนสิทธิ์อํานาจเฉพาะ
/
ของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น
/
แนวทางในการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ บริ ษัทกําหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและผู้บริ หารให้ ถกู ต้ อง
/
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบาทที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผู้มีความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
/
หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องนันๆได้
้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นอิสระ
/
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างแท้ จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด
อันอาจมีอทิ ธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจและปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั เิ รื่ องการควบคุมภายในในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทังการ
้
/
สร้ างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้ อมูลและการสื่อสาร
และการติดตาม

ไม่ ใช่

3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
3.1 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดโครงสร้ างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท โดยพิจารณา
/
ถึงความเหมาะสมทังทางธุ
้
รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้ าที่ในส่วนงานที่สําคัญ ซึง่ ทําให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน
มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้ น
3.2 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริ ษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอํานาจ
/
หน้ าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้ อมูล
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
/
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และพนักงาน
4.

องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คําถาม
4.1 บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั เิ พื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถ
ที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนอย่
ั ้ างสมํ่าเสมอ
4.2 บริ ษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การให้ แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบตั งิ านดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการ
เหล่านี ้ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทราบ
เอกสารแนบ 5 หน้ า 2

ใช่
/
/

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ 5

คําถาม
4.3 บริ ษัทมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้ และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริ ษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา
(mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริ ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ที่สําคัญ

ใช่
/

ไม่ ใช่

/
/

5.

องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม
ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้ บคุ ลากรทุกคนมีความ
/
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีที่จําเป็ น
5.2 คณะกรรมการและผู้บริ หารกําหนดตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั งิ าน การสร้ างแรงจูงใจ และการให้ รางวัล ที่
/
เหมาะสม โดยพิจารณาทังเรื
้ ่ องการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสันและ
้
ระยะยาวของบริ ษัท
5.3 คณะกรรมการและผู้บริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้ รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้ นให้ สามารถ
/
เชื่อมโยงกับความสําเร็ จของหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้ วย
5.4 คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ พิจารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบตั ิหน้ าที่
/
ของบุคลากรแต่ละคน

ไม่ ใช่

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6.

องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
6.1 บริ ษัทสามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้
/
โดยแสดงได้ ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้ วน แสดงถึงสิทธิหรื อภาระผูกพันของ
บริ ษัทได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
6.2 บริ ษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สําคัญ เช่น ผู้ใช้ รายงาน
/
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างแท้ จริ ง
/
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง อนุมตั แิ ละสื่อสารนโยบายการบริ หารความเสี่ยง
/
ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมขององค์กร

7.

องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุม
ทั่วทัง้ องค์ กร
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
7.1 บริ ษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทังระดั
้ บองค์กร หน่วยธุรกิจ
/
ฝ่ ายงาน และหน้ าที่งานต่าง ๆ
เอกสารแนบ 5 หน้ า 3

เอกสารแนบ 5

คําถาม
7.2 บริ ษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึง่
รวมถึงความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงานการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริ หารทุกระดับมีสว่ นร่ วมในการบริ หารความเสี่ยง
7.4 บริ ษัทได้ ประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิ
้
ดเหตุการณ์ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึ ้น
7.5 บริ ษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั งิ านเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสี่ยงนัน้
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรื อการร่ วม
รับความเสี่ยง (sharing)

ใช่
/

/
/
/

8. องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ของ
องค์ กร
คําถาม
ใช่
8.1 บริ ษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทํารายงาน
/
ทางการเงินเท็จ การทําให้ สญ
ู เสียทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน
การที่ผ้ บู ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)
การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในรายงานที่สําคัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึง่ ทรัพย์สินโดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
8.2 บริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั งิ านอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที่
/
กําหนดแล้ ว รวมทังได้
้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงาน
แล้ วด้ วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้ พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงเป
ั ้ ้ าหมายยอดขายของ
บริ ษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ ง
จนทําให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต และ
/
มาตรการที่บริ ษัทดําเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริ ต
8.4 บริ ษัทได้ สื่อสารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่กําหนดไว้
/
9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม
9.1 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
นันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว
9.2 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
นันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว
9.3 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นําองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ าง
เพียงพอแล้ ว
เอกสารแนบ 5 หน้ า 4

ไม่ ใช่

ใช่
/

/

/

ไม่ ใช่

ไม่ ใช่
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การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
คําถาม
ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
/
สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะ
อื่น ๆ
10.2 บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื ้อ
และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และลําดับชันการอนุ
้
มตั ขิ องผู้บริ หาร
ในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้ สามารถป้องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกําหนดขนาด
วงเงินและอํานาจอนุมตั ขิ องผู้บริ หารแต่ละระดับ ขันตอนในการอนุ
้
มตั ิโครงการลงทุน ขันตอนการ
้
จัดซื ้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื ้อ ขันตอนการ
้
เบิกจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรื อ การเบิกใช้ เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้ น โดยได้ จดั ให้ มีกระบวนการสําหรับกรณี
/
ต่าง ๆ ดังนี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการ
/
ทํารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังมี
้ การ
ปรับปรุ งข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีที่บริ ษัทอนุมตั ธิ ุรกรรมหรื อทําสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษัทใน
ระยะยาวไปแล้ ว เช่น การทําสัญญาซื ้อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม การคํ ้าประกัน บริ ษทั ได้
ติดตามให้ มนั่ ใจแล้ วว่า มีการปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาที่มีผล
ผูกพันบริ ษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนี ้ตามกําหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญา เป็ นต้ น
10.3 บริ ษัทกําหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริ ษัทกําหนดให้ มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
้ บกลุ่มบริ ษัท หน่วยธุรกิจ
สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี ้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ น
การตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้ าที่อนุมตั ิ
(2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 หน้ า 5

