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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MINT”) เปนผูประกอบธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ธุรกิจบันเทิงและกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม บริษัทไดเริ่มกอตั้งในป 2521 และเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2539 ภายใตชื่อ บริษัท รอยัล การเดนท รีซอรท จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเริม่ ดําเนินกิจการโรงแรมรอยัล การเดนท รีซอรท พัทยา บริษัทไดประสบความสําเร็จและไดขยายธุรกิจ
โดยการลงทุนกอสรางโรงแรม เขาซื้อหุนโรงแรมและรวมลงทุนกับโรงแรมชั้นนําในตางประเทศ ซึ่งในปจจุบัน มี
โรงแรมที่เปดดําเนินการจํานวน 15 โรงแรม ภายใตชื่อ “แมริออท” “โฟรซีซั่นส” “อนันตรา” และแบรนดอื่น ๆ ใน
ตางประเทศ อาทิ โรงแรมฮารเบอรวิว ในเวียดนาม และ โรงแรมโบดูฮูราและโรงแรมนาลาดู ในมัลดีฟส นอกจากนี้
บริษัท ยังไดขยายธุรกิจโดยการทําสัญญาบริหารโรงแรมใหกับโรงแรมในมัลดีฟส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เวียดนาม
และอินโดนีเซีย ซึ่งคาดวาจะเปนธุรกิจที่มีศักยภาพในการขยายตัวในอนาคต
ในป 2546 บริษัท ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) อยางมี
นัยสําคัญ ซึ่งปจจุบันมีสถานะเปนบริทยอยของบริษัท โดยมีสัดสวนการถือหุน รอยละ 99.68 ธุรกิจหลักของ MFG
ประกอบดวยการใหบริการรานอาหารและเครื่องดื่มภายใตเครื่องหมายการคา “เดอะ พิซซา” “สเวนเซนส” “ซิซเลอร”
“แดรี่ควีน” “เบอรเกอรคิง” และ “เลอแจส” ซึ่งเปนการประกอบการแบบลงทุนโดยบริษัทเองและการใหสิทธิแฟรน
ไชส ณ สิ้นป 2550 มีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 676 สาขา ในประเทศไทย จีน ฟลิปปนส กัมพูชา และประเทศในกลุม
ตะวันออกกลาง การลงทุนดังกลาวเปนกลยุทธสําคัญของบริษัทในการเพิ่มศักยภาพของยอดขายและกําไร ใน
ขณะเดียวกันสามารถลดความเสี่ยงจากการพึง่ พิงธุรกิจหลักแตเพียงธุรกิจเดียว ซึ่งบริษัทไดสามารถแสดงการเติบโต
ของรายไดและผลกําไรที่เกิดจากการรวม 2 ธุรกิจหลักเขาดวยกัน จากผลสําเร็จดังกลาว บริษัทจึงไดเปลี่ยนชื่อจาก
บริษัท รอยัล การเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) มาเปนบริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) นับตั้งแต
เมษายน 2548 เปนตนมา
ในป 2550 สัดสวนรายไดของบริษัทแบงเปนรายไดจากธุรกิจอาหารรอยละ 47 จากธุรกิจโรงแรมรอยละ 38
ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย รอยละ 3 ธุรกิจสปา รอยละ 3 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย รอยละ 2
ธุรกิจบันเทิงและอื่น ๆ รอยละ 4 และรายไดอื่นรอยละ 3 ซึ่งบริษัทมีศักยภาพการเติบโตทั้งในและตางประเทศ
เนื่องมาจากความเปนผูนําธุรกิจ ในเรื่องสวนแบงตลาด ความเปนเจาของแบรนดและสถานะการเงินที่แข็งแกรง โดย
แนวโนมและอัตราการเติบโตดังกลาว อาจตองคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งประกอบไปดวยความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งอาจเกิดจากเหตุการณที่ไมสามารถควบคุมได เชน การแพรของโรคระบาด การ
กอการรายและภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ยงั รวมถึงความเสี่ยงจากความกังวลในเหตุการณไมสงบทางการเมือง ความ
เสี่ยงจากการเพิม่ ขึ้นของการแขงขันในธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่องดื่มและสถานบริการสปา โดยเฉพาะในเรื่องการ
แขงขันดานราคาสินคาและบริการ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากที่บริษัทไดเริ่มโครงการใหม ๆ ในเรื่องสิทธิ
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ในสวนของโครงสรางกลุมบริษัท ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีโครงสรางการถือหุน ในบริษัทยอย ซึ่งมี
ลักษณะการถือหุนไขวระหวางบริษัท เดอะ ไมเนอรฟูดกรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) และบริษัทไมเนอร คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) การถือหุนใน MINT ของ MFG ถึงแมจะมีโครงสรางการถือหุนไขว แต MFG
จะไมเพิ่มสัดสวนการถือหุน MINT และจะไมใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุนของ MINT ในทุกกรณี ทั้งนี้
บริษัท ไดบันทึกสัดสวนการถือหุนดังกลาวในรูปแบบหุนทุนซื้อคืน (Treasury Stock) และจะไมมีการเพิ่มสัดสวนการ
ถือหุน MINT แตอยางใด กรณีการถือหุนใน MINOR ของ MFG ก็เปนอีกกรณีหนึ่งที่จัดวาเปนการถือหุนไขว ทั้งนี้
เนื่องมาจากการลงทุนในเชิงกลยุทธนับตั้งแตป 2536 (โปรดพิจารณารายละเอียดโครงสรางการถือหุนไขวเพิ่มเติมใน
ขอ 8 โครงสรางเงินทุน)
สรุปฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับป 2550 บริษทั มีรายไดรวม 14,029 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอ นรอยละ 13 และบริษัท มีกําไรสุทธิ 1,611 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
กอนคิดเปนรอยละ 26 และบริษัทมีสินทรัพยรวม 21,280 ลานบาท เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2549
ซึ่งเทากับ 17,787 ลานบาท ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย
(โครงการสมุย บีช เรสซิเดนซ) ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา (โรงแรมอนันตรา ภูเก็ต และโครงการราชดําริ
เรสซิเดนซ) และสินทรัพยถาวรของบริษัท (โรงแรมโฟรซซี ั่น เกาะสมุย และ การเปดสาขาใหมของธุรกิจอาหาร)
บริษัทมีหนี้สินรวม 11,572 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปที่แลวซึ่งเทากับ 9,662 ลานบาท เนื่องจากบริษัท มีการเบิก
เงินกูระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อนําไปใชในการกอสรางโครงการระหวางการพัฒนาและสินทรัพยถาวร ในขณะที่บริษัท มี
สวนของผูถอื หุน 9,708 ลานบาท เพิ่มขึ้นสิ้นป 2549 ซึง่ เทากับ 8,124 ลานบาท เนื่องจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผล
การดําเนินงาน และการออกหุน เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ
ในชวงปลายป 2549 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) หรือ “S&P” โดยการเขา
ซื้อหุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของ S&P จากผูถอื หุนเดิม เปนจํานวน 9,710,573 หุน และ
8,069,627 หนวย และหลังการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิในชวงตนป 2550 ที่ผานมา ทําให ณ 31 ธันวาคม 2550
บริษัท ถือหุนเปนสัดสวนรอยละ 19.01 ซึ่งการลงทุนครั้งนี้ถือวาเปนกลยุทธการลงทุนระยะยาว เนื่องจาก S&P มี
จุดเดนในธุรกิจอาหาร ซึ่งสามารถสนับสนุนธุรกิจของบริษทั ไดในอนาคต
พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในดานธุรกิจโรงแรม บริษัท เปดดําเนินการโรงแรมแหงใหม 2 แหง ในไตรมาส
1 ป 2550 ไดแก โรงแรมโฟรซีซั่น เกาะสมุย และ โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส ในเดือนกุมภาพันธและมีนาคมตามลําดับ
ซึ่งการเปดดําเนินการเปนไปตามการคาดการณของบริษัท ทั้งนี้ โรงแรมทั้ง 2 แหง มีอัตราการเขาพักอยูในระดับสูง
เนื่องจากเปนชวงฤดูการทองเที่ยว และบริษัท จะเริ่มรับรูรายไดและสวนแบงกําไรจากโรงแรมทั้ง 2 แหง ในไตรมาสนี้
เปนตนไป นอกจากนี้ บริษัท ไดเขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 20 ในบริษัท Serendib Hotel Limited ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของ Hemas Holdings Limited (Hemas) ซึ่งเปนเจาของและผูบริหารโรงแรม 4 แหง ในศรีลังกา ไดแก Serendib Hotel
Club Dolphin Hotel Miami Hotel และ Sigiriya Hotel ซึ่งการลงทุนดังกลาวบริษัทไดดําเนินการแลวเสร็จในเดือน
เมษายน ป 2550
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ในเดือนเมษายน ป 2550 บริษัท หัวหินรีซอรท จํากัด (บริษัทยอยของ MINT) ไดทําคําเสนอซื้อ (Tender
Offer) หลักทรัพยทั้งหมดของ บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (RHC) จํานวน 1,887,945 หุนโดยบริษัทมีความ
ประสงคเพื่อที่จะขอเพิกถอนหลักทรัพยของกิจการออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และมีผูแสดงเจตนาขายทั้งสิ้น 1,235,562 หุน ทําใหบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด ถือหุน RHC ทั้งสิ้น
19,923,152 หุน คิดเปนรอยละ 44.27 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกิจการ เมื่อรวมกับที่ MINT ถืออยู
24,424,465 หุน หรือรอยละ 54.28 ทําให MINT ถือหุนโดยตรงและโดยออมรวมเปน 44,347,617 หุน หรือรอยละ
98.55 และ RHC ไดดําเนินการเพิกถอนหลักทรัพยของกิจการออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550
ในเดือนกรกฎาคม ป 2550 บริษัทไดลงทุนเพิ่มในบริษัท โคโคปาลม โฮเต็ล แอนดรีสอรท จํากัด ทําใหบริษัท
ถือหุนเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 65 ของหุนทั้งหมด (โดยมีสิทธิออกเสียงรอยละ 40 ของสิทธิออกเสียง) มาเปนถือหุนรอย
ละ 100 ของหุน ทั้งหมด (โดยมีสิทธิออกเสียงรอยละ 100) เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน และขจัดขอ
ขัดแยงกฎหมายในเรื่องการถือหุนของคนตางดาว
ในดานธุรกิจอาหาร ในสิ้นป 2550 บริษัท มีสาขารานอาหารทั้งสิ้น 676 สาขา โดยมีการเปดใหมจํานวน 45
สาขา แบงเปนสาขาที่บริษัท ลงทุนเอง จํานวน 22 สาขา และสาขาแฟรนไชส จํานวน 23 สาขา
อยางไรก็ตาม ในปนี้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยจะเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท โดย
ในสิ้นป 2550 บริษัท ไดรับรูรายไดจากการขายบานพักตากอากาศในโครงการ สมุย บีช เรสซิเดนซจํานวน 2 หลัง
มูลคารวม 228 ลานบาท โดยบริษัทคาดวาโครงการบานพักตากอากาศระดับหรูหรานี้จะไดรับการตอบรับจากลูกคา
ระดับบนและชาวตางชาติ เปนอยางดี ปจจุบัน บริษัทยังมีบานพักตากอากาศในโครงนี้จํานวน 11 หลัง
(ผูถือหุนควรอานรายละเอียดขอมูลสวนที่ 2)
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(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”)
Minor International Public Company Limited
(Formerly “Royal Garden Resort Public Company Limited”)

ธุรกิจหลัก

ประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย ธุรกิจขายอาหารและ
เครื่องดื่ม ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ ธุรกิจบันเทิงและกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
โรงแรม

สํานักงานใหญ

เลขที่ 99 อาคารเบอรลี่ยุคเกอร ชั้น 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0107536000919 (เดิมเลขที่ บมจ.165)

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
3,338,822,335 บาท รวมเปน 3,338,822,335 หุน แบงเปน
หุนสามัญ 3,275,302,335 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
หุนบุริมสิทธิ 63,520,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

ทุนเรียกชําระแลว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
3,021,736,453 บาท รวมเปน 3,021,736,453 หุน แบงเปน
หุนสามัญ 2,958,216,453 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
หุนบุริมสิทธิ 63,520,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

โทรศัพท

66 (0) 2381-5151

โทรสาร

66 (0) 2381-5777-8

Home Page

www.minornet.com
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1. ปจจัยความเสี่ยง
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การดําเนินธุรกิจของบริษัท ตองเผชิญความเสี่ยงตางๆ ซึ่งความเสี่ยงดังกลาวประกอบดวยความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
รายรับ ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง ผลประกอบการ การดําเนินธุรกิจ หรือมูลคาหุนของบริษัท อยางไรก็ตามอาจมี
ความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทไมอาจทราบไดในขณะนี้ หรือบริษัทเห็นวาอาจจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผล
ประกอบการหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัทในขณะนี้ ดังนั้นผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ดวย
1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
เนื่ อ งจากหนึ่ ง ในธุร กิ จหลัก ของบริษั ทคื อ การประกอบธุร กิ จโรงแรม ซึ่ ง มี ความสั ม พั น ธกั บจํ า นวนของ
นักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ ดังนั้นปจจัยความเสี่ยงจากภายนอกที่ทําใหเกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ซึ่งบริษัทไมสามารถควบคุมได เชน การกอการราย การแพรระบาดของโรคติดตอแบบเฉียบพลัน ภัย
ธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณที่กอใหเกิดความไมสงบภายในประเทศและแหลงทองเที่ยว อาจสงผลกระทบโดยตรงตอ
ปริมาณนักท อ งเที่ ยวในประเทศและนักท องเที่ ยวจากตางประเทศที่กําลังจะเขามาท องเที่ ยวในประเทศไทย ซึ่ง
ผลกระทบนี้สงผลเปนวงกวางไมเพียงเฉพาะประเทศไทยและบริษัทเทานั้น แตรวมถึงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้ง
ภูมิภาคเอเชียดวยเชนกัน
บริษัทมีนโยบายกระจายและลดความเสี่ยงโดยพยายามรักษาสัดสวนรายไดระหวางคาหองพักและคาอาหารที่
เหมาะสม กลยุทธการกระจายธุรกิจตามแหลงทองเที่ยวในหลายแหงเพื่อลดความเสี่ยงจากกรณีที่มีปจจัยลบที่มีผลตอ
การทองเที่ยวเฉพาะแหลงใดแหลงหนึ่ง การเพิ่มสัดสวนลูกคาที่เปนนักทองเที่ยวภายในประเทศและการกระจายฐาน
ลูกคาตางชาติใหครอบคลุมหลากหลายประเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงการกระจุกตัวของลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง
รวมถึงการเตรียมความพรอมทั้งทางดานกลยุทธทางการตลาดและการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน นอกจากนี้
การลงทุนในธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทชวยใหบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสม
เนื่องจากรายไดจากธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มมีความผันผวนที่นอยกวา โดยในป 2550 บริษัท มีสัดสวนรายได
จากธุรกิจอาหารรอยละ 47 จากธุรกิจโรงแรมรอยละ 38 ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพยรอยละ 3 ธุรกิจ
สปา รอยละ 3 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย รอยละ 2 ธุรกิจบันเทิงและอื่น ๆ รอยละ 7
1.2 ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจโรงแรม
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ปจจุบันมีโรงแรมที่มีกลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกับกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทจํานวนมากขึ้น จึงทําให
เกิดการแขงขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะสงผลกระทบกับรายไดและกําไรของบริษัทในที่สุด อยางไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่น
วาดวยกลยุทธการตลาดและภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิดจากคณะกรรมการบริหารซึ่งมีความชํานาญและ
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and Resorts Asia Pacific Pte. Ltd. ภายใตเครื่องหมายการคา “โฟรซีซั่นส” และ การบริหารงานโดย International
Hotel Licensing Company S.A.R.L. ซึ่งเปนกลุมบริษัท แมริออทโฮเทล ภายใตเครื่องหมายการคา “เจดับบลิว แมริ
ออท” ซึ่งเปนเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ประกอบกับบริษัทไดประกอบธุรกิจในประเทศไทยเปนระยะ
เวลานานจึงมีฐานลูกคาประจําทั้งภายในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆที่มี
ความเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม เชน ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย ธุรกิจ
ใหบริการเพื่อสุขภาพ และธุรกิจบันเทิง ทําใหบริษัทสามารถใหบริการแกผูบริโภคไดอยางครบวงจรเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูประกอบการโรงแรมรายอื่น บริษัทจึงมีการเติบโตของรายไดและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด
1.3 ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจการใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่มเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง อีกทั้งยังเปนธุรกิจที่มีการ
ปองกันผูเขารวมธุรกิจรายใหมต่ํา อยางไรก็ตาม การแขงขันในธุรกิจของอาหารประเภทนี้จําเปนที่จะตอ งมีการ
วางแผนการตลาดเพื่อครอบคลุมผูบริโภคจํานวนมาก ซึ่งการจัดตั้งธุรกิจรานอาหารที่มีเครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ
จําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก รวมทั้งตองมีแบรนดที่เปนที่ยอมรับ มีทีมผูบริหารที่มีประสบการณสูง และเปน
ผูประกอบการที่ไดรับการยอมรับในวงการธุรกิจ บริษัท ไดมีการขยายสาขาครอบคลุมในเขตชุมชนที่มีกําลังซื้อและมี
อัตราการบริโภคสูงทําใหบริษัทสามารถครองสวนแบงการตลาดที่สูงกวาคูแขง นอกจากนี้ บริษัทไดริเริ่มเปดบริการ
รูปแบบอาหารประเภทใหม ๆ จึงทําใหธุรกิจในกลุมนี้มีการเติบโตอยางตอเนื่อง
1.4 ความเสี่ยงจากการริเริ่มโครงการใหม
จากวิสัยทัศนของบริษัทหากมีความเปนไปไดในการลงทุน บริษัทอาจเริ่มลงทุนในโครงการใหมๆ โดยเฉพาะ
การลงทุนในกลุมโรงแรมและที่พักอาศัย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของการกอสราง เชน การปรับตัวสูงขึ้นของราคา
วัสดุกอสราง ปจจัยในเรื่องระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตนทุนและการควบคุม
คุณภาพในการกอสรางโครงการใหม อยางไรก็ตามบริษัทคาดวาจะไมไดรับความเสียหายดังกลาว เนื่องจากตามปกติ
บริษัทจะเขาทําสัญญาการกอสรางกับผูรับเหมากอสราง ซึ่งไดระบุตนทุนในการกอสรางที่แนนอนไวในสัญญา และมี
การควบคุมคุณภาพการกอสรางใหไดตามมาตรฐานอยางตอเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงตางๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการ
กอสราง นอกจากนี้กอนเริ่มดําเนินโครงการใหม บริษัทจะทําการสํารวจสิ่งแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคใน
บริเวณที่ตั้งของโครงการใหมกอนดําเนินการกอสราง เพื่อสรางความมั่นใจในความเปนไปไดของโครงการและขจัด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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1.5 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไมมีที่ดินของตนเอง
ที่ดินที่เปนที่ตั้งของโรงแรมบางแหงในปจจุบันเปนที่ดินที่บริษัทไดทําสัญญาเชาไวกับเจาของที่ การไมมีที่ดิน
เปนของตนเองจึงเปนความเสี่ยงของบริษัทที่นักลงทุนควรตระหนักถึง อยางไรก็ตาม สัญญาเชาที่บริษัททําไวกับผูให
เชามีอายุสัญญาเฉลี่ยคงเหลือประมาณ 14 ป และบริษัทมีสิทธิตออายุสัญญาไดอีก
โดยมีคาเชาตามที่จะตกลงกัน
และบริษัทก็ไดปฏิบัติตามสัญญาเชาและมีความสัมพันธที่ดีกับผูใหเชาตลอดมา บริษัทจึงเชื่อมั่นวาความเสี่ยงดังกลาว
ไมมีนัยสําคัญในระยะเวลาอันใกล
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1.6 ความเสี่ยงในการตอสัญญาแฟรนไชส

Deleted:

การดําเนินงานของบริษัทภายใตแบรนดตางๆสวนมากจะไดรับแฟรนไชสมาจากตางประเทศโดยดําเนินงาน
ตามขอตกลงภายใตสัญญาแฟรนไชส ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่มิไดรับอนุญาตใหตอสัญญาหรือ
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1.8.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดบางสวนเปนเงินสกุลตางประเทศซึ่งไดรับมาจากการใหสิทธิคาแฟรนไชสและ
จากเอเยนตทองเที่ยวในตางประเทศ ซึ่งรายไดดังกลาวผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน แตในขณะเดียวกันบริษัทและ
บริษัทยอยก็มีคาใชจายบางประเภท เชน คาบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม คาการใชสิทธิ/ลิขสิทธิ์ในธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม (Franchise Fee) เปนเงินสกุลตางประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได
โดยหักกลบรายไดและคาใชจายที่เปนเงินสกุลตางประเทศ (Natural Hedging) ซึ่งปจจุบันคาใชจายดังกลาวมีสัดสวน
ใกลเคียงกับรายได สงผลใหผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเปนมูลคาที่ไมเปนสาระสําคัญเมื่อเทียบกับรายไดทั้งหมด
ของบริษัทและบริษัทยอยทําใหบริษัทไมมีความจําเปนที่จะตองทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อ
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ปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้
ในสวนของการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากราคาคา
หองพักซึ่งเดิมกําหนดราคาอางอิงเงินสกุลดอลลาหสหรัฐ ปจจุบันหองพักทั้งหมดในประเทศไดเปลี่ยนมากําหนดเปน
เงินสกุลบาท สวนโรงแรมในตางประเทศซึ่งบริษัทรับรูรายไดในรูปของสวนแบงกําไรและคาบริหารจัดการ คิดเปน
อัตราสวนที่ไมมีนัยสําคัญตอรายไดจากกลุมธุรกิจโรงแรมทั้งหมด สําหรับรายไดจากธุรกิจอาหารในรูปสกุลเงินดอล
ลาหสหรัฐในปจจุบัน มีสัดสวนเพียงรอยละ 1 ของรายไดในกลุมธุรกิจนี้ทั้งหมด
นอกจากนี้ บริษัท และบริษัทยอย มีเงินลงทุนในตางประเทศตามราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 คิด
เปนรอยละ 0.67 เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมในงบการเงินรวม (เงินลงทุนในตางประเทศดังกลาวเปนเงินลงทุนใน
กิจการรวมคา และเงินลงทุนระยะยาวในหลัก ทรัพยใ นความตอ งการของตลาด โดยบริ ษัท ได บันทึก บัญ ชีต าม
มาตรฐานบัญชี ซึ่งมิไดมีการบันทึกขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกําไรขาดทุน เงินลงทุนในกิจการรวม
คาจะบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย (โดยรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนซึ่งแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
เฉลี่ยในป 2550) สวนเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด จะมีการปรับปรุงใหเปนราคา
ยุติธรรมและใชอัตราแลกเปลี่ยน ณวันสิ้นงวดโดยแสดงอยูภายใตสวนของผูถือหุน) จากสัดสวนเงินลงทุนใน
ตางประเทศซึ่งมีสัดสวนต่ํามาก เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมในงบการเงินรวมดังกลาว ทําใหบริษัท ไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไมมากนัก
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1.8.2

ความเสี่ยงดานการเก็บเงินชําระหนี้จากลูกหนี้การคา
บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินชําระหนี้จากลูกหนี้การคา เชน เอเยนตทองเที่ยว หรือ
ลูกคาบริษัทรายใหญ เชนเดียวกับผูประกอบการในธุรกิจโรงแรมรายอื่นๆ อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยมีฐาน
ลูกหนี้การคาที่หลากหลายและมีจํานวนมากรายซึ่งบริษัทและบริษัทยอยไมไดยึดติดกับฐานลูกหนี้การคากลุมใดกลุม
หนึ่ง และในอดีตไมเคยไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากหนี้สูญ เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยจะพิจารณา
ใหระยะเวลาในการชําระหนี้ (เครดิตเทอม) แกลูกหนี้การคาเฉพาะรายที่ติดตอกันมาเปนระยะเวลาอยางนอย 3-5 ป
สําหรับลูกหนี้การคารายใหม บริษัทและบริษัทยอยจะกําหนดเปนวงเงินที่จํากัดเทานั้น นอกจากนี้บริษัทและบริษัท
ยอยไดวางเปาหมายที่จะบริหารลูกหนี้ใหมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน และมีแผนการติดตามลูกหนี้ที่มี
ปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคาคางชําระสุทธิเทากับ 696 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 5 ของรายไดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย โดยรอยละ 95.5 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด (กอนหักคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) เปนลูกหนี้การคาคางชําระนอยกวา 90 วัน และประกอบดวยลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระรอยละ
70.4 บริษัทและบริษัทยอยไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวรอยละ 1.6 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ)
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1.8.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของบริษัท สวนใหญเปนอัตราคงที่ โดย
บริษัท มีเงินกูระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจํานวนรอยละ 15 ของเงินกูระยะยาวทั้งหมด เงินกูระยะยาวของ
บริษัทปจจุบันอยูในรูปหุนกูระยะยาว 5 ป และ 7 ป โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยปจจุบันอยูที่ระดับต่ํากวารอยละ 5
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หากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะมีผลกระทบใหดอกเบี้ยจายของบริษัทและบริษัทยอย
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 0.09 ของรายได
1.8.4 ความเสี่ยงจากการตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติและละเวนปฏิบัติของหุนกูของบริษัท
บริษัทตองดํารงอัตราสวนหนี้สิน (Interest Bearing Debt) (“IBD”) ตอสวนของผูถือหุนของบริษัทในอัตราไม
เกิน 1.75 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีในทุกๆไตรมาส โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทที่มีผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
(IBD/E) ของบริษัทเทากับ 0.88 : 1
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“MINT” หรือ “บริษัท”) กอตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521
โดยนายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร บริษัท
ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2531 ดําเนินกิจการ โรงแรม รอยัลการเดน รี
ซอรท พัทยา (ปจจุบันชื่อโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา) ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองติดหาดพัทยา ในชวง
ระยะเวลาตั้งแตป 2535 จนถึงปจจุบันบริษัทไดขยายกิจการโดยการลงทุนกอสรางโรงแรมหรือเขาซื้อหุนโรงแรมที่มี
ศักยภาพหรือรวมลงทุนกับโรงแรมชั้นนําในตางประเทศในสถานที่ตั้งที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย
อาทิ ภูเก็ต สมุย เชียงใหม หัวหินและเชียงราย เปนตน นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมที่บริษัทเปนเจาของแลว บริษัทได
เขาไปลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม มีรายละเอียดดังนี้
ป 2535

-

ป 2536

-

ป 2538

ลงทุนในบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด (“HHR”) ซึ่งดําเนินกิจการโรงแรม หัวหิน แมริ ออท รีซอรท
แอนด สปา
- ลงทุนในบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด (“CPR”) ซึ่งดําเนินกิจการโรงแรม กรุงเทพฯ แมริออท รี
ซอรท แอนด สปา และธุรกิจใหเชาศูนยการคา
- เริ่มดําเนินธุรกิจศูนยการคาที่พัทยา ผานบริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด (“RGP”)
ลงทุนในบริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด (“MTR”) เพือ่ สรางโรงแรมโฟรซีซนั่ รีซอรท
เชียงใหม (เดิมชื่อโรงแรมเดอะ รีเจนท รีซอรท เชียงใหม)
- เริ่มดําเนินธุรกิจบันเทิง (พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not!) ผานบริษัท รอยัล การเดน เอ็นเตอร
เทนเมนท จํากัด (“RGE”)
-

-

บริษัทฯ

Deleted:

บริษัทฯ

Deleted:

บริษัทฯ

Deleted:

บริษัทฯ

Deleted:

บริษัทฯ

Formatted Table
Deleted:

Deleted:

เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน HHR เปนรอยละ 100

ป 2541-2543 - ลงทุนในบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (“RHC”)
- เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน MTR จากรอยละ 20.31 เปนรอยละ 45.31
- เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน CPR จากรอยละ 46.66 เปนรอยละ 74.36
- บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด (“SAMUI”) ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 100 ซื้อที่ดินที่เกาะสมุยเพื่อเตรียม
กอสรางโรงแรมชั้นหนึ่ง
ป 2544

Deleted:

รวมลงทุนกับบริษัท แมริออท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยลงทุนผานบริษัท รอยัล การเดน ดีเวลล
อปเมนท จํากัด (“RGD”) เพื่อดําเนินกิจการโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา
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Deleted:
Deleted:

บริษัทฯ

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

เพิ่มศักยภาพของโรงแรมที่พัทยา
เครือ่ งหมายการคา “แมริออท”
ป 2545

-

ป 2546

-

ป 2547

หัวหิน

และกรุงเทพฯ

เพื่อใหไดมาตรฐานสากลโดยใช

ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด (“BB”) เพือ่ ดําเนินกิจการโรงแรมบาน
โบราณ ที่จังหวัดเชียงราย (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนโรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดนไทร
แองเกิ้ล)

เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน RHC ทําใหบริษัทถือหุนรอยละ 49.05 ใน RHC
เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน MTR ทําใหบริษัทถือหุนรอยละ 58.10 ใน MTR
เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษทั เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ผานการทําคํา
เสนอซื้อของบริษัทยอยในเดือนกรกฎาคม ทําใหบริษัทถือหุน รอยละ 98.65ใน MFG ณ สิน้ ป 2546
- ปรับปรุงโรงแรมบานโบราณ และเปลี่ยนชื่อเปน โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดนไทร
แองเกิ้ล และเปดดําเนินการในเดือนตุลาคม 2546
- ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด (“SRS”) เพื่อดําเนินกิจการโรงแรม
อนันตรารีสอรทแอนดสปาสมุย โดยเปดดําเนินการในเดือนพฤศจิกายนป 2547
-

-

-

เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด (“MVVL”) จากรอยละ 15 เปนรอยละ
50
เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน CPR จากรอยละ 74.36 เปน รอยละ 81.24
เพิ่มสัดสวนการลงทุนในโรงแรม เจ ดับบลิว ภูเก็ต รีซอรทแอนดสปา เปนรอยละ 86.2
เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท มันดาราสปา (ไทยแลนด) จํากัด (“MST”)เปนรอยละ 100
เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด (“MSVL”) ผานภายใต บริษัท มัน
ดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด เปนรอยละ 100
ลงทุนในบริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด (“COCO”) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมที่
จังหวัดพังงา โดยบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงรอยละ 40 พรอมกันนี้บริษัทยังไดรับการแตงตั้งให
เปนผูบริหารโรงแรมในนาม โรงแรม อนันตรา โคโค ปาลม รีสอรท แอนด สปา เขาหลัก ภายใต
สัญญาบริหารงานโรงแรม
ในเดือนธันวาคมจากเหตุการณสึนามิที่ชายฝงทะเลอันดามัน ทําใหโรงแรมในเครือ 2 แหง ไดรับ
ผลกระทบไดแก โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีซอรท แอนด สปาไดรับความเสียหายเพียง
เล็กนอยสามารถซอมแซมสวนที่เสียหายและเปดบริการเปนปกติในวันตอมา และโรงแรม อนัน
ตรา โคโค ปาลม รีสอรท แอนด สปา เขาหลัก ไดรับผลกระทบโดยตรง แตไดรับการชดเชยจาก
บริษัทประกันภัยจํานวน 260 ลานบาทซึ่งครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด
เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน MFG จากรอยละ 98.65 เปนรอยละ 99.23 โดยการทยอยซื้อหุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
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Deleted:

บริษัทฯ

Deleted:

บริษัทฯ

Deleted:
Deleted:

บริษัทฯ

Deleted:

Deleted:

บริษัทฯ

Deleted:

บริษัทฯ

Deleted:

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน MFG จากรอยละ 99.23 เปนรอยละ 99.70 โดยการทําคําเสนอซื้อหุนที่ยัง
เหลืออยูทั้งหมดรอยละ 0.77 พรอมทั้งขอเพิกถอนหลักทรัพยของ MFG ออกจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
- เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน RHC จากรอยละ 49.30 เปนรอยละ 57.66
-

ป 2548

-

-

-

-

เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน RHC จากรอยละ 57.66 เปนรอยละ 90.83 ผานการทําคําเสนอซื้อหุนที่ยัง
เหลืออยูทั้งหมดรอยละ 42.34
สัดสวนการถือหุนใน MFG ลดลงจากรอยละ 99.70 เปนรอยละ 99.67 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทุน
ชําระแลวของ MFG จาก 325.83 ลานบาทเปน 327.31 ลานบาทจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จัดสรรใหกับพนักงาน (ESOP)
เปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” เปน บริษัท ไมเนอร อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด (“MI”) ซึ่งดําเนินธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และ
สถานที่ผักผอนทุกประเภท
เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท รอยัล การเดนท ดีเวลลอปเมนท จํากัด จากรอยละ 50 เปนรอยละ
100 โดยซื้อหุนมาจากบริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด (“RNS”) (เดิมบริษัทถือหุนโดยตรงรอยละ
50 และถือหุนผาน RNS รอยละ 50)
เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท ไมขาว เวเคชัน วิลลา จํากัด จากรอยละ 35 เปนรอยละ 50 โดยซื้อ
หุนมาจาก RNS (เดิมถือ 35% และถือผาน RNS รอยละ 15)
เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด” เปน “บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชันแนล
จํากัด”
ยายหลักทรัพยของบริษัทจากหมวดโรงแรมและบริการการทองเที่ยวภายใตกลุมอุตสาหกรรม
บริการมาเปนหมวดอาหารและเครื่องดื่มภายใตกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2548
ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด (“MSES”)
ผาน MSVL
ลงทุนรอยละ 49 ใน Arabian Spas (Dubai) Limited ซึ่งประกอบธุรกิจสปาในประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเร็ตส โดยลงทุนผาน MSVL
ลงทุนรอยละ 50 ในบริษัท ยูโทเปย โฮลดิ้ง ไพรเวท จํากัด ผูดําเนินการพัฒนาธุรกิจโรงแรมที่
มัลดีฟสภายใตเครื่องหมายการคาอนันตรา โดยลงทุนผาน RGI
ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด เพื่อลงทุนซื้อที่ดินและกอสรางคอนโดมี
เนียม
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บริษัทฯ
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บริษัทฯ
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ป 2549