ไม่ ใช่
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11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
คําถาม
ใช่
11.1 บริ ษัทควรกําหนดความเกี่ยวข้ องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตั งิ าน
/
และการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
/
11.3 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
/
11.4 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา และการบํารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีให้
/
มีความเหมาะสม
12. องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กําหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบัติ
เพื่อให้ นโยบายที่กําหนดไว้ นัน้ สามารถนําไปสู่การปฏิบัตไิ ด้
คําถาม
ใช่
12.1 บริ ษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้ การทําธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้
ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ต้ องผ่านขันตอนการอนุ
้
มตั ทิ ี่กําหนด เช่น ข้ อบังคับของบริ ษัท เกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื อนํา
ผลประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ ส่วนตัว
12.2 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมกระทําโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ เสียในธุรกรรมนัน้
12.3 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
12.4 บริ ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม รวมทังกํ
้ าหนด
แนวทางให้ บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยหรื อร่ วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ
(หากบริ ษัทไม่มีเงิ นลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี)้
12.5 บริ ษัทกําหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั โิ ดยผู้บริ หาร
และพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ขิ องบริ ษัทได้ รับการนําไปใช้ ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน
12.7 บริ ษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้ มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

ไม่ ใช่

ไม่ ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที่
กําหนดไว้
คําถาม
ใช่
13.1 บริ ษัทกําหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ ในการดําเนินงาน ทังข้
้ อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรที่มี
/
คุณภาพและเกี่ยวข้ องต่องาน
13.2 บริ ษัทพิจารณาทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้ องของข้ อมูล
/

เอกสารแนบ 5 หน้ า 6

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ 5

13.3

13.4

13.5

13.6

คําถาม
บริ ษัทดําเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอสําหรับใช้ ประกอบการตัดสินใจ
ตัวอย่างข้ อมูลที่สําคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษัท
ทางเลือกต่าง ๆ
บริ ษัทดําเนินการเพื่อให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่
ระบุข้อมูลที่จําเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อยภายใน
ระยะเวลาขันตํ
้ ่าตามที่กฎหมายกําหนด
บริ ษัทดําเนินการเพื่อให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้ สามารถ
ตรวจสอบย้ อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การ
บันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็น
ของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้ วยกับเรื่ องที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
บริ ษัทมีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีหรื อผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่ องในการควบคุม
ภายใน บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่ องนันอย่
้ างครบถ้ วนแล้ ว

ใช่
/

/

/

/
/

14. องค์ กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่
จําเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที่วางไว้
คําถาม
ใช่
14.1 บริ ษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
/
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ และคณะกรรมการบริ ษัท
/
สามารถเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศที่จําเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน หรื อสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่
ต้ องการ เช่น การกําหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพื่อให้ สามารถติดต่อขอข้ อมูลอื่นนอกจากที่ได้ รับ
จากผู้บริ หาร รวมทังการติ
้
ดต่อสอบถามข้ อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุม
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารตามที่คณะกรรมการร้ องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
14.3 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ บุคคลต่าง ๆ ภายในบริ ษัทสามารถ
/
แจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษัท (whistle-blower hotline) ได้ อย่าง
ปลอดภัย
15. องค์ กรได้ ส่ ือสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่
15.1 บริ ษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลกับผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
/
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่หรื อ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน เป็ นต้ น
15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ ง
/
ข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่บริ ษัทได้ อย่างปลอดภัย
เอกสารแนบ 5 หน้ า 7

ไม่ ใช่

ไม่ ใช่

ไม่ ใช่
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ ม่ ันใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
16.1 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ติ ามจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อกําหนดห้ ามฝ่ ายบริ หารและ
/
พนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้ แต่ละ
ส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
16.2 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง
/
และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษัท
/
16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้ และความสามารถ
/
16.5 บริ ษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
/
16.6 บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั หิ น้ าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั งิ านวิชาชีพการ
/
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
17. องค์ กรประเมินและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
ใช่
17.1 บริ ษัทประเมินผลและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อติดตามแก้ ไข
/
อย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กําหนดไว้ อย่างมีนยั สําคัญ
17.2 บริ ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัย
/
ว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิท่ฝี ่ าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทําที่ผิดปกติ
อื่น ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ ว่าจะได้ เริ่ ม
/
ดําเนินการจัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุ งข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท/
/
คณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5 หน้ า 8

ไม่ ใช่