-

-

-

-

ป 2550

-

-

-

-

เริ่มดําเนินกิจการโรงแรมใหมจํานวน 2 โรงแรม ในไตรมาสที่ 1 โรงแรมโฟรซีซั่นส เตนทแคมป ที่
เชียงราย และโรงแรมโบดูฮูรา ที่มัลดีฟท
บจ.อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง(ลาบวน) ซึ่ง MINT ถือหุนรอยละ 100 เพิ่มสัดสวนการ
ลงทุนใน China Food Group Ltd. ในประเทศจีนจากรอยละ 18.5 เปนรอยละ 100 (China Food
Group Ltd. ถือหุนรอยละ100 ใน Franchise Investment Corporation of Asia Ltd.(FICA) และ FICA
ถือหุนรอยละ 92.59 ใน Beijing LeJazz Food & Beverage Co., Ltd.)
เพิ่มสัดสวนการถือหุน บจ. RNS Holdings Ltd. จากรอยละ 72.4 เปนรอยละ 100
ยกเลิก บริษัท ไชนา ฟูด กรุป จํากัด ทําให บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชสโฮลดิ้ง (ลาบวน)
จํากัด ถือหุนรอยละ100 ใน Franchise Investment Corporation of Asia Ltd.(FICA) และ FICA ถือ
หุนรอยละ 92.59 ใน Beijing LeJazz Food & Beverage Co., Ltd.) โดยตรง ซึ่งจะชวยลดขั้นตอน
การบริหารเงินลงทุนลง
บมจ.โรงแรมราชดําริลดสัดสวนการลงทุนใน บจ.ลักซเซอรี ลิมูซีน จากรอยละ100 เปนรอยละ 0
ในเดือน มิถุนายน บริษัท ได ลงนามในบันทึกความเขาใจรวมกันกับ Hemas Holdings Limited ซึ่ง
เปนบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยของประเทศศรีลังกา เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงแรม
ในเดื อ น มิ ถุ น ายน บริ ษั ท ได รั บ เลื อ กจากตลาดหลั ก ทรั พ ย ใ ห คํ า นวณในดั ช นี 50 ของตลาด
หลักทรัพยตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป
เริ่มดําเนินกิจการโรงแรมใหมในชื่อ อนันตรา ที่มัลดีฟสในเดือนสิงหาคม
บริษัทเขาลงทุนในบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)(S&P) จํานวน 494.3 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 10.91 และใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ รอยละ 9.06 ของหุนที่ชําระแลว
ในเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ บริษัท ไดดําเนินการแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดเปนหุนสามัญ
ณ ตนป 2550 ทําใหสัดสวนการถือในปจจุบัน เทากับรอยละ 17.12
เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน RHC จากรอยละ 90.83 เปนรอยละ 95.80
ลงทุนรอยละ 100 ใน M&H Management Limited (Mauritius) เพื่อลงทุนธุรกิจดานโรงแรมใน
ตางประเทศ (ขณะนี้ยังไมเริ่มดําเนินการ)
ในเดือนมกราคม ลงทุนผานบริษัท รอยัล การเดนท โฮเต็ล แมแนจเมนท จํากัด รอยละ 100 ใน
บริษัท Hospitality Investment International Limited และ Lodging Management (Labuan) Limited
เพื่อลงทุนธุรกิจดานโรงแรมในตางประเทศ
ในเดือนกุมภาพันธ บริษัท เปดดําเนินการ โรงแรมโฟรซีซั่น เกาะสมุย
ในเดือนกุมภาพันธ ลงทุนผาน MFG รอยละ 100 ใน Primacy Investment Limited ซึ่งลงทุนตอ
รอยละ 100 ใน Delicious Foodstuff (Labuan) Limited เพื่อลงทุนธุรกิจดานอาหารในตางประเทศ
(ขณะนี้ยังไมเริ่มดําเนินการ)
ในเดือนมีนาคม บริษัท เปดดําเนินการ โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส
ในเดือนเมษายน บริษัทไดเขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 20 ใน Serendib Hotel Limited ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของ Hemas Holdings Limited (Hemas) ซึ่งเปนผูบริหารโรงแรม 4 แหง ในศรีลังกา ไดแก
Serendib Hotel Club Dolphin Hotel Miami Hotel และ Sigiriya Hotel
ในเดือนเมษายน บริษัท หัวหินรีซอรท จํากัด (บริษัทยอยของ MINT) ไดทําคําเสนอซื้อ (Tender
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Offer) หลักทรัพยทั้งหมดของ บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (RHC) จํานวน 1,887,945
หุ น โดยบริ ษั ท มี ค วามประสงค เ พื่ อ ที่ จ ะขอเพิ ก ถอนหลั ก ทรั พ ย ข องกิ จ การออกจากการเป น
หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และมี ผู แ สดงเจตนาขายทั้ ง สิ้ น
1,235,562 หุน ทําใหบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด ถือหุน RHC ทั้งสิ้น 19,923,152 หุน คิดเปนรอย
ละ 44.27 ของจํานวนหุนที่ จําหนา ยไดแล วทั้ง หมดของกิจ การ เมื่อ รวมกั บที่ MINT ถือ อยู
24,424,465 หุน หรือรอยละ 54.28 ทําให MINT ถือหุนโดยตรงและโดยออมรวมเปน 44,347,617
หุน หรือรอยละ 98.55 และ RHC ไดดําเนินการเพิกถอนหลักทรัพยของกิจการออกจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550
เดือนเมษายน ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด เพื่อรองรับการ ขยายตัว
ของการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในภูเก็ต (ขณะนี้ยังไมเริ่มดําเนินการ)
ในเดือนกรกฎาคม บริษัทไดลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทโคโคปาลม โฮเต็ล แอนด รีซอรท จํากัด จาก
เดิม รอยละ 65 (มีสิทธิออกเสียงรอยละ 40 ของสิทธิออกเสียง) เปนรอยละ 100 (มีสิทธิออกเสียงรอย
ละ100 ของสิทธิออกเสียง)ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานและขจัด ขอขัดแยง
กฎหมายในเรื่องการถือหุนของคนตางดาว
ในเดือนกันยายน 2550 บริษัท ไดเสนอขายหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน
และไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคาตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท
จํานวนไมเกิ น 3,900 ลานบาท แบงเปน 1) หุน กูข องบริษัท ไมเนอร อิ นเตอรเ นชั่ นแนล จํากั ด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2555 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.81 ตอ
ป ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุนกู จํานวนเสนอขายไมเกิน 1,840 ลานบาท 2) หุนกูของ
บริษัท ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.
2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.21 ตอป ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุนกู จํานวนเสนอขาย
ไมเกิน 2,060 ลานบาท โดยเสนอขายตอตอผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ
ในเดือนสิงหาคม 2550 MFG (บริษัท ถือหุน MFG รอยละ 99.68) ไดลงทุนผาน Primacy
Investment Limited (ซึ่ง MFG ถือหุนรอยละ 100) 1) ในสัดสวนรอยละ 100 ใน Delicious Food
Holdings (Singapore) Pte Limited. 2) Delicious Food Holdings (Singapore) Pte Limited. ลงทุน
รอยละ 100 ใน Delicious Food Holdings (Australia) Pte Limited. 3) Delicious Food Holdings
(Australia) Pte Limited. ลงทุนรอยละ 50 ใน Coffee Club Holdings Pty Ltd. เพื่อขยายการลงทุนใน
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในตางประเทศ
ในเดือนตุลาคม 2550 MINT ไดเขาลงทุนใน Minor International (Labuan) Limited. ในสัดสวนรอย
ละ 100 เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและสันทนาการในตางประเทศ
ในเดือนพฤศจิกายน 2550 MINT ได จัดตั้งบริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทใหคําปรึกษา และติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซมระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบริษัทและบริษัทในเครือ
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Deleted: :
Deleted: (2) MINT holds 26.7% of the total investment
units or 100%of the fund’s class C and D units (3) MINT holds
10% of the total investment units or 100%of the fund’s class B
and C units
Deleted: 4
Deleted: MFG’s subsidiaries : see page 14-15

Note: (1) MSES หมายถึง MSpa Enterprise Management (Shanghai)Ltd. (2) รายละเอียดบริษัทยอยของ บมจ.ไมเนอร ฟูด กรุป : หนาที่ 15-16 (3) ในเดือน กรกฎาคม 2550 บริษัทลงทุนเพิ่มเงินลงทุนใน COCO
Palm เปนรอยละ 100 (4) Minor International (Labuan) : จัดตั้งเมื่อ ตุลาคม 2550
หมายเหตุ: ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษทั ยอยและบริษัทรวมที่บริษัท ถือหุนไมถึงรอยละ 100
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บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจโดยเขาไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด
สปา ที่บริษัท ฯ เปนเจาของ ผานบริษัทในเครือและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งสามารถสรุป
เปนธุรกิจ 6 ประเภทหลักไดแก ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจให
เชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจอื่น
ขอมูลบริษัทและบริษทั ยอย
ธุรกิจโรงแรม:
การบริหารธุรกิจโรงแรมของบริษัทในกลุมแบงออกเปน 3 ประเภท คือ (1) บริหารงานดวยตนเองภายใต
เครื่องหมายการคาของตนเอง “อนันตรา” (2) บริหารงานดวยตนเองภายใตเครื่องหมายการคา “แมริออท” (Franchise)
(3) บริหารงานโดยโฟรซีซั่นส ภายใตเครื่องหมายการคา “โฟรซีซั่นส” และบริหารงานโดยกลุมแมริออทโฮเทล
ภายใตเครื่องหมายการคา “เจดับบลิว แมริออท”
(1)

บริหารงานดวยตนเองโดยบริษัทหรือบริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด (“RGHM”) ซึ่งบริษัท ถือ
หุนอยูรอยละ 100 ภายใตเครื่องหมายการคา “อนันตรา”
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด (Hua Hin Village Limited, “HHV”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 50 ลาน
บาท บริษัทถือหุนรอยละ 100 ใน HHV ผานบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด (“HHR”) โดยขณะนี้ดาํ เนินกิจการ
โรงแรมภายใตเครื่องหมายการคา “อนันตรา” และเปดดําเนินงานตั้งแตป 2533 ประกอบดวยหองพัก 187 หอง
และสิ่งอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมชั้นหนึ่ง บนพื้นที่ 36 ไร ที่อาํ เภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด (Baan Boran Chieng Rai Company Limited, “BB”) มีทุนจดทะเบียนและ
ทุนชําระแลว 165 ลานบาท บริษัทเขาซือ้ กิจการรอยละ 100 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2545 เพื่อดําเนินกิจการโรงแรม
ภายใตเครื่องหมายการคา “บานโบราณ” ประกอบดวยหองพัก 77 หอง บนพื้นที่ 800 ไร ที่อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ตอมาไดปรับปรุงโรงแรมและเปลี่ยนเครื่องหมายการคาจาก “บานโบราณ” มาเปน “อนันตรา”
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546
บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด (Samui Resort and Spa Limited, “SRS”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลว 10 ลานบาท บริษัท ถือหุนรอยละ 100 จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2546 โดยการซื้อโรงแรมจาก
บุคคลภายนอกเพื่อมาปรับปรุงเปนโรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย ประกอบดวยหองพัก 106 หอง
บนพื้นที่ 14 ไร โดยเปดดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2547

(2)

บริหารงานดวยตนเองโดยบริษัทหรือ RGHM ภายใตเครื่องหมายการคา “แมริออท” (Franchise)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (Minor International Public Company Limited, “MINT”
หรือ “บริษัท”) เริ่มประกอบกิจการตั้งแตป 2521 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 3,338.82
ลานบาท และมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 3,042.33 ลานบาท บริษัทประกอบธุรกิจหลักดานโรงแรม คือ
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา ประกอบดวยหองพัก 293 หอง และสิ่งอํานวยความสะดวกตาม
มาตรฐานโรงแรมชั้นหนึ่ง บนพื้นที่ 11 ไร ใจกลางเมืองพัทยา
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บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด (Hua Hin Resort Limited, “HHR”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 200 ลาน
บาท บริษัทถือหุนรอยละ 100 เริ่มประกอบกิจการตั้งแตป 2527 ดําเนินกิจการโรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท
แอนด สปา ประกอบดวยหองพัก 216 หอง และสิ่งอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมชั้นหนึ่ง บนพื้นที่
21 ไร ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด (Chao Phaya Resort Limited, “CPR”) มีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแลว 450
ลานบาท บริษทั ถือหุนรอยละ 81.24 ใน CPR CPR เริ่มประกอบกิจการตั้งแตป 2535 ดําเนินกิจการโรงแรม
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา ประกอบดวยหองพัก 413 หอง และสิง่ อํานวยความสะดวกตาม
มาตรฐานโรงแรมชั้นหนึ่ง และธุรกิจใหเชาศูนยการคา (Royal Garden Plaza –Bangkok) โดยทั้งโรงแรมและ
ศูนยการคา ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ บนพื้นที่ 27 ไร
(3)

Deleted:

บริษัทฯ

Deleted:

Deleted:

บริษัทฯ

Deleted:

บริหารงานโดยโฟรซีซั่นส ภายใตเครื่องหมายการคา “โฟรซีซั่นส” และบริหารงานโดยกลุมแมริออท โฮเทล
ภายใตเครื่องหมายการคา “เจดับบลิวแมริออท”
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (Rajadamri Hotel Public Company Limited, “RHC”) มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลว 450 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทถือหุนทั้งทางตรงและทางออมผาน RHC รอยละ
95.80 บริษัท ไดทําคําเสนอซือ้ ทั้งหมด (Tender Offer) โดยผานบริษัทยอย ทําให ณ ปจจุบันบริษัทถือหุนทั้ง
ทางตรงและทางออมผาน RHC รอยละ 98.86 และหุนสวนที่เหลือถือโดยบุคคลภายนอก ดําเนินกิจการโรงแรม
โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ (เดิมชื่อ โรงแรม เดอะ รีเจนท กรุงเทพ) ประกอบดวยหองพัก 353 หอง และสิง่ อํานวย
ความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมชั้นหนึ่ง ตัง้ อยูบนพื้นที่ 10 ไร บนถนนราชดําริ กรุงเทพฯ
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนและมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย ไดแก
 บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด (“RDR”) เดิมชื่อบริษัท แหลมสิงห บีช รีซอรท จํากัด มีทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลว 50 ลานบาท RHC ถือหุนรอยละ 100 เริ่มประกอบกิจการตั้งแตป 2543
ดําเนินกิจการพัฒนาโครงการ
บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด (Maerim Terrace Resort Limited, “MTR”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลว 300 ลานบาท บริษัทถือหุนทั้งทางตรงและทางออมผาน MTR รวมรอยละ 70.25 สวนที่เหลือถือโดย
บุคคลภายนอก MTR เริ่มประกอบกิจการตั้งแตป 2538 ดําเนินกิจการโรงแรม โฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม
(เดิมชื่อ โรงแรมเดอะ รีเจนท รีซอรท เชียงใหม) บริหารงานโดย กลุมโฟรซีซั่นส ประกอบดวยหองพัก 80 หอง
รวมอยูบนพื้นที่ 37 ไร ที่อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด (Samui Village Limited, “SAMUI”) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 22 ลาน
บาท บริษัทถือหุนรอยละ 100 ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดินบริเวณหาดแหลมใหญ อําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎธานี
จํานวน 88 ไร เพื่อทําโรงแรมแหงใหมในเครือบริษัท มีหองพักทั้งสิ้น 60 หอง และรับบริหารหองพักอีก
จํานวน 14 หอง ไดเปดดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2550
บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (Royal Garden Development Limited, “RGD”) มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลว 700 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 100 เริ่มประกอบกิจการในเดือนธันวาคม 2544
ดําเนินกิจการโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา มีขนาดหองพักทั้งสิน้ 265 หอง บนเนื้อที่
37 ไร บริเวณหาดไมขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บริหารงานโดย แมริออท อินเตอรเนชั่นแนล
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ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม:
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (The Minor Food Group Public Company Limited, “MFG”) มีทุนจด
ทะเบียน 441.27 ลานบาท และทุนชําระแลว 327.31 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.67 ดําเนินธุรกิจประเภท
เครือขายรานอาหารบริการดวน ไดแก พิซซา แฮมเบอรเกอร ฮอทดอก ไอศครีมพรีเมี่ยม และซอฟทไอศครีม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 MFG ไดลงทุนและมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนี้

ธุรกิจหลัก
1) บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด
2) บริษัท ไมเนอร ดีควิ จํากัด
3) บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด
4) บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด
5) บริษัท อาร.จี.อาร.ฟูด เซอรวิส จํากัด
6) บริษัท เอสแอลอารที จํากัด
7) บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด
8) บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด
9) บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด

10) บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด

รานไอศครีม – สเวนเซนส
คิออส – แดรี่ ควีน
ผลิตเนยแข็ง
ผลิตไอศครีม
รานอาหาร
รานอาหาร -ซิซซเลอร
รานอาหารบริการดวน
รานอาหาร-เบอรเกอรคิง
รานอาหาร-ทาอากาศยาน
กรุงเทพฯ/เชียงใหม/เชียงราย/
ภูเก็ต/หาดใหญ/กระบี่/
พนมเปญ/เสียมเรียบ
ใหบริการอาหาร จัดที่พัก
การซักรีด บนแทนขุดเจาะ
ปโตรเลียม

จดทะเบียนและใหใช
เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมาย
การคา
12) Franschaise Investment Corporation จดทะเบียนและใหใช
of Asia Ltd. (FICA)
เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมาย
การคา ในประเทศจีน
13) Beijing LeJazz Food & Beverage Co., เจาของกิจการและผูถือ
Ltd.
ลิขสิทธิ์แฟรนไชสเครือขาย
รานอาหาร LeJazz, รานพิซซา
และราน Sizzler ในกรุงปกกิ่ง
11) บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชส
โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด
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ธุรกิจหลัก
14) Primacy Investment Limited
15) Delicious Foodstuff (Labuan) Limited
16) Delicious Beverage (Labuan) Limited
17)Delicious Food Holding(Singapore)
Pte.Ltd.
18)Delicious Food Holding (Australia)
Pty.Ltd.
หมายเหตุ

1

2

3

ลงทุนในธุรกิจในตางประเทศ
ลงทุนในธุรกิจในตางประเทศ
ลงทุนในธุรกิจในตางประเทศ
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ลงทุนในธุรกิจในตางประเทศ
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1,000
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1,000
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หุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 5 ในบริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ถือโดยผูบริหารของบริษัท การถือหุนดังกลาวเปน
การถือหุนมาตั้งแตกอตั้งบริษัทเบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด และมิไดมีเจตนาที่จะเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัทของ
ผูบริหาร นอกจากนี้การทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทและบริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด จะกระทําเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้ง 2 บริษัทโดยอัตราคาตอบแทนในการทํารายการระหวางกันสามารถอางอิงไดกับราคาตลาด
หุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 49 ในบริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด และบริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด ถือโดย
บุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากบริษัทมีจํานวนเพียงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการของบริษัท ซีเลค เซอรวิส
พารทเนอร จํากัดจึงไมมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัทดังกลาว
ทุนจดทะเบียน 4 ลานเหรียญสหรัฐ ทุนชําระแลว 1.8 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ถือโดย MFG รอยละ 100
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย :
บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1 ลานบาท
บริษัทถือหุนรอยละ 100 ดําเนินธุรกิจเพื่อลงทุนซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย โดยในปจจุบัน บริษัทได
พัฒนาโครงการ “The Estate” ซึ่งประกอบไปดวยวิลลาหรูจํานวน 14 หลัง โดยตั้งอยูที่ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย:
บริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด (Royal Garden Plaza Limited, “RGP”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 75 ลาน
บาท บริษัทถือหุนรอยละ 100 เปดดําเนินการตั้งแตป 2534 ดําเนินกิจการศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ตั้งอยู
ติดกับ โรงแรม พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ:
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (MSpa International Limited, “MSIL”) เดิมชื่อบริษัท มันดารา สปา (ไทย
แลนด) จํากัด มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 41 ลานบาท บริษทั ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมผานบริษัท
Hospitality Investment International Limited (“HIIL”) รวมรอยละ 100 ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพื่อ
สุขภาพ ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยปจจุบัน
เปดดําเนินการ 12 แหงที่ 1)โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา 2)โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท
แอนด สปา 3)โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา 4)โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา
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5)โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน 6)โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล 7)โรง
แรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย 8)โรงแรม โฟรซีซั่น กรุงเทพฯ 9)โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน 10)โรงแรม
เชอราตัน กระบี่ บีช รีสอรท 11)โรงแรม ศาลา สมุย รีสอรท แอนด สปา และ 12) โรงแรม พลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ
MSIL ลงทุนในบริษัทตางๆ ดังนี้
1. บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด (MSpa Ventures Limited, “MSVL”) (เดิมชื่อ บริษัท มันดารา สปา เวนเจอร
จํากัด) ตั้งอยูทบี่ ริติช เวอรจิ้น ไอแลนด มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 50,000 เหรียญสหรัฐ โดย MSIL ถือหุน
รอยละ 100 ใน MSVL MSVL ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพือ่ สุขภาพ ในเอเชียตะวันออกรวมถึง จีน
มัลดีฟส สหรัฐอาหรับอามิเร็ตสและแทนซาเนีย โดยใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การ
บําบัดความเครียดอยางครบวงจร ปจจุบันเปดดําเนินการ 6 แหงที่ 1) โรงแรมเจดับบลิว แมริออท รีซอรท แอนด สปา
เซี่ยงไฮ 2) โรงแรมเชอราตัน ไหหนาน 3) โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส 4) โรงแรมคีรแี มนจาโร คิมพินสกี-ดาเรสซา
แลม 5) ธาลานิ คิมพินสกี รีสอรท แซนซิบา และ 6) โรงแรมเคมพินสกี อีสตาร เดดซี
2. บริษัทเอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด (“MSES”) ตั้งอยูที่ประเทศจีน มีทุนทะเบียนและ
ทุนชําระแลว 140,000 เหรียญสหรัฐ โดย MSIL ถือหุนรอยละ 100 ใน MSES ผาน MSVL MSES ดําเนินกิจการและ
รับบริหารศูนยบริการเพือ่ สุขภาพในประเทศจีน ปจจุบัน รับบริหารศูนย 1 แหง ในประเทศจีน คือ ปาลม สปริง ปกกิ่ง
3. Arabian Spas (Dubai) Limited (“ASL”) ซึ่งประกอบธุรกิจสปาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส มีทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลว AED 300,000 (ประมาณ 3.24 ลานบาท) โดย MSIL ถือหุนรอยละ 49 ใน ASL ผาน
MSVL และหุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 51 ถือโดยบุคคลภายนอก
ธุรกิจบันเทิง:
บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (Royal Garden Entertainment Limited, “RGE”) มีทุนจดทะเบียนและ
ทุนชําระแลว 10 ลานบาท บริษัทถือหุนรอยละ 100 เปดใหบริการตั้งแตป 2537 ปจจุบันประกอบธุรกิจประเภทสถาน
บันเทิงสําหรับครอบครัว ประกอบไปดวยพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! โรงภาพยนตร 4 มิติ (Simulator
Theater) โกดังผีสิง (Haunted Adventure) และมหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze) ในบริเวณชั้น 2 ของศูนยการคา
รอยัลการเดน พลาซา พัทยา
R.G.E. (HKG) Limited ตั้งอยูที่ประเทศฮองกงมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 100,000 เหรียญฮองกง บริษัทถือหุน
รอยละ 100 ประกอบธุรกิจใหบริการจัดการธุรกิจบันเทิง โดยแตเดิมบริหารจัดการในบริษัท ริบเบี่ยน จํากัด ซึ่งดําเนิน
ธุรกิจในพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! ที่ Peak Tower ประเทศฮองกง ทั้งนี้ บริษัทไดขายเงินลงทุนทั้งหมด
ในบริษัท ริบเบี่ยน จํากัด ใหแกบุคคลภายนอกเมื่อเดือนเมษายน 2548
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ธุรกิจอื่น:
บริษัท รอยัล การเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด (Royal Garden Hotel Management Limited, “RGHM”) มีทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลว 17 ลานบาท บริษทั ถือหุนรอยละ 100 เริ่มประกอบกิจการป 2531 ใหบริการการบริหารงาน
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ ศูนยบันเทิงที่พัทยา และโรงแรม
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ฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม เอ รอยัลการเดน รีซอรท และบริหารงานดานธุรการใหแก บริษัท
แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัท ศรีพัฒนการเดนท จํากัด และบริษัท
ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด
บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (R.G.R.International Limited, “RGI”) ตั้งอยูทบี่ ริติช เวอรจิ้น ไอรแลนด มี
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 100,000 เหรียญสหรัฐ บริษัทถือหุนรอยละ 100 ดําเนินกิจการรวมลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกันทั้งในและตางประเทศ ไดแกบริษัท ฮารเบอรวิว จํากัด รวมถึงการลงทุนรอยละ 50 ในบริษัท ยูโทเปย โฮ
ลดิ้ง ไพรเวท จํากัด ผูดําเนินการพัฒนาธุรกิจโรงแรมที่มัลดีฟสภายใตเครื่องหมายการคาอนันตรา (ทั้งนี้ บริษัทไมมี
อํานาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัท ยูโทเปย โฮลดิ้ง ไพรเวท จํากัด เนื่องจากกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจาก
บริษัทมีจํานวนเพียงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการของบริษัทดังกลาว) นอกจากนี้ RGI เปนเจาของเครื่องหมายการคา
“อนันตรา” และ “บานโบราณ”
บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 10 ลานบาท บริษัทถือ
หุนรอยละ 100 ดําเนินกิจการโรงแรม ภัตตาคาร และสถานที่พักผอนทุกประเภท
บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด (RNS Holding Limited, “RNS”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 420.02 ลานบาท
จัดตั้งขึ้นในป 2541 บริษัทถือหุน รอยละ 100 ปจจุบันเปนบริษทั จัดการเพือ่ ลงทุนและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย
บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด (Coco Palm Hotel and Resort Limited, “COCO”) มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลวจํานวน 113 ลานบาท เดิมบริษัท ถือหุนอยูรอยละ 65 (มีสิทธิออกเสียงรอยละ 40 ของสิทธิออกเสียง)
ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัท ไดลงทุนเพิ่มเปน รอยละ 100 (มีสิทธิออกเสียงรอยละ 100 ของสิทธิออกเสียง)ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน และขจัดขอขัดแยงกฎหมายในเรื่องการถือหุนของคนตางดาว COCO
ประกอบธุรกิจโรงแรมที่เขาหลัก จังหวัดพังงา ขนาดหองพัก 51 หอง โดยบริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนผูบริหาร
โรงแรมในนามโรงแรม อนันตรา โคโค ปาลม รีสอรท แอนด สปา เขาหลัก ภายใตสัญญาบริหารงานโรงแรมเมื่อ
เดือนกันยายน 2547 ซึ่งโรงแรมดังกลาวไดรับความเสียหายอยางรุนแรงจากเหตุการณสึนามิ และหยุดประกอบกิจการ
ตั้งแต 26 ธันวาคม 2547 และบริษัทมีโครงการที่จะกอสรางโรงแรม ขึ้นใหมในอนาคต
บริษัท โกโก รีครีเอชั่น จํากัด (Coco recreation) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 0.25 ลานบาท จัดตั้งขึน้ ในป 2550
บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพื่อประกอบกิจการโรงแรม สปา ภัตตาคาร และจัดการใหการบันเทิงอื่นๆ (ขณะนี้ยังไมเริ่ม
ดําเนินการ)
บริษัท โกโก เรสซิเดนซ จํากัด (Coco residence) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 0.25 ลานบาท จัดตั้งขึน้ ในป 2550
บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพื่อประกอบกิจการโรงแรม สปา ภัตตาคาร และจัดการใหการบันเทิงอื่นๆ (ขณะนี้ยังไมเริ่ม
ดําเนินการ)
บริษัท M&H Management Limited , (“M&H”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1,000 ดอลลาหสหรัฐ จัดตั้งขึ้นใน
ป 2549 บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพื่อลงทุนธุรกิจดานโรงแรมในตางประเทศ
บริษัท Hospitality Investment International Limited มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1,000 ดอลลาหสหรัฐ จัดตั้ง
ขึ้นในป 2550 บริษัทถือหุนรอยละ 100 โดยลงทุนผานบริษัท รอยัล การเดนท โฮเต็ล แมแนจเมนท จํากัด
เพื่อลงทุนธุรกิจดานโรงแรมในตางประเทศ
บริษัท Lodging Investment (Labuan) Limited มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1,000 ดอลลาหสหรัฐ จัดตั้งขึ้นในป
2550 บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพื่อลงทุนธุรกิจดานโรงแรมในตางประเทศ
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บริษัท Lodging Management (Labuan) Limited มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1,000 ดอลลาหสหรัฐ จัดตั้งขึ้นใน
ป 2550 บริษัทถือหุนรอยละ 100 โดยลงทุนผาน Hospitality Investment International Limited เพือ่ บริหารธุรกิจดาน
โรงแรมในตางประเทศ
บริษัท Lodging Management (Indonesia) Limited มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 150,000 ดอลลาหสหรัฐ จัดตั้ง
ขึ้นในป 2550 บริษัทถือหุนรอยละ 100 โดยลงทุนผาน Hospitality Investment International Limited เพื่อบริหารธุรกิจ
ดานโรงแรมในตางประเทศ
บริษัท Lodging Management (Mauritius) Limited มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1,000 ดอลลาหสหรัฐ จัดตั้งขึ้น
ในป 2550 บริษัทถือหุนรอยละ 100 โดยลงทุนผาน Hospitality Investment International Limited เพื่อบริหารธุรกิจ
ดานโรงแรมในตางประเทศ
บริษัท Minor International (Labuan) Limited มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1,000 ดอลลาหสหรัฐ จัดตั้งขึ้นใน
เดือน ตุลาคม 2550 บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพื่อลงทุนธุรกิจดานโรงแรมและสันทนาการในตางประเทศ
บริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1 ลานบาท จัดตั้งขึ้นในป 2550 บริษัทถือหุน
รอยละ 100 เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในภูเก็ต (ขณะนี้ยังไมเริ่มดําเนินการ)
บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 4 ลานบาท จัดตั้งขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน 2550 บริษัทถือหุนรอยละ 100 บริษัทประกอบธุรกิจในการใหคําปรึกษา และติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซม
ระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบริษัทและบริษัท
ในเครือ
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด (Thai Project Property Fund) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 75
ลานบาท บริษทั และบริษัทยอย (HHR RGE RGHM RGP CPR) ถือหนวยลงทุนในสัดสวนรอยละ 99.90 ประกอบ
ธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ใหผลตอบแทนดี โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย (Thai Asset Management Property Fund) ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ที่ใหผลตอบแทนดี โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 มีทุนชําระแลว 716 ลานบาทโดยประกอบดวยหนวยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ซึ่งเปนถือเปน
หนวยลงทุนประเภทเจาหนี้จาํ นวน 524 ลานบาท และ หนวยลงทุนประเภท ค และประเภท ง ซึ่งถือเปนหนวยลงทุน
ประเภทเจาของจํานวน 192 ลานบาท บริษทั และบริษัทยอยถือหนวยลงทุนรอยละ 100 ของหนวยลงทุนประเภท ค
และประเภท ง ซึ่งจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลภายหลังจากที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และ ข ไดรับไปแลว ผูถือหนวย
ลงทุนประเภท ก และ ข เปนผูถือหนวยลงทุนที่จะไดรับเงินปนผลในอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดไวและมีสิทธิไดรับเงิน
ปนผลกอนผูถือหนวยลงทุนประเภท ค และประเภท ง ทั้งนี้ตามสาระในเชิงบัญชี เงินลงทุนของผูถอื หนวยลงทุน
ประเภท ก และ ข จะบันทึกเปนเงินกูยืมในงบการเงินรวม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยทวี ประกอบธุรกิจเชาอสังหาริมทรัพย โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีทุนชําระแลว 356 ลานบาท โดยประกอบดวย
หนวยลงทุนประเภท ก ซึ่งเปนถือเปนหนวยลงทุนประเภทเจาหนี้จํานวน 321 ลานบาท และ หนวยลงทุนประเภท ข
และประเภท ค ซึ่งถือเปนหนวยลงทุนประเภทเจาของจํานวน 35 ลานบาท กลุมบริษัทถือหนวยลงทุนรอยละ 100
ของหนวยลงทุนประเภท ข และ ค ซึ่งจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลภายหลังจากที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ไดรับไป
แลว ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก เปนผูถือหนวยลงทุนที่จะไดรับเงินปนผลในอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดไว และมีสิทธิ
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ไดรับเงินปนผลกอนผูถือหนวยลงทุนประเภท ข และประเภท ค ทั้งนี้ตามสาระในเชิงบัญชี เงินลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนประเภท ก จะบันทึกเปนเงินกูยืมในงบการเงินรวม
ขอมูลการลงทุนในบริษัทรวม:
บริษัท ฮาเบอรวิว จํากัด (Harbour View Company Limited, “HVC”) ตั้งอยูที่ประเทศเวียดนาม มีทุนจดทะเบียนและ
ทุนชําระแลว 6.85 ลานเหรียญสหรัฐ บริษัทถือหุนใน HVC ผาน RGI โดยถือหุนรอยละ 19.98 (หุนสวนที่เหลือ ถือโดย
บุคคลภายนอก) HVC ดําเนินกิจการโรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม ประกอบดวยหองพัก
จํานวน 127 หอง และมีพื้นที่เชาสํานักงานจํานวน 3,057.50 ตร.ม. บนถนนทรานฟู เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม เปด
ดําเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2541
บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด (Maikhao Vacation Villas Limited, “MVVL”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
40 ลานบาท บริษัทถือหุนรอยละ 50 และหุน สวนที่เหลือถือโดยบุคคลภายนอก MVVL (ทั้งนี้บริษัทไมมีอํานาจควบคุม
การบริหารจัดการ MVVL เนื่องจากกรรมการที่เปนตัวแทนจากบริษทั มีจํานวนเพียงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
ทั้งหมด) MVVL ดําเนินกิจการโครงการปนสวนเวลาพักผอน (Time Sharing) จํานวน 144 ยูนิต อยูในพื้นที่ 30 ไร
บริเวณเดียวกันกับ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา
บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด (Select Service Partner Ltd., “SSP”) ประกอบธุรกิจรานอาหารที่สนามบิน
กรุงเทพฯ/เชียงใหม/เชียงราย/ภูเก็ต/หาดใหญ/กระบี่/พนมเปญ/เสียมเรียบ/ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน
45 ลานบาท บริษัทถือหุนรอยละ 51 ผาน MFG และหุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 49 ถือโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทไม
มีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการใน SSP เนื่องจากกรรมการที่เปนตัวแทนจากบริษทั มีจํานวนเพียงกึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการทั้งหมด
Arabian Spas (Dubai) Limited (“ASL”) ซึง่ ประกอบธุรกิจสปาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลว AED 300,000 (หรือประมาณ 3.24 ลานบาท) โดย MSIL ถือหุน รอยละ 49 ใน ASL ผาน MSVL และ
หุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 51 ถือโดยบุคคลภายนอก
Eutopia Holdings Private Ltd. (“Eutopia”) ซึ่งพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยในมัลดีฟสภายใตเครื่องหมายการคาอนันต
รา มีทุนจดทะเบียน USD 5 ลาน และทุนที่ออกและชําระแลว USD 4 ลาน โดย RGI ถือหุนรอยละ 50 ใน Eutopia และ
หุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 50 ถือโดยบุคคลภายนอก (ทั้งนี้บริษัทไมมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัท ยูโท
เปย โฮลดิ้ง ไพรเวท จํากัด เนื่องจากกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากบริษัทมีจํานวนเพียงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการของ
บริษัทดังกลาว)
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หนวย : ลานบาท
2550
รายได
รอยละ

4,298.16
41.16
4,599.62
37.11
5,394.44
1. ธุรกิจโรงแรม: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชัน่ แนล
บจก. หัวหิน รีซอรท บจก. หัวหิน วิลเลจ บจก. บาน
โบราณ เชียงราย บจก. สมุย รีซอรท แอนด สปา บจก.
สมุย วิลเลจ บจก. เจาพระยา รีซอรท บจก. รอยัลการ
เดน ดีเวลลอปเมนท บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท
และ บมจ. โรงแรมราชดําริ
4,950.01
47.40
6,082.31
49.07
6,581.39
2. ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม: บมจ. เดอะ ไมเนอร
2
ฟูด กรุป
375.13
3.59
405.85
3.27
434.08
3. ธุรกิจใหเชาศูนยการคา: บจก. รอยัลการเดน พลาซา
และ บจก. เจาพระยารีซอรท
316.38
3.03
377.70
3.05
384.42
4.. ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ :
บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล บจก. เอ็ม สปา เวน
แจอร และ บจก. เอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรส แมเน็จ
เมนท เซี่ยงไฮ
87.81
0.84
95.47
0.77
103.18
5. ธุรกิจบันเทิง: บมจ. รอยัลการเดน เอ็นเตอร
เทนเมนท
97.30
0.79
227.50
6. ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย :
บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท
17.39
0.17
57.65
0.47
412.87
7. ธุรกิจอื่น (ใหบริการบริหารโรงแรม (Pattaya
Marriott, Hua Hin Marriott, BKK Marriot, Anantara
Hua Hin, Anatara Golden Triangle, Anatara Koh
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทไดตั้งเปาหมายสําหรับธุรกิจโรงแรมและอาหารซึ่งในระยะยาวจะสงผลใหในแตละกลุมธุรกิจมีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง
ในสวนของธุรกิจโรงแรม ป 2550 บริษัท ไดเปดดําเนินการโรงแรม 2 แหง คือ โรงแรมโฟรซีซั่นส เกาะสมุย
และโรงแรมนาลาดู ประเทศมัลดีฟส และโครงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีการขายอยางตอเนือ่ งจาก
โครงการสมุย บีช เรสซิเดนท (หรือ ดิ เอสเตท สมุย) และโครงการที่คาดวาจะแลวเสร็จในตนป 2551 ไดแก โครงการ
โรงแรมอนันตรา ภูเก็ต และโครงการที่จะแลวเสร็จในอนาคตประกอบดวย โครงการโรงแรมอันตรา เขาหลัก และ
โครงการมัลดีฟส รวมถึงโครงการราชดําริ เรสซิเดนท ซึ่งประกอบดวย โรงแรมระดับหาดาว และคอนโดมิเนียม
นอกจากนี้บริษัทยังมีการขยายโครงการตาง ๆ ซึ่งเปนโครงการที่บริษัทเขาไปบริหารภายใตแบนดอนันตราและ
แบรนดอื่นในประเทศอินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และประเทศเวียดนามโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได
ในหัวขอที่ 6 โครงการในอนาคต
ในสวนธุรกิจอาหาร แผนการขยายสาขาของธุรกิจอาหารในป 2551 บริษัทมีการขยายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศผานการลงทุนทั้งในสวนที่เปนเจาของและรานสาขาที่เปนแฟรนไชสจํานวน 94 รานโดยแบงเปนรานที่
ลงทุนโดยเปดสาขาในประเทศไทยจํานวน 44 สาขา และเปดสาขาในตางประเทศจํานวน 50 แหง ทั้งนี้ บริษัทยังคงมี
แผนการขยายตัวในระยะยาวยังคงแผนเดิม โดยคาดวาจะสามารถขยายไดประมาณ 70 -100 สาขาในแตละป
นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม 2551 บริษัทไดลงทุนขยายธุรกิจอาหารเพิ่มในกาแฟแบรนด The Coffee Club
จากออสเตรเลีย ซึ่งปจจุบันมีสาขาในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนดกวา 180 สาขา และบริทมีแผนเปดสาขาย
ประมาณปละ 25 สาขาใน 5 ปขางหนา
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บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (Minor Information Technology Limited, “MIT”) มีทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลว 4 ลานบาท จัดตั้งขึน้ ในป 2550 บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 เพือ่ ประกอบกิจการให
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
1. ธุรกิจโรงแรม
จากการขยายการลงทุนอยางตอเนื่องของบริษัท ปจจุบันจํานวนหองพักของโรงแรมซึ่งบริษัท ถือหุนอยูมี
ทั้งสิ้น 2,521 หอง โดยโรงแรมที่อยูภายใตการบริหารงานของกลุมบริษัท ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)) ไดแก 1)โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา
2) โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา 3) โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา 4) โรงแรมอนันตรา
รีสอรท แอนด สปา หัวหิน 5) โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล 6) โรงแรมอนันตรา รีสอรท
แอนด สปา สมุย 7) โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส 8)โรงแรมฮารเบอรวิวและออฟฟศ ทาวเวอร-ไฮฟอง
เวียดนาม 9) โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส 10) โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส และโรงแรมที่บริษัท เปนผูถือหุนแตไมไดเขาไป
บริหาร ไดแก 1) โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 2) โครงการสถานพักผอนแบบปนสวนเวลา
(Timeshare) แมริออท ภูเก็ต บีชคลับ 3) โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม และ 4) โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพ
5) โรงแรมโฟรซีซั่นสเต็นทแคมป เชียงราย และ 6) โรงแรมโฟรซีซั่นสรีสอรทเกาะสมุย สุราษฎรธานี
1.1 โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว กลุม
นักธุรกิจ และกลุมลูกคาที่เปนบริษัทมีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก
โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา มีหองพักทั้งสิ้น 413 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
ประกอบดวย:
The Riverside Terrace
250
The Market
130
Rice Mill
120
Trader Vic’s
126
Benihana
132
Loy Nam
50
Elephant
60
Numero
70
Manohra
150
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หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา
ประกอบดวย:

Ballroom A
Ballroom B
Ballroom C
Ballroom D
Charoen Nakorn
Thonburi
Jasmine
Poppy
Bamboo
Lotus
Garden
Grand Sala

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

1.2 โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยวและกลุมลูกคา
ที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก
โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา มีหองพัก ทั้งสิ้น 293 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
ประกอบดวย:
Garden Café
140
Benihana
100
Kabuki
30
Rice Mill
80
Sala Rim Nam
120
Manao
40
Elephant
60
More Bar & Grill
120
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา
ขนาดความจุแบบหองเรียน
(คน)
ประกอบดวย:
Ballroom
200
Room 1 (Orchid Garden)
130
100
Room 2 (Rose Garden)
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หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา
ประกอบดวย:

Room 3 (Sunflower)
Room 4 (Jasmine)
Room 5 (Lotus)
Room 6 (Canna)
Chaba
Board Room
Sala Rim Nam

ขนาดความจุ (คน)
70
50
50
50
40
20
120

1.3 โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยวและกลุมลูกคาที่
เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้
การใหบริการดานหองพัก
โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา มีหองพักทั้งสิ้น 216 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจและหองจัดเลี้ยง เพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
ประกอบดวย:
Marriott Café
137
Chicago Grill
28
Sala Thai
38
Ciao
45
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบดวย:
A. Petchburi
75
B. Pranburi
75
Hua Hin
40
1.4 โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเที่ยว และ
กลุมลูกคาที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน มีหองพักทั้งสิ้น 187 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้
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ภัตตาคารและคอฟฟชอพ
ประกอบดวย:

หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา
ประกอบดวย:

Issara Café
Baan Thalia
Sala Siam
Rim Nam
Loy Nam
Saithong
Lagoon

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
146
52
68
54
22
70
26

Ruen Thon
Ruen Thai
Ruen Than
Ruen Anantara
Ruen Nok

ขนาดความจุ (คน)
60
40
30
100
35

1.5 โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว
และกลุมลูกคาที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดนไทรแองเกิ้ล มีหองพักทั้งสิ้น 77 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
ประกอบดวย:
Sala Mae Nam Thai
120
Baan Dahlia Italian
30
Elephant Bar & Opium
20
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา
ประกอบดวย:
Rimkhong
27 - 64
MaeKhong
64 - 144
1.6 โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว และกลุมลูกคาที่
เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย มีหองพักทั้งสิ้น 106 หอง
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การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ
ประกอบดวย:
ไฮไทด
60
อีคลิปส
40
ฟูลมูน
48
พูบาร
60
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบดวย:
สมุยแกรนดบอลรูม
140
เกาะสมุย
70
เกาะพงัน
70
เกาะเตา
12
1.7 โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการ
ใหบริการ ดังนี้
การใหบริการดานหองพัก
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส มีหองพักทั้งสิ้น 110 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังนี้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
ประกอบดวย:
Fushi Cafe
150
Baan Huraa
50
Aqua Bar
72
Terrazzo
28
Fuddan Grill
60
การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก
- ตกปลา นั่งเรืองชมปลาโลมา Scuba Diving Snorkeling
- หองออกกําลังกาย ก็มีไวบริการ (มี ผูดูแลให คําแนะนํา)
- บริการอุปกรณกีฬาทางนํ้า
- ศูนยบริการเพื่อสุขภาพและสามารถใหบริการสปา ในหองพักได
- รานคายอยขายสินคาและของที่ระลึกตางๆ เชน เครื่องประดับ รานขายเสื้อผา
- จัดทัวรนอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท
เปนตน
- ทองเที่ยวและชอปปงที่ เมืองหลวงที่เกาะ Male
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- มี เรือไวคอยบริการลูกคา ที่มีความประสงค จะไปทานอาหารที่ หองอาหารไทย หรือ หองอาหาร ระหวางเกาะ
เชน แขก ที่ พัก อยูที่ อนันตรา รีสอรท แอนดสปา มัลดีฟส ตองการไปทานอาหารที่ หองอาหารที่ Bodu Huraa
1.8 โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว
กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคาที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้
การใหบริการดานหองพัก
โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร–ไฮฟอง เวียดนาม มีหองพักทั้งสิ้น 127 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
ประกอบดวย:
Lobby Lounge
30
The La Terrasse
30
The Harbour Café
86
The Nam Phuong
90
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบดวย:
Hanoi
90
Saigon
90
Haiphong
60
Danang
40
การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก
- ศูนยบริหารรางกาย
- รานคายอยขายสินคาและของที่ระลึกตางๆ
- บริการอื่นๆ เชน บริการสํารองที่นั่ง Business Center แพทยทางโทรศัพท บริการ Limousine บริการจัดทัวรนอก
สถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท เปนตน
1.9 โรงแรมโบดู ฮูรา มัลดีฟส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้
การใหบริการดานหองพัก
โรงแรมโบดู ฮูรา มัลดีฟส มีหองพักทั้งสิ้น 50 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังนี้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
ประกอบดวย:
73 Degree
120
Dhoni Bar
86
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การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก
- ตกปลา นั่งเรือชมปลาโลมา Scuba Diving Snorkeling
- สนามเทนนิส สควอช แบดมินตัน และวอลเลยบอล
- บริการอุปกรณกีฬาทางนํ้า
- ศูนยบริการเพื่อสุขภาพและสามารถใหบริการสปา ในหองพักได
- รานคายอยขายสินคาและของที่ระลึกตางๆ เชน เครื่องประดับ รานขายเสื้อผา
- จัดทัวรนอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท
เปนตน
- ทองเที่ยวและชอปปงที่เมืองหลวงที่เกาะ Male
- มีเรือไวคอยบริการลูกคาที่มีความประสงคจะไปทานอาหารที่หองอาหารไทยหรือหองอาหารระหวางเกาะ เชน
แขกที่พักอยูที่ Bodu Huraa ตองการไปทานอาหารที่ หองอาหารที่ อนันตรา รีสอรท แอนดสปา มัลดีฟส
1.10 โรงแรม นาลาดู มัลดีฟส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้
การใหบริการดานหองพัก
โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส มีหองพักทั้งสิ้น 19 หอง มีสระวายน้ําสวนตัวทุกหอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังนี้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
ประกอบดวย:
Living Room
36
Palm Grove
36
การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก
- ตกปลา นั่งเรือชมปลาโลมา Scuba Diving Snorkeling
- สนามเทนนิส สควอช แบดมินตัน และวอลเลยบอล
- บริการอุปกรณกีฬาทางนํ้า
- ศูนยบริการเพื่อสุขภาพ และสามารถใหบริการสปา ในหองพักได
- รานคายอยขายสินคาและของที่ระลึกตางๆ เชน เครื่องประดับ รานขายเสื้อผา
- จัดทัวรนอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท
เปนตน
- ทองเที่ยวและชอปปงที่เมืองหลวงที่เกาะ Male
- มีเรือไวคอยบริการลูกคาที่มีความประสงคจะไปทานอาหารที่หองอาหารไทยหรือหองอาหารระหวางเกาะ เชน
แขกที่พักอยูที่นาลาดู ตองการไปทานอาหารที่หองอาหารที่ Bodu Huraa หรือ อนันตรา รีสอรท แอนดสปา
มัลดีฟส
1.11 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว
และกลุมลูกคาที่เปนบริษัท
การใหบริการดานหองพัก
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา มีหองพักทั้งสิ้น 265 หอง
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การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยง เพื่อ
ใหบริการแกลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ
ประกอบดวย:
Marriott Café
137
Cucina
77
Andaman Grill
60
Kabuki Sushi Bar
30
Siam Deli
66
Ginja Taste
68
Sala Sawasdee Lobby Bar
51
Rim Nam Pool Bar
48
Out of the Blue Drink
74
Our of the Blue Splash
28
North Pool
52
ขนาดความจุ (คน)
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา
ประกอบดวย:
Mai Khao Ballroom
600
Salon A or B or D or E
85
Salon C
240
Layan 1 or Layan 2 or Rawai 1 or
60
Rawai 2
Kamala Boardroom
10
1.12 โครงการสถานพักผอนแบบปนสวนเวลา (Timeshare) แมริออท ภูเก็ต เวเคชั่นคลับ ซึ่งเปนสถานพักผอนที่
มุงเนนลูกคาซึ่งเปนชาวตางชาติ โดยการสมัครเปนสมาชิกและชําระคาที่พักลวงหนา และสามารถใชบริการไดปละ 1
สัปดาห เปนเวลา 80 ป โดยมีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก
โครงการปนสวนเวลา แมริออท ภูเก็ต เวเคชั่นคลับ มีหองพักทั้งสิ้นจํานวน 144 หอง ซึ่งเปนของโครงการเดิม
จํานวน 60 หอง และโครงการใหมจํานวน 84 หอง
1.13 โรงแรมโฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเที่ยว และ
กลุมลูกคาที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก
โรงแรมโฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม มีหองพักในสวนของโรงแรม 64 หอง และเรสซิเดนเชี่ยล 16 หอง รวม
80 หอง
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การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
ประกอบดวย:
Sala Mae Rim
54
Elephant Bar
35
Terrace
64
Pool Bar
22
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบดวย:
Kasalong Pavillion
18-30
Intanin
30-80
17

1.14 โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว กลุมนักธุรกิจ และกลุม
ลูกคาที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก
โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ มีหองพักทั้งสิ้น 356 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
ประกอบดวย:
Madison
90
Biscotti
100
Health Club
17
Lobby Lounge
129
Shintaro
64
The Spice Market
72
Terrace
88
Aqua
59
Mocha & Muffins
29
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบดวย:
The Ballroom
400-800
400-800
Monthatip 1 – 4
The Pimarnman Room
100-300
Amorn Room
30-50
Ratana Room
30-50
Kosin Room
30-50
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ประกอบดวย:

ขนาดความจุ (คน)
80-100
10-20
30-50
30-50
80-120
20-22
12-16

Ratanakosin Room
Boardroom
Napa Room
Dara Room
Suriyan – Chandra Room
Bussaba
Mullika

1.15 โรงแรมโฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเที่ยว
มีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก
โรงแรมโฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย มีหองพักทั้งสิ้น 15 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ , บาร เพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังนี้
ภัตตาคารและบาร
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
ประกอบดวย:
Nong Yao
36
Burma Bar
16
Wine Cellar
6
1.16 โรงแรมโฟรซีซั่นสรีสอรทเกาะสมุย สุราษฎรธานี มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเที่ยว
มีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก
โรงแรมโฟรซีซั่นสรีสอรทเกาะสมุย สุราษฎรธานี มีหองพักทั้งสิ้น 63 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ , บาร เพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังนี้
ภัตตาคารและบาร
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
ประกอบดวย:
Lan Tania
102
Pla Pla
102
Wine Cellar
8
อัตราคาหองพักโดยเฉลี่ย (บาท/คืน)
โรงแรม
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา
พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา
หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา

2547
2,951
2,613
3,065
4,727
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3,446
3,074
3,194
5,160

2549
3,672
3,360
3,241
6,031

2550
3,945
3,704
3,773
6,015
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โรงแรม
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย
โฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม
โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ
โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย
โฟรซีซั่นสรีสอรทเกาะสมุย
ฮารเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร-ไฮฟอง เวียดนาม (เหรียญสหรัฐ /
คืน)
โบดูฮูรา มัลดีฟส (เหรียญสหรัฐ / คืน)
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส (เหรียญสหรัฐ / คืน)
นาลาดูล มัลดีฟส (เหรียญสหรัฐ / คืน) –เปด มี.ค.50
ลักษณะทางดานการผลิต
ตารางรายละเอียดที่ตั้ง จํานวนหองพัก และอัตราการเขาพักของโรงแรม
โรงแรม
จํานวนหอง
โรงแรมกรุ ง เทพฯ แมริ อ อท
รี ซ อร ท แอนด สปา ตั้ ง อยู
เลขที่ 257/1-3
ริ ม แม น้ํ า
เจ าพระยา ถนนเจริ ญนคร บน
พื้นที่ 27 ไร
โรงแรมพั ท ยา แมริ อ อท รี
ซอรท แอนด สปา ตั้งอยูเลขที่
218/2-3 ถนนชายหาด เมือง
พัทยา จัง หวั ด ชลบุ รี ตั้ง อยูบน
พื้นที่ 11 ไร
โรงแรมหั ว หิ น แมริ อ อท รี
ซอรท แอนด สปา ตั้งอยูเลขที่
107/1 ถนนเพชรเกษม อําเภอ
หั ว หิ น ประจวบคี รี ขั น ธ บน
พื้นที่ 21ไร
โรงแรมเจดั บ บลิ ว แมริ อ อท
ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา ตั้งอยู

ประกอบดวยอาคารสูง 7 ชั้น
จํานวน 2 อาคาร และอาคารสูง
5 ชั้น จํานวน 1 อาคาร มีหองพัก
รวม 413 หอง

2547
3,730
4,173
8,079
11,008
5,139
36

2548
3,815
4,756
5,639
12,115
5,665
42

2549
3,945
5,457
5,579
12,412
5,975
21,279
42

2550
4,008
5,230
5,280
12,600
6,300
31,379
17,728
57

-

-

165
280
-

201
364
811

อัตราการเขาพัก (รอยละ)
2547 2548
2549
2550
82.46
86.30
91.00
87.20

ประกอบดวยอาคาร 2 หลัง สูง 4
ชั้น และ 10 ชั้น มีหองพักรวม
293 หอง

77.49

80.40

85.70

78.78

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ชั้น
จํานวน 2 อาคารและอาคารสูง 7
ชั้น 1 อาคาร มีหองพักรวม 216
หอง

72.36

80.70

86.90

82.86

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ชั้น 3
อาคาร มีหองพักรวม 265 หอง

76.60

67.30

61.41

72.20
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โรงแรม
เลขที่ 231 หมู 3 ตําบลไมขาว
อํ า เภอถลาง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต บน
พื้นที่ 37 ไร
โรง แรม อ นั น ตร า รี สอ ร ท
แอนด สปา หัวหิน ตั้งอยูเลขที่
43/1 ถนนเพชรเกษม อําเภอหัว
หิ น ประจวบคีรีขันธ บนพื้น ที่
36 ไร
โรง แรม อ นั น ตร า รี สอ ร ท
แอนด สปา โกลเด น ไทรแอง
เกิ้ล ตั้งอยูเลขที่ 229 อําเภอเชียง
แสน เชี ย งราย บนเนื้ อ ที่ 800
ไร
โรง แรม อ นั น ตร า รี สอ ร ท
แอนด สปา สมุ ย ตั้ ง อยู เ ลขที่
99/9 หมูที่1 ต.บอผุด อ.เกาะ
สมุย จ.สุราษฎรธานี 84320
โรงแรม โฟร ซี ซั่ น ส รี ซ อร ท
เชียงใหม ตั้งอยูเลขที่ 502 หมู 1
ถนนแม ริ ม -สะเมิ ง (สายเก า )
อํา เภอแม ริม จัง หวั ด เชี ยงใหม
บนพื้นที่ 37 ไร
โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ
ตั้งอยูเลขที่ 155 บนถนนราช
ดําริ เขตปทุมวัน บนพื้นที่ 10
ไร
โรงแรมโฟร ซี ซั่ น ส เต็ น ท
แคมป เชียงราย
โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท
เกาะสมุย สุราษฎรธานี
โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศ
ทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม
ประเทศเวียดนาม ตั้งอยูที่ ถนน
ทรานฟู เมืองไฮฟอง เวียดนาม

จํานวนหอง

อัตราการเขาพัก (รอยละ)
2547 2548
2549
2550

ประกอบดวยอาคารสูง 2 ชั้น 7
อาคาร มีหองพัก 187 หอง

60.99

76.10

73.70

69.90

ประกอบดวยอาคารสูง 2 ชั้น
2 อาคาร มีหองพัก 77 หอง

35.00

40.30

39.86

43.76

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ชั้น
2 อาคาร มีหองพัก 106 หอง

21.12

45.70

59.90

71.37

ประกอบดวย อาคารสูง 2 ชั้น
จํานวน 20 อาคาร มีหองพักสวน
ของโรงแรมและส ว นของเรซิ
เดนทเชี่ยล รวม 80 หอง

59.68

59.02

56.07

53.66

ประกอบดวยอาคารสูง 7 ชั้น 1
อาคาร สูง 8 ชั้น 1 อาคาร และ
อาคารสูง 9 ชั้น 1 อาคาร มี
หองพักรวม 356 หอง
ประกอบด ว ยเต น ท แ คมป 15
หลัง
ประกอบดวยหองพัก 63 หอง

68.09

63.40

55.00

64.07

-

-

41.86

47.96

-

-

-

60.65

เ ป น โ ร ง แ ร ม ชั้ น ห นึ่ ง
ประกอบดวยอาคาร 1 หลัง สูง 4
ชั้น มีหองพักทั้งสิ้น 127 หอง

41.20

44.48

58.42

62.88
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โรงแรม

จํานวนหอง

โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส

อัตราการเขาพัก (รอยละ)
2547 2548
2549
2550
72.30
71.25

ประกอบดวยหองพักจํานวน 50
หอง
โรงแรมอนั นตรา รีสอร ท ประกอบด ว ยห อ งพั ก จํ า นวน
68.30
67.30
แอนด สปา มัลดีฟส
110 หอง
โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส
ประกอบดวยหองพักจํานวน 19
23.96
หอง
หมายเหตุ: อัตราการเขาพักของแมริออท ภูเก็ต เวเคชั่นคลับ เปนลักษณะ Right to Use โดยการสมัครเปนสมาชิกและ
ชําระคาบริการลวงหนา ทั้งนี้สมาชิกสามารถใชบริการหองพักไดปละ 1 สัปดาห 31 มกราคม 2551 ไดขาย
Right to Use ทั้งโครงการเดิมและโครงการใหมไปแลวทั้งหมด
การจัดหาผลิตภัณฑและบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น นอกจากหองพัก อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
และคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหารและเครื่องดื่มแลว พนักงานที่ใหบริการถือเปนองคประกอบที่สําคัญ
อีกประการหนึ่ง บริษัท มีนโยบายหลักที่จะรับคนทองถิ่น เพื่อใหเกิดการจางแรงงานในระดับทองถิ่นนั้นๆ โดยจัดให
มีการฝกสอนและอบรมแกพนักงานเหลานั้นใหมีความรูและความสามารถในการทํางาน นอกเหนือจากฝกสอนและ
การอบรมพนักงาน การสงพนักงานคนไทยไปเรียนรูงานในตางประเทศและการรับผูเชี่ยวชาญมาฝกสอนและฝกฝน
ในงาน การจางชาวตางชาติมาทํางานก็เปนวิธีที่จะสามารถถายทอดความรูและประสบการณใหแกพนักงานคนไทย
เพื่อจะปฏิบัติไดเองในอนาคต
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ธุรกิจโรงแรมมีปริมาณการใชน้ําตอวันเปนจํานวนมาก ซึ่งน้ําเสียของโรงแรมไดผานกรรมวิธีทางชีวะเคมี โดย
ผานถังแซต แลวจึงปลอยน้ําทิ้งลงสูระบบกําจัดน้ําเสีย ที่ผานมาบริษัท และบริษัทในเครือ ไมเคยกอปญหาทางดาน
มลภาวะหรือปญหาใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังมีมาตรการที่เขมงวดเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการควบคุมของ
เสีย สําหรับหนวยงานที่ควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมจะอยูภายใตการควบคุมของเทศบาลเมืองแตละแหงซึ่งเปนที่ตั้ง
ของโรงแรม เชน กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเมืองหัวหิน โดยเทศบาลเมืองแตละแหงจะนําน้ําดังกลาวไปบําบัด
อีกครั้งหนึ่งกอนปลอยลงทะเลหรือแมน้ํา
2. ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย
2.1 ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด ซึ่ง
บริษัทถือหุนอยูรอยละ 100 ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่เพื่อการพาณิชยเปนอาคารขนาด 4 ชั้น ตั้งอยูเลขที่ 218 หมู 10
ถนนเลียบชายหาด อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ 8 ไร 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสัญญาเชาที่ดินระยะยาว 30
ป หมดอายุป 2561 มีพื้นที่ใหเชารวมทั้งสิ้น 19,983.15 ตารางเมตร ซึ่งประกอบดวย พื้นที่ใหเชาสําหรับคาปลีก
(Retail area) 13,904.66 ตารางเมตร Entertainment (Bulk area) 2,084 ตารางเมตร มินิ แองเคอร (Mini Anchor)
2,561.49 ตารางเมตร และศูนยอาหาร (Food Wave) 1,433 ตารางเมตร
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ภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหาร ชั้นนํา อาทิ CD Warehouse, Guess, Timberland, Bossini,
Esprit, Sinequanone, Nautica, Lacoste, Body Glove, Chic club, Charles&Keith, Jeep, AIIZ, Chaps, Jaspal, Jim
Thomson, Boots, City Chain, B2S , Super Sport, Benihana, Au Bon Pain, Starbucks Coffee, Zen, S&P, KFC,
Sizzler, The Pizza Company , Swensen’s, Burger King, Mc Donald’s, Haagen-Dazs เปนตน และแหลงเอ็นเตอรเท
นเมนท พิพิธภัณฑเชื่อหรือไม( Ripley’s Believe It or Not! Museum), โกดังผีสิง (Haunted House), มหัศจรรยเขา
วงกต (Infinity Maze) และโรงภาพยนตทะลุมิติ (4D Moving Theater)
• สัญญาการใหเชาพื้นที่ มี 2 ประเภท คือ
1. สัญญาระยะสั้น ที่มีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ 99 ของรายไดจากคาเชาพื้นที่ทั้งหมด
ของ ป 2550
2. สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3 – 20 ป คิดเปนรอยละ 1 ของรายไดจากคาเชาพื้นที่ป 2550
• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพื้นที่มี 3 ประเภทหลัก คือ
1. Fixed Rent คือการคิดคาเชาพื้นที่รายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 90 ของรายไดจากคาเชา
พื้นที่รวมของป 2550
2. Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยขึ้นอยูกับลักษณะ
ของการประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ 9 ของคาเชาพื้นที่รวมของป 2550
3. Lease คือพื้นที่เซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 1 ของคาเชาพื้นที่รวม
ของป 2550
• นโยบายราคา
บริ ษัทไดมี ก ารปรับ ราคาขึ้นทุก ครั้ ง ที่มี การตอ สัญญาใหมกั บผู เช า โดยจะปรับ ราคาขึ้ นโดยเฉลี่ ย
ประมาณรอยละ 5-10 ตอการตอสัญญาแตละครั้ง ในป 2550 ราคาพื้นที่ใหเชาโดยเฉลี่ยประมาณ 1,326
บาทตอตารางเมตร และอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยเทากับรอยละ 96 ของพื้นที่ทั้งหมด รายไดของศูนยการคา
รอยัลการเดน พลาซา พัทยา คิดเปนสัดสวนรอยละ 86 ของรายไดทั้งหมดจากธุรกิจศูนยการคา ที่มาของ
รายไดในป 2550 สามารถจําแนกไดเปน คาเชาพื้นที่รอยละ 73 คาบริการรอยละ 10 คาน้ําและคาไฟรอยละ
7 คาที่จอดรถรอยละ 3 และอื่นๆรอยละ 7
2.2 ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด ซึ่ง
บริษัทถือหุนอยูรอยละ 81.24 ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่เพื่อการพาณิชยเปนอาคารขนาด 2 ชั้น ตั้งอยู บนพื้นที่ของ
โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เลขที่ 257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ มีพื้นที่ให
เชารวมทั้งสิ้น 7,646.64 ตารางเมตร ซึ่งเปนพื้นที่ใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail area) ทั้งหมด ภายในศูนยการคา
ประกอบดวยรานคา รานอาหาร โรงเรียนเสริมทักษะและรานคาแฟชั่น โดยเนนที่รานอาหาร รานหนังสือ และ
โรงเรียนเสริมทักษะ เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนกลุมครอบครัว เชน ราน The Pizza Company , Swensen’s,
Sizzler, S&P, Little Home, KFC, Mc Donald’s, Viet Cusine, เท็กซัส สุกี้, เขียวเสวย, ตํานานไทย และ Osaka
เปนตน รานหนังสือและสื่อบันเทิง เชน รานซีเอ็ดบุค, รานแมงปอง และโรงเรียนเสริมทักษะ เชน Tumble Tots,
Unisearch, Koler Me, Royal Music Academy, Match World และ Smart Kids และแฟชั่น เชน Nautica, Wild
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Wave เปนตน สัญญาการใหเชาพื้นที่ คือ สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3 – 20 ป คิดเปนรอยละ 100 ของพื้นที่
ทั้งหมดในไตรมาสที่ 4 ป 2550
• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพื้นที่หลัก ๆ มี 5 ประเภทคือ
1. Fixed Rent คือ การคิดคาเชาพื้นที่รายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 57 ของรายไดจากคาเชา
พื้นที่รวมในไตรมาสที่ 4 ป 2550
2. Lease คือ พื้นที่เซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 24 ของคาเชาพื้นที่
รวมในไตรมาสที่4 ป 2550
3. Temporary และ Promotion คือ การใหเชาพื้นที่แบบชั่วคราว โดยมีรายไดประมาณรอยละ 12 ของ
รายไดจากคาเชาพื้นที่รวม ในไตรมาสที่4 ป 2550
4. Kiosk คือ การใหเชาพื้นที่บนพื้นที่สวนกลาง โดยมีรายไดประมาณรอยละ 3 ของรายไดจากคาเชาพื้นที่
รวมในไตรมาสที่4 ป 2550
5. Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยขึ้นอยูกับลักษณะ
ของการประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ 4 ของคาเชาพื้นที่รวมในไตรมาสที่4 ป 2550
• นโยบายราคา
บริษัท ไดมีการปรับราคาใหเหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพื้นที่ใหเชา โดยอัตรา
การเชาพื้นที่ ในไตรมาสที่ 4 ป 2550 เฉลี่ยประมาณ 310.00 บาทตอตารางเมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากราคาเชาเฉลี่ย
ในป 2549 ทั้งสิ้นรอยละ 3 และอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยเทากับรอยละ 91.00 ของพื้นที่ทั้งหมด ที่มาของ
รายไดในไตรมาสที่4 ป 2550 สามารถจําแนกไดเปน คาเชาพื้นที่รอยละ 43 คาบริการรอยละ 16 คาน้ําและ
คาไฟรอยละ 21 และอื่นๆรอยละ 20
3. ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (เดิมชื่อบริษัท
มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด) และบริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด (เดิมชื่อบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด)
โดยดําเนินกิจการโดยใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร
ปจจุบันบริษัทเปดดําเนินการในประเทศจํานวน 12 แหงและ ในตางประเทศจํานวน 11 แหงดังนี้
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ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพในประเทศผานบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา
โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย
โรงแรม โฟรซีซั่น กรุงเทพฯ
โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน
โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอรท
โรงแรม ศาลา สมุย รีสอรท แอนด สปา
โรงแรม พลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพในตางประเทศผานบริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท รีซอรท แอนด สปา เซี่ยงไฮ
โรงแรมเชอราตัน ซันยา ไหหนาน
โรงแรม Commune by the Great Wall Kempinski ปกกิ่ง
โรงแรมมาโค โปโล เสิ่นเจิ้น
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพในตางประเทศผานบริษัทเอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด
โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส
โรงแรม Anantara Dighufinolhu มัลดีฟส
โรงแรม Naladhu มัลดีฟส
โรงแรม Kempinski Ishtar Dead Sea
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพในตางประเทศผาน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) Limited Liability
Company
โรงแรม Kilimanjaro Kempinski Hotel Dar-Es-Salaam
โรงแรม Zamani Kempinski Resort Zanzibar
โรงแรม Emirates Palace

4 ธุรกิจบันเทิง
กลุมธุรกิจบันเทิงของบริษัท ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด สามารถ
แบงออกเปน 4 กลุมไดแก
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4.1 พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not!
พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! เปนเครือขาย (Chain) ธุรกิจพิพิธภัณฑเพื่อความรูและบันเทิงที่ใหญ
ที่สุด มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว และประสบความสําเร็จสูงสุด โดยพิพิธภัณฑแหงแรกเปดบริการในเมืองเซนต
ออกัสติน รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อป 2498 โดยสิ่งที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not!
จะเปนสิ่งมหัศจรรยอันลี้ลับและนาพิศวงที่รวบรวมจากทั่วทุกมุมโลก ตามแนวคิด “เชื่อหรือไม” ปจจุบัน
พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! เปดดําเนินการอยู 27 แหงทั่วโลก โดย Ripley Entertainment Inc. ซึ่งเปน
เจาของลิขสิทธิ์ และเปนผูดําเนินการเอง 10 แหง ที่เหลือเปนการขายใบอนุญาตประกอบการ (license) ใหกับ
บริษัทอื่น
ในประเทศไทย บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (บริษัทถือหุนรอยละ 100) ไดซื้อใบอนุญาต
ในการดําเนินการโดยลงนามในขอตกลง (Franchise Agreement) และเริ่มจัดสรางพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It
or Not! ที่พัทยาเมื่อปลายป 2537 โดยเชาพื้นที่ขนาด 824 ตารางเมตร บนชั้น 2 ของศูนยการคารอยัลการเดน
พลาซา พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเมื่อบอกเลิกขอตกลงกับเจาของลิขสิทธิ์ ในป 2550 มี
อัตราการเขาชมของนักทองเที่ยวประมาณ 227,160 คน ซึ่งมีปริมาณใกลเคียงกับปที่ผานมา
4.2. โรงภาพยนตร 4 มิติ (4D Moving Theater)
Ripley's 4D Moving Theater เปนโรงฉายภาพยนตร 4 มิติ ดวยระบบเกาอี้ Simulator ที่เคลื่อนไหวได 8
ทิศทาง พรอมสเปเชียลเอฟเฟคที่ล้ําสมัยจะทําใหผูชมรูสึกเหมือนไดผจญภัยไปกับเหตุการณจริง
4.3 โกดังผีสิง (Haunted Adventures)
เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2547 บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ไดเปดตัว Ripley’s Haunted
Adventure โกดังผีสิงที่ใหญที่สุดในจํานวน 5 แหงของโลก ซึ่งไดรับความนิยมและประสบความสําเร็จใน
สหรัฐอเมริกามาแลว ภายในโกดังประกอบไปดวยสเปเชียลเอฟเฟค อันทันสมัยที่นําเขาจากสหรัฐอเมริกาและ
นักแสดงจริง ที่จะทํา ใหอ กสั่นขวั ญหายตลอดระยะเวลาที่ผจญภั ย ซึ่งไดรับความสนใจในหมู วัยรุนไทยและ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเปนอยางมาก
4.4 มหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze)
เครื่องเลนที่เปดใหบริการเปนแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย ภายในตกแตงดวยกระจกเงาและ
จัดแบงออกเปนโซนตางๆ เชนโซนแหงจินตนาการ ที่ถูกเนรมิตดวยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อัน
ทันสมัย กอใหเกิดความสวยงามทําใหผูเลนไดสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลาย ปลอยอารมณลองลอยผานมิติ
แหงกาล อีกทั้งผูเลนจะตองผานดานที่ตื่นเตนระทึกใจไปตลอดเสนทางจนกวาจะคนพบทางออกสูโลกแหงความ
เปนจริง คงเหลือไวแตความประทับใจไมรูลืม
ใน ป 2550 มีอัตราการเขาชมประมาณ 975,431 คน มีอัตราคาใชจายตอคนโดยเฉลี่ย 106 บาท รายไดรวม
ของรอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท มาจากพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! รอยละ 28 จากโรงภาพยนตร
4 มิติรอยละ 23 โกดังผีสิง รอยละ 24 มหัศจรรยเขาวงกต รอยละ 18 และจากเครื่องเลนอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 7
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5. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทถือหุนรอยละ 99.67 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ซึ่งเปนผูนําในดานการ
ใหบริการดานอาหารหลากหลายรูปแบบโดยแบรนดที่เปนผูนําในตลาดและเปนที่นิยมอยางกวางขวางในปจจุบันและ
มีผลิตภัณฑที่มีจุดเดนที่หลากหลายครอบคลุมทุกประเภท ดังนี้
5.1 พิซซา
ภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง “The Pizza Company” เปนแบรนดที่มีพิซซาหลากชนิดใหเลือกมากที่สุด
ในธุรกิจประเภทนี้ โดยเนนถึงคุณภาพของพิซซาที่ดีเยี่ยมถึงรสถึงเครื่องจากการคัดสรรวัตถุดิบอยางดีในทุกขั้นตอน
ไมวาจะเปนชีสที่ผลิตจากโรงงานของบริษัท เอง เครื่องปรุง หนาพิซซาที่มีความสดใหม แปงพิซซาที่มีสูตรเฉพาะตัว
และพิซซาซอสที่มีสวนผสมของมะเขือเทศสดๆ มีรสชาติเขมขน
บริษัท เปนผูถือสิทธิในเครื่องหมายการคา “The Pizza Company” แตเพียงผูเดียว โดยสิทธิดังกลาวถือโดย
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทเดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด
(มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
ในป 2547 บริษัทไดเริ่มเปดขายสิทธิแฟรนไชสใหแกผูลงทุนในประเทศไทยที่สนใจลงทุนในราน ‘The Pizza
Company” ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2550 มีรานคาที่บริษัทลงทุนเอง (Own equity) จํานวนทั้งสิ้น 150 รานคา และมีสาขา
ที่อยูในระบบแฟรนไชสในประเทศจํานวน 37 สาขา และตางประเทศจํานวน 14 สาขา ทั้งนี้ทําเลที่ตั้งของรานคาสวน
ใหญจะอยูในเขตศูนยการคา ยานธุรกิจและยานที่พักอาศัย เปนตน โดยมีกลุมเปาหมายเปนลูกคาระดับกลางขึ้นไป
ลักษณะการใหบริการ
การใหบริการภายใตเครื่องหมายการคา “The Pizza Company” มีทั้งการใหบริการแบบการรับประทานที่ราน
(Dine in) การจัดสงที่บานหรือสํานักงาน (Delivery) และการรับกลับบาน (Take Away) โดยอาหารหลักที่ใหบริการ
คือ พิซซา ไก สลัด และอื่น ๆ
5.2 แฮมเบอรเกอร
ภายใตเครื่องหมายการคา “Burger King” เปนแบรนดเบอรเกอรที่มีชื่อเสียงระดับโลก เชน“Whopper” และ
เปนที่รูจักกันดีในการใชกรรมวิธีการผลิตแบบยางดวยไฟ ทําใหแฮมเบอรเกอรของ Burger King มีรสชาติที่ยอดเยี่ยม
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 95
เปนผูดําเนินธุรกิจ Burger โดยการซื้อแฟรนไชสมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้บริษัท มีสิทธิในการเปดราน
Burger King ในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทานั้น ณ สิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดเปดดําเนินการราน Burger
King ทั้งสิ้นจํานวน 20 สาขาทั่วประเทศไทย โดยรานคาสวนใหญจะตั้งอยูในเขตศูนยการคาและแหลงทองเที่ยว
ตางๆ เนื่องจาก Burger King มีกลุมลูกคาเปาหมายเปนลูกคาระดับกลางขึ้นไปรวมถึงชาวตางชาติที่มีกําลังซื้อ
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ลักษณะการใหบริการ
ปจจุบัน Burger King ใหบริการสําหรับการรับประทานที่ราน (Dine in) รับกลับบาน (Take Away) และการ
บริการจัดสงใหที่บาน (Delivery) โดยอาหารหลักไดแก แฮมเบอรเกอร (Whopper) และมันฝรั่งทอด (French Fried)
5.3

ไอศครีมพรีเมี่ยม
ภายใตเครื่องหมายการคา “Swensen’s” ซึ่งเปนไอศครีมคุณภาพระดับพรีเมี่ยม แบรนดแรกของประเทศไทย
และปจจุบันยังคงความเปนอันดับหนึ่ง ดวยความหลากหลายของไอศครีมซันเดย และบรรยากาศการตกแตงราน
รวมถึงการใหบริการเปนมิตรที่ไมเหมือนใคร
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริษัท สเวนเซนส(ไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 เปนผู
ดําเนินธุรกิจไอศครีม “Swensen’s” โดยบริษัทไดรับแฟรนไชสในการดําเนินงานจาก บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล
แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด(มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 เชนกัน
โดย บริษัท สเวนเซนส(ไทย) จํากัด ไดรับสิทธิในการเปดรานไอศครีมโดยการลงทุนเอง (Own Equity) และการเปด
ขายบริการในระบบ แฟรนไชสในประเทศไทย กัมพูชา และตะวันออกกลาง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท
ไดเปดสาขาโดยการลงทุนเองทั้งสิ้นจํานวน 113 สาขา และมีสาขาที่อยูในระบบแฟรนไชสในประเทศจํานวน 64
สาขา และตางประเทศจํานวน 6 สาขาโดยรานคาสวนใหญตั้งอยูตามยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ และแหลงชุมชน
เปนตน นอกจากนี้บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด ยังสามารถใหแฟรนไชสกับลูกคาใน
ต างประเทศได โดยป จ จุ บันบริ ษัท ไดใ หแฟรนไชส ธุร กิจ ไอศครี ม “Swensen’s” แก ผูใ หบริการในแถบประเทศ
ตะวันออกกลาง เชน ซาอุดิอารเบีย สหสาธารณรัฐอาหรับ (UAE) และ บาหเรน เปนตน
ลักษณะการใหบริการ
Swensen’s เปดใหบริการทั้งการรับประทานที่ราน (Dine in) การซื้อกลับบาน (Take away) และการบริการ
จัดสงใหที่บาน (Delivery) อีกทั้งยังสามารถซื้อกลับบานไดจาก Modern Trade Channel โดยลูกคาสวนใหญจะเปน
ลูกคาระดับกลางขึ้นไป ทั้งกลุมวัยรุนและครอบครัว ทั้งนี้สินคาหลัก ไดแก ไอศครีมซันเดย ช็อคโกแลตฟองดู และ
ไอศครีมเคก เปนตน
5.4 ซอฟทไอศครีม
ภายใตแบรนด “Dairy Queen” เปนไอศครีมซอฟทเสิรฟ มีการจัดจําหนายในรูปแบบของ Kiosk มีสินคาที่เดน
คือ “Blizzards” ที่มีรสชาติเขมขน จนเปนที่ชื่นชอบอยางมากภายในเวลาอันรวดเร็ว
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 เปนผูดําเนิน
ธุรกิจไอศครีม “Dairy Queen” โดยบริษัทไดรับสิทธิแฟรนไชสในการดําเนินงานจากผูประกอบการในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้บริษัท ไดรับสิทธิในการเปดรานในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทานั้น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท ไดเปดสาขาโดยการลงทุนเองทั้งสิ้นจํานวน 207 สาขา โดยสาขาสวนใหญจะ
ตั้งอยูในศูนยการคา แหลงธุรกิจ และแหลงชุมชน
ลักษณะการใหบริการ
บริษัท จําหนายไอศครีมในรูปแบบของการ Take away เทานั้น โดยสินคาหลัก ไดแก Blizzard ฮอทด็อก (Hot
dog) ไอศครีมปน (Moolatte) และน้ําผลไมปน เปนตน โดยลูกคาสวนใหญเปนกลุมลูกคาตั้งแตระดับลางขึ้นไป
5.5 สเต็ก ซีฟูด และสลัด
ภายใตเครื่องหมายการคา “Sizzler” เปนรานอาหารที่ประกอบดวยสเต็กหลากหลายชนิด และสลัดบารที่ใหญ
และมีความหลากหลายมากที่สุดในรานอาหารประเภทนี้
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริ ษั ท เอสแอลอารที จํา กั ด ซึ่ ง บริ ษัท เดอะ ไมเนอร ฟู ด กรุ ป จํ า กั ด (มหาชน) ถื อ หุ นร อ ยละ 100 เป น
ผูดําเนินการธุรกิจ “Sizzler” โดยบริษัทไดรับสิทธิแฟรนไชสในการดําเนินธุรกิจจากผูประกอบการในสหรัฐอเมริกา
โดยไดรับสิทธิในการเปดรานโดยการลงทุนดวยตนเอง ในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทานั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
บริษัทไดเปดดําเนินธุรกิจทั้งสิ้นจํานวน 35 สาขา โดยมี 6 สาขาในตางประเทศ และ 29 สาขาทั่วประเทศไทย ทั้ง
กรุงเทพ 21 สาขา และในตางจังหวัดตามหัวเมืองใหญ 8 สาขา เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ นครราชสีมา อุดรธานี
พัทยาและหัวหิน โดยสวนใหญรานคาจะตั้งอยูในยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ และแหลงชุมชน
ลักษณะการใหบริการ
Sizzler ใหบริการสําหรับการรับประทานในราน (Dine in) เทานั้น โดยสินคาหลักไดแก สเต็ก ซีฟูด และสลัด
เนื่องจาก Sizzler เนนการใหบริการดวยสินคาที่มีคุณภาพสูง โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือกลุมลูกคาระดับกลางขึ้นไป
เครือขายรานสาขาของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีดังนี้
จํานวนสาขา
The Pizza Company
150
Swensen’s
113
Dairy Queen
207
Sizzler
35
Burger King
20
อื่นๆ
28
ขายแฟรนไชส
123
รวมทั้งสิ้น
676
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
หมายเหตุ : ขอมูลดานการตลาดและภาวะการแขงขัน สวนหนึ่งเปนขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนการรวบรวมขอมูล
จากสวนราชการและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลเกี่ยวกับคูแขง เนื่องจากเปนขอมูลที่บริษัท วาจางหนวยงาน
ภายนอกเปนผูจัดทําเปนรายป

1. อุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรม
ในไตรมาส 2550 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวประเทศไทยมีจํานวน 14.5 ลานคน
เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 4.6 สวนอัตราการเขาพักเฉลี่ยทั้งประเทศเทากับรอยละ 60.5 ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป
กอนที่รอยละ 63.0 ทั้งนี้ การอัตราการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวที่ชะลอตัวลงจากปกอนเปนผลมาจากปจจัย
ลบหลายประการ ไดแก เหตุการณลอบวางระเบิดในกรุงเทพฯ ในวันสงทายป 2549 ปญหาหมอกควันในภาคเหนือ
ตอนบน การประทวงในกรุงเทพฯ และเหตุระเบิด 7 จุดในหาดใหญ
อยางไรก็ ดี ในป 2551 การทองเที่ยวแห งประเทศไทยมี แผนการดึ งดู ดนั กทองเที่ยวด วยการออกเคมเปญ
การตลาดใหมๆ ที่ตอกย้ําสโลแกน Amazing Thailand ซึ่งประสบความสําเร็จมาแลวในป 2541-2542 และยังเปนที่
จดจําในวงกวาง ประกอบกับในที่ผานมาพฤติกรรมการทองเที่ยวของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยจึ งเนนกลยุทธหันไปจับกลุมที่มีก ารใชจา ยสูง และใชเวลาในการท องเที่ยวในประเทศไทยนานขึ้ น
นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดงานตางๆ มากมายในปนี้จะมีสวนดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากขึ้น อาทิ
PATA CEO Challenge 2008 ในเดือนเมษายน และงาน Amazing Thailand Grand Sale ระหวางเดือนมิถุนายนถึง
สิงหาคม เปนตน จากการกระตุนการทองเที่ยวโดยภาครัฐดังกลาวขางตนประกอบกับความรวมมือของภาคเอกชนจะ
มีสวนชวยกระตุนจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติใหเพิ่มขึ้น โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดตั้งเปาหมายจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติจํานวน 15.2 ลานคน ในป 2551 เพิ่มขึ้น 8.7% จากปกอน

13,822

2549
ครึ่งป
แรก
6,732

ครึ่งป
หลัง
7,090

20.0
63.0

30.0
63.8

11.9
62.2

ทั้งป
จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วต า งชาติ (พั น
คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
อัตราการเขาพักโรงแรม (รอยละ)

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย
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14,457

2550
ครึ่งป
แรก
6,955

ครึ่งป
หลัง
7,502

4.6
60.5

3.3
61.2

5.8
59.7

ทั้งป
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นักทองเที่ยวตางชาติ
ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ
2545
10.80
7.3%
2546
10.00
-7.6%
2547
11.65
16.5%
2548
11.52
-1.2%
2549
13.82
20.0%
2550 (ขอมูลเบื้องตน)
14.46
6.3%
2551 (ประมาณการ)
15.72
8.7%
ที่มา: การทองเทีย่ วแหงประเทศ
ไทย

คาใชจายเฉลี่ย
ตอคน (บาท)
29,954
30,913
32,990
31,899
35,238
36,993
38,295

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ
0.8%
3.2%
6.7%
-3.3%
10.5%
5.0%
3.5%

คูแขงและสถานภาพในการแขงขัน
• ในเขตกรุงเทพฯ: จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทมีประมาณ 7-8 ราย โรงแรม
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา มีศักยภาพในการแขงขันสูงเมื่อเทียบกับคูแขง เนื่องจากเปนโรงแรมใน
ระดับสากลที่สามารถเจาะกลุมลูกคา ประเภทเอเยนตทองเที่ยวและลูกคาที่เปนบริษัทไดโดยมีการทําสัญญา
ระหวางกัน ระดับการแขงขันอยูในระดับปานกลางเนื่องจากเปนโรงแรมที่เนนการพักผอน สําหรับโรงแรมโฟร
ซีซั่นส กรุงเทพฯ มีคูแขงที่เปนโรงแรมระดับ 5 ดาวเปดใหมหรือมีการปรับมาตรฐานโรงแรมเดิมใหมีมาตรฐาน
สูงขึ้นหลายแหง การแขงขันจึงมีสูงขึ้น ลูกคากลุมเปาหมายหลักไดแกลูกคากลุมบริษัทและนักธุรกิจซึ่งโรงแรม
โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ มีความไดเปรียบคูแขงในดานการใหบริการที่เปนเลิศ การบํารุงรักษาสถานที่และเครื่องใช
ตางๆใหมีความหรูหรา นอกจากนี้ยังไดเปรียบในดานที่ตั้งของโรงแรม ตลอดจนมีการใชผูบริหารโรงแรมที่มี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับสากลเขามาบริหารโรงแรม)
• ในเขตพัทยา: จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท มีประมาณ 5-6 ราย ถึงแมระดับการ
แขงขันของธุรกิจโรงแรมโดยรวมในพัทยามีการแขงขันคอนขางสูง แตโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด
สปา จัด เปนหนึ่ ง ในผูนําตลาดโรงแรมระดับชั้นนําในกลุมโรงแรมระดับที่มีเครือข า ยสากลในพัทยา ซึ่ง ผล
ประกอบการยังอยูใ นระดับที่นาพอใจเนื่องจากอุปสงคและการเติบโตของการทองเที่ยวเมืองพัทยาที่มีก าร
ปรับตัวสูงขึ้นในชวงปที่ผานมา
• ในเขตหัวหิน: จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท มีประมาณ 6-7 ราย โรงแรมหัวหิน แมริ
ออท รีซอรท แอนด สปา เปนโรงแรมระดับชั้นนําจากการเปลี่ยนมาใชเครื่องหมายการคา “แมริออท” ทําใหจัด
อยูในกลุมโรงแรมระดับที่มีเครือขายสากลในหัวหินในปจจุบัน ซึ่งเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ขณะที่โรงแรม
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน จัดอยูในโรงแรมชั้นนําประเภทที่มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัวและเปน
โรงแรมที่เนนกลุมลูกคาระดับบนของหัวหินเทานั้น
• ในเขตภูเก็ต: จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทมีประมาณ 4 ราย โรงแรม เจดับ บลิว แม
ริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา เปนโรงแรมชั้นนําแหงใหมในรอบ 10 ปที่ผานมาในจังหวัดภูเก็ต ที่จัดอยูใน
กลุมโรงแรมระดับที่มีเครือขายสากล ทําใหไดเปรียบโรงแรมคูแขงในจังหวัดภูเก็ต
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• ในเขตเชียงใหม: จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท มีเพียง 1 ราย เนื่องจากโรงแรมโฟรซี
ซั่นส รีสอรท เชียงใหม เปนโรงแรมชั้นนําที่จัดอยูในกลุมโรงแรมระดับ High-end
• ในเขตเชียงราย : จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท มีประมาณ 2 ราย โรงแรมอนัน ตรา
รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล และโรงแรมโฟร ซีซั่นส เตนทแคมป เปนโรงแรมชั้นนําแหงใหม ที่จัด
อยูในกลุมโรงแรมระดับที่มีเอกลักษของตนเอง ทําใหไดเปรียบโรงแรมคูแขงในจังหวัดเชียงราย
การตลาด
บริษัท มีระบบการขายในลักษณะการรวมศูนยดานการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมขอมูลของลูกคาและ
โรงแรมในเครือไวที่สวนกลางเพื่อจะนําไปใชในการขยายตลาดและสงเสริมการขาย (Decentralization) ซึ่งเปนการ
กระจายขอมูลที่มีใหเกิดประโยชนในการเสริมสรางเครือขายในการขายใหกวางขวางและรวดเร็วขึ้น
กลยุทธทางการตลาด
บริษัท มีกลยุทธการตลาดและการขาย ดังนี้
1. เนนการใหคุณภาพที่คุมคาเหมาะสมกับราคาขาย และสรางความประทับใจในการใหบริการการขายรวมกับบริษัท
นําเที่ยว สายการบิน และองคกรอื่นๆ เชน หางสรรพสินคา บริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร เปนตน
เพื่อเพิ่มจํานวนลูกคา
2. เนนการขยายฐานลูกคาไปยังแหลงตลาดที่ยังไมไดรับการสงเสริมการขายมากนัก การสรางความสัมพันธที่ดีทั้ง
ตลาดในภูมิภาค เชน เกาหลี จีน และ อินเดีย และตลาดสําคัญอื่นๆในเอเชียและยุโรป
3. สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาเดิม เพื่อใหเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีก
4. เสริมสรางความรู และพัฒนาทักษะความชํานาญใหบุคลากร
5. ประชาสัมพันธการใหความสะดวกในการใหบริการสํารองหองพักผานศูนยกลางสํารองหองพักในกรุงเทพฯ ซึ่ง
จะสามารถสํารองหองพักโรงแรมในเครือไดทุกแหง
6. ปรับปรุงการใหบริการโดยการจัดตั้งสํานักงานตัวแทนการขายและสํารองหองพักในตางประเทศ เชน ฮองกง
สิงคโปร ญี่ปุน อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เปนตน
7. ปรับปรุงและแจงขอมูลลาสุดใหลูกคาทราบเกี่ยวกับบริการหรือโปรแกรมตางๆ ของโรงแรมใหลูกคาทราบอยู
ตลอดเวลาเพื่อที่จะใหลูกคาสามารถเลือกบริการที่เหมาะกับความตองการของตนเองได
8. พัฒนาการขายตรงเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดเพิ่มขึ้น
9. พัฒนาระบบสํารองหองพักผานอินเตอรเน็ท ซึ่งเปนตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
บริษัท มีนโยบายในการบริหารธุรกิจโรงแรมของกลุมคือ การบริหารงานดวยตนเอง การบริหารงานภายใต
เครื่องหมายทางการคา และการบริหารงานแบบรวมลงทุน โดยมีปจจัยที่ใชในการพิจารณาเลือกวิธีการบริหารโรงแรม
ดังนี้
1. ความสามารถในการบริหาร
หากบริษัท พิจารณาแลวเห็นวาบริษัท สามารถบริหารงานเองไดและสามารถใหผลตอบแทนที่เหมาะสมก็
จะพิจารณาบริหารงานโดยบริษัท หรือบริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมนเนจเมนท จํากัด (“RGHM”) ซึ่งเปน
บริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 100
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2. ตนทุนและโอกาสในการไดรับผลตอบแทนเพิ่ม
บริษัท จะพิจารณาบริหารงานภายใตเครื่องหมายการคาเมื่อเห็นวาโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทน เพิ่มขึ้นมี
มากกวาตนทุนที่เพิ่มขึ้น
3. ชื่อเสียง ประสบการณ และความสามารถในการบริหารงานของผูรวมทุน
ในกรณีที่บริษัท ขาดประสบการณในการบริหารงานโรงแรมในบางพื้นที่ บริษัท อาจหาผูรวมทุนซึ่งมี
ประสบการณ ชื่อเสียงและความสามารถในการบริหารงานสําหรับโครงการนั้นๆ เขามาชวยบริหาร
บริษัท มีการบริหารโรงแรมในกลุมดังนี้
วิธีการบริหารงาน Manage by
รายชื่อโรงแรม Hotel list
คาใชจายการบริหาร Expense
บริหารงานดวยตนเองโดยบริษัท 1. อนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัว ร อ ยละคงที่ ข องรายได ร วมและ
หรือ RGHM ภายใตเครื่องหมาย
หิน Anantara Resort & Spa Hua ร อ ยละคงที่ข องกํา ไรขั้ น ตน จาก
การคาของตนเอง “อนันตรา”
การดําเนินงานโดยแตละโรงแรม
Hin
ชําระใหแกบริษัท หรือ RGHM
2. อนันตรา รีสอรท แอนด สปา
การบริ ห ารงานโรงแรมของ
โกลเดน ไทรแองเกิ้ล Anantara
บริ ษั ทที่ บ ริ หารเองดั ง ที่ ก ล า วมา
Resort & Spa Golden Triangle
3. อนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย ข า ง ต น นั้ น อ ยู ภ า ย ใ ต สั ญ ญ า
บริหารงานโรงแรม
Anantara Resort & Spa, Samui
4. ฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร ไฮ
ฟอง เวียดนาม เอ รอยัลการเดน รี
ซอรท Harbour View, Haiphong
5.
อนั น ตรา รี ส อร ท มั ล ดี ฟ ส
Anantara resorts in the Maldives,
บริ ห ารงานด ว ยตนเองภายใต 1. พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา
เครื่ อ งหมายการค า “แมริ อ อท”
เอ รอยัลการเดน รีซอรท PMRS
(Franchise)
2. หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด
(ทําใหโรงแรมเปนสากลขึ้นและ
สปา เอ รอยั ล การ เ ด น รี ซ อร ท
HMRS
สามารถใช ศู น ย ก ารรั บ จอง
3. กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด
หองพักของกลุมแมริออทได)
สปา เอ รอยั ล การ เ ด น รี ซ อร ท
BMRS

ร อ ยละคงที่ ข องรายได ร วมและ
ร อ ยละคงที่ข องกํา ไรขั้ น ต น จาก
การดําเนินงานโดยแตละโรงแรม
ชําระใหแกบริษัท หรือ RGHM
การบริ ห ารงานโรงแรมของ
บริ ษั ทที่ บ ริ หารเองดั ง ที่ ก ล า วมา
ข า ง ต น นั้ น อ ยู ภ า ย ใ ต สั ญ ญ า
บริหารงานโรงแรม

บริ หารงา นโดยโฟ ร ซี ซั่ น ส
ภายใตเครื่องหมายการคา “โฟรซี
ซั่นส ” และบริห ารงานโดย
กลุ ม แมริ อ อทโฮเทล ภายใต
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค า “เ จ

ร อ ยละคงที่ ข องรายได ร วมและ
รอยละคงที่หลังหักคาใชจายจาก
การดําเนินงานโดยแตละโรงแรม
จายใหแกกลุมโฟรซีซั่นส หรือแม
ริออท อินเตอรเนชั่นแนล การ

1. โฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม Four
Seasons, Chiang Mai
2. โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ
Four
Seasons, Bangkok
3. โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย
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วิธีการบริหารงาน Manage by
รายชื่อโรงแรม Hotel list
คาใชจายการบริหาร Expense
ดับบลิวแมริออท”
Four Seasons Tentcamp, Chiang Rai บริหารงานโรงแรมดังที่กลาวมา
4. เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท ข า ง ต น นั้ น อ ยู ภ า ย ใ ต สั ญ ญ า
แอนด สปา JW Marriott Phuket บริหารงานโรงแรม
Resort & Spa
กลุมลูกคาเปาหมาย แบงออกเปน 4 ประเภท คือ
1. นักทองเที่ยวเพื่อการพักผอน
2. นักธุรกิจ
3. กลุมการประชุม การจัดแสดงสินคาและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน
4. กลุมนักธุรกิจและนักทองเที่ยวที่เดินทางผาน
ทั้งนี้สัดสวนของกลุมลูกคาจะแตกตางกันไปตามที่ตั้งและนโยบายของแตละโรงแรม
นโยบายดานราคา
ธุรกิจโรงแรมไดรับผลกระทบจากฤดูกาลคอนขางสูง จํานวนลูกคาจะเขาพักนอยในชวงฤดูฝน ตั้งแตเดือน
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ลูกคาในประเทศจะเขาพักในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวนลูกคาจากตางประเทศ
จะมาใชบริการระหวา งเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม การกําหนดราคานอกจากจะพิจารณาถึงผลกระทบของ
ฤดูกาลแลว ยังตองพิจารณาถึงตนทุนการดําเนินงานของโรงแรมเปนพื้นฐาน และการปรับราคายังตองพิจารณาถึงราคา
ตลาดของคู แ ข ง ขั น ในระหว า งโรงแรมระดั บ เดี ย วกั น ด ว ย อย า งไรก็ ต ามในช ว งที่ มิ ใ ช ฤ ดู ก ารท อ งเที่ ย วหรื อ มี
นักทองเที่ยวไมมากโรงแรมไดใชกลยุทธในการสงเสริมการขาย เชนการลดราคาในชวงพิเศษ เสนอ โปรแกรมขาย
รวมกับโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ การใหบริการพิเศษโดยไมคิดมูลคาเพิ่ม รวมสงเสริมการขายกับบริษัทบัตรเครดิต
และบัตรเครดิตธนาคาร เปนตน
บริษัท มีความสามารถในการแขงขันที่สําคัญคือ
1. มีประสบการณในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน
2. มีการใหบริการที่ดีและมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
3. มีโรงแรมในเครือ ซึ่งตั้งอยูในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ และมีระบบสํารองหองพักที่ทันสมัยและ
รวดเร็ว.
4. มีหุนสวนทางธุรกิจระดับนานาชาติที่มีประสบการณในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุมแมริออท และโฟรซี
ซันส
การจําหนายและชองทางการจําหนาย
ชองทางการจัดจําหนายแบงได 3 ทางคือ
1. การขายโดยเจาหนาที่ฝายขายของบริษัทคิดเปนรอยละ 43 ของรายไดที่มาจากชองทางจําหนายทั้งหมด เจาหนาที่ฝาย
ขายของบริษัทจะเสนอสินคาใหลูกคาโดยตรงหรือตัวแทนขายและกลุมลูกคาจัดประชุมและสัมมนาทั้งภายในและ
ตางประเทศ
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2. ขายผานตัวแทนจําหนายหรือบริษัททองเที่ยว (Tour/Travel Agent) ในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 47 ของรายไดที่มา
จากชองทางจําหนายทั้งหมด Tour/Travel Agent จะทําหนาที่ลักษณะเดียวกับคนกลางในการจัดจําหนายหองพักใหกับ
บริษัท โดย Tour/Travel Agent ของบริษัท จะมีอยูทั้งในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และทําธุรกิจ
ประเภทรับจองหองพักและขายตั๋วเครื่องบินและอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับผูใชบริการโดยอาจเสนอ
ขายตั๋วเครื่องบินพรอมหองพักในลักษณะ Package ดวย
คุณสมบัติของตัวแทนจําหนายหรือบริษัททองเที่ยว ที่โรงแรมเสนอราคาหองพักพิเศษเพื่อจําหนาย ไดแก
1. มีเครือขายที่กวางขวาง
2. มีประวัติและชื่อเสียงที่ดี และมีประสบการณในการดําเนินงานมานาน
3. สามารถทํายอดขายไดสูง
3. อื่นๆ คิดเปนรอยละ 10 ของรายไดที่มาจากชองทางจําหนายทั้งหมด ไดแก (1) การ Walk In ของกลุม
นักทองเที่ยวทั่วไป และ (2) พนักงานรับจองหองพักจากกลุมนักทองเที่ยวทั่วไปซึ่งรูจักโรงแรมผานสื่อมวลชน
ตางๆ เพื่อนฝูงหรือกลุมลูกคาเดิม ทั้งนี้ (1) และ (2) เปนลูกคาคนละกลุม โดยลูกคา Walk in คือลูกคาที่ไมไดจอง
หองพักมากอน ทั้งนี้หากลูกคาจองหองพักผาน Internet บริษัทจะไมนับลูกคานั้นเปนลูกคาประเภท Walk in
ลักษณะของลูกคา
ลูกคาของธุรกิจโรงแรม มีทั้งลูกคาที่เปนคนไทยและตางชาติ ซึ่งแบงได เปน 3 กลุมใหญ ๆ
1. กลุมลูกคาที่จองผานบริษัททองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศเปนที่รับจองหองพักจากลูกคา แลวบริษัท
ทองเที่ยวนี้จะสงลูกคาใหโรงแรม โดยจํานวนหองพักที่ขายผานบริษัททองเที่ยวจะมีปริมาณสูงและถือเปนลูกคา
กลุมใหญของบริษัท.
2. กลุมนักทองเที่ยวทั่วไป เปนลูกคาที่ติดตอเขาพักที่โรงแรมดวยตนเอง
3. กลุมลูกคาที่มาจัดประชุมและสัมมนาเปนกลุมลูกคาที่เขาพักโรงแรมเพื่อวัตถุประสงคของการประชุมสัมมนา
ลูกคาประเภทนี้จะกอใหเกิดรายไดอื่น ๆ นอกเหนือจากหองพัก
ลูกคาสวนใหญของบริษัท เปนลูกคาที่ติดตอผานมาทางบริษัททองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ จึงมี
ความหลากหลาย และเปนการยากที่จะใหร ายชื่อลูกคา รายใหญที่แนนอนได สํา หรับลูกคา ภายในประเทศที่ เปน
บริษัทเอกชน องคกรภาครัฐตางๆ ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัท มีการมาใชบริการอยางสม่ําเสมอ และจากโครงการ
ไทยเที่ยวไทยของรัฐบาลสงผลใหกลุมลูกคาภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น
สัดสวนของลูกคาที่เขาพักแบงตามทวีป มีรายละเอียด ดังนี้
หนวย: รอยละ
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา
พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา
หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแอง
เกิ้ล
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย
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หนวย: รอยละ
โฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม
โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ
โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย
โฟรซีซั่นสรีสอรทเกาะสมุย
ฮาร เ บอร วิ ว และออฟฟ ศ ทาวเวอร -ไฮฟอง
เวียดนาม
โบดูฮูรา มัลดีฟส
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส
นาลาดู มัลดีฟส
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32
18
50
21
3
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19
53
10
25
47

ยุโรป
28
10
23
37
45

ออสเตรเลีย
3
4
3
1
2

ไทย
9
4
4
4
1

อื่นๆ
9
11
9
12
2

รวม
100
100
100
100
100

0
0

0
20

100
75

0
0

0
0

0
5

100
100

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

2. ธุรกิจใหเชาศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา
จากภาวะการขยายตัวของตลาดคาปลีกในปที่ผานมา มีการพัฒนาและสรางศูนยการคาใหม ทําให
พื้นที่คาปลีกในกรุงเทพฯ มีเพิ่มขึ้น การขยายตัวของตลาดคาปลีกสูตลาดนักทองเที่ยวจึงยังคงเปนชองทาง
ในการขยายตัวที่ผูประกอบการนํามาใชตลอด 2 – 3 ปที่ผานมา ซึ่งแหลงทองเที่ยวที่ใกลกรุงเทพฯและมี
ศักยภาพมากที่สุดคือพัทยา อีกทั้งสนามบินสุวรรณภูมิที่เปดดําเนินการในปลายป 2549 ทําใหทิศทางการ
เจริญเติบโตของเมืองพัทยา ยังคงเปนไปอยางตอเนื่อง ในเมืองพัทยาจะมีผูประกอบการที่จัดอยูในระดับ
เดียวกันประมาณ 4-5 รายแตจะมีกลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางกันไป เชนธุรกิจ Factory Outlet และ
Discount Store เชน บิ๊กซี โลตัส และ คารฟูร และศูนยการคาประเภท IT Mall จะมีเปาหมายกลุมลูกคา
ทองถิ่นและนักทองเที่ยวในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน ในขณะที่ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา จะมี
กลุมลูกคาเปาหมายหลัก คือนักทองเที่ยวและลูกคาที่เขาพักโรงแรม นอกจากนี้ทําเลที่ตั้งก็เปนปจจัยสําคัญ
ในการแขงขัน
ภาวะการแขงขันของศูนยการคาในพัทยามีการแขงขันกันรุนแรงตลอดปที่ผานมาและในปนี้มีการ
พัฒนาพื้นที่เพื่อสรางศูนยการคาใหม รวมถึงแขงขันทางดานการจัดการสงเสริมการขายมากขึ้น ทั้งนี้การ
แขงขันดังกลาวมีผลกระทบตอศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยานอย เนื่องจากศูนยการคารอยัลการ
เดน พลาซา พัทยา ตั้งอยูในทําเลที่ดี โดยเมื่อเปรียบเทียบคาเชาพื้นที่ของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา
พัทยาแลวยังคงเปนที่นาสนใจสําหรับผูเชามากสังเกตไดจากอัตราการเชาพื้นที่ที่มีอยูสูงถึงอัตรารอยละ 96
ตลอดปที่ผานมา ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ไดมีการปรับตัวเพื่อใหมีความแตกตาง
(Differentiate) จากคูแขง โดยปรับเปลี่ยนรานคาเพิ่มรานคาแฟชั่นแบรนดชั้นนําตางๆ พรอมทั้งรูปแบบของ
การนําเสนอสินคาและบริการในสวนของการใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)
สินคาประเภทไลฟสไตล (live style) เพื่อใหทางศูนยรองรับความตองการของนักทองเที่ยวไดอยางแทจริง
3. ธุรกิจใหเชาศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ
กลุมลูกคาเปาหมายของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ คือ กลุมชุมชนบริเวณใกลเคียงโดยเนนที่
กลุมครอบครัว และนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรม ภายในศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ มีรานคาหลาย
ประเภท ไมวาจะเปนรานอาหาร อาทิ เดอะ พิซซา สเวนเซน ซิซเลอร เอส แอนด พี รานขายของตกแตงบาน ราน
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เสริมความงาม รานหนังสือ รานขายเทป ซีดีและวีดีโอ โรงเรียนเสริมทักษะ รานคาแฟชั่น และรานคาอื่น ๆ อีก
หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย
เนื่องจากป 2548 มีการแขงขันของศูนยการคาในบริเวณศูนยกลางทางธุรกิจ อยางรุนแรง ทําใหธุรกิจคาปลีก
ตองปรับตัวกันอยางมาก ถึงแม รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ จะไมไดอยูในเขตที่ตองแขงขันอยางรุนแรงนั้น แต
เนื่องจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป ความตองการของผูบริโภคเปลี่ยนไป ศูนยการคาตางๆ ในเขตรอบนอก จึงหนี
ไมพนที่จะตองแขงขันกันมากขึ้น ดังนั้น รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ซึ่งเปน Community Mall นั้น จะตองตอกย้ํา
ความเปนศูนยการคาใกลบานใหชัดเจนและทําการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง
นอกจากนี้ ใ นป 2548-2549
ได ปรั บ ปรุ ง ศู น ย ก ารค า รอยั ล การ เ ด น พลาซ า กรุ ง เทพ ทั้ ง ในส ว นของ
สถาปตยกรรมสิ่งอํานวยความสะดวกและการเพิ่มจํานวนพื้นที่รานคาจนเสร็จสมบูรณ ซึ่งทําใหมีรานคาเปดใหม
หลากหลาย ทําใหมีสินคาและบริการตอบสนองความตองการใหลูกคาเขามาซื้อสินคาและใชบริการเพิ่มขึ้นมาก
4 ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ
บริษัทเอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (เดิมชื่อบริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด) และบริษัทเอ็ม สปา
เวนเจอร จํากัด (เดิมชื่อบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด) ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพื่อสุขภาพ
ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยมีกลุมเปาหมายคือ
ลูกคาที่เขาพักในโรงแรมและกลุมลูกคาที่เห็นความสําคัญในเรื่องสุขภาพ ธุรกิจการใหบริการเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
ธุรกิจสปา ไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน จํานวนผูประกอบการไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตอยางไรก็ตาม
บริษัท ไดเปดดําเนินการเปนรายแรกๆ และปจจุบันมีสาขาทั้งหมด 12 แหงทั่วประเทศ และอีก 9 แหงในตางประเทศ
คูแขงที่อาจจัดระดับเพื่อการเปรียบเทียบคือ (1) บันยันทรี สปา และ อังสนา สปา ซึ่งดําเนินการภายใตกลุมเจาของ
เดียวกัน มีสาขาทั้งหมด 31 แหง (2) ดุสิต เทวารันย สปา ซึ่งมีทั้งหมด 4 สาขา (3) Centara Spa ซึ่งมีสาขา 14 แหง
โดยจะตั้งอยูตามโรงแรมของกลุมธุรกิจ Central Hotels and Resort และ (4) Six Senses ซึ่งมีสาขา 4 แหงในประเทศ
ไทย และ 9 แหงในตางประเทศ โดยจะตั้งอยูตามโรงแรมของกลุมธุรกิจ Evason และ Soneva
5. ธุรกิจรานอาหารที่มีสาขาในประเทศไทย
ในป 2550 บริษัท คาดวาตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริการดวนจะยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่องและคาด
วาจะมีอัตราการเติบโตที่ชาลง เนื่องจากสภาวะความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองและความเชื่อมั่นของผูบริโภค
ของประเทศไทยในปจจุบัน ผูผลิตและจําหนายอาหารขนาดใหญจะเผชิญกับความทาทายจากความตองการของ
ผู บ ริ โ ภคที่ ร ะมั ด ระวั ง ในการใช จ า ยมากขึ้ น โดยคาดว า ไอศครี ม พรี เ มี่ ย ม ตลอดจน พิ ซ ซ า พรี เ มี่ ย มจะประสบ
ความสํ า เร็ จ ในกลุ มผูบริ โภคเฉพาะกลุ มเทา นั้ น อยางไรก็ต าม กลุ มผู บริ โภคดั งกล า วก็ เป นกลุ มที่กํ า ลั ง ขยายตั ว
เนื่องจากการมีรายไดมากขึ้นและแนวคิดการใชชีวิตที่หรูหราขึ้น
ตารางเปรียบเทียบสวนแบงตลาดของธุรกิจรานอาหารบริการดวนสไตลตะวันตกในประเทศไทย
รายได : พันบาท
2548
2549
2550F
รายได
รอยละ
รายได
รอยละ
รายได
รอยละ
พิซซา
3,704,771
19.6
4,150,187
19.4 4,428,250
19.5
ไก
6,187,660
32.7
6,816,792
31.9 7,153,326
31.5
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รายได : พันบาท

2548

2549

2550F
รายได
รอยละ
2,952,166
13.0
3,065,711
13.5
5,109,519
22.5
22,708,973 100.0
7,257,857
32.0

รายได
รอยละ
รายได
รอยละ
แฮมเบอรเกอร
2,692,022
14.2
2,775,192
13.0
ไอศครีม
2,369,834
12.5
2,824,534
13.2
อื่นๆ(รวมซิซซเลอร)
3,945,822
20.9
4,809,665
22.5
ตลาดรวม
18,900,108
100.0
18,900,108 100.0
บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
5,842,977
30.9
6,727,532
31.5
ที่มา : กระทรวงพาณิชยและประมาณธุรกิจ
หมายเหตุ: รายไดของบริษัทเดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) รวมรายไดของแฟรนไชส

สภาพการแขงขันและคูแขง
สภาพการแขงขันและคูแขงในอุตสาหกรรมอาหารบริการดวนแยกตามประเภทอาหาร มีดังนี้
1. พิซซา
• ตลาดรวมของพิซซา มีมูลคากวา 4,204 ลานบาท โดย เดอะ พิซซา คอมปะนี มีสวนแบงตลาดรอยละ 70
และมีอัตราการเติบโตรอยละ 11 ในป 2550
• ปจจุบันผูบริโภครับประทานพิซซาโดยเฉลี่ย 1.5 เดือนตอครั้ง ซึ่งเปนกลุมครอบครัว และกลุมวัยรุน
• แนวโนมตลาดในอนาคตจะเนนเรื่องนวัตกรรมใหม และการคนควาวิจัยเมนูใหมๆ ควบคูกับการทํา
โปรโมชั่นอยางตอเนื่อง เพือ่ เพิ่มความถีใ่ นการรับประทานพิซซาของผูบริโภค และทําใหผูที่ไมทานพิซซา
หันมารับประทานพิซซามากขึน้ โดยคาใชจายสวนใหญ จะใชในเรื่องของโฆษณาทางโทรทัศน
• ในสวนของแฟรนไชส อัตราการเติบโตของจํานวนสาขาแฟรนไชสอาหารสูงถึง 3 เทาตัวเมือ่ เทียบกับป
2544 มาถึงป 2549
• ปจจุบัน เดอะ พิซซา คอมปะนี มีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 201 สาขา (เปนเจาของเองจํานวน 150 สาขา และ
ขายแฟรนไชสจํานวน 51 สาขา) และพิซซา ฮัท มีจํานวน 111 สาขา
2. แฮมเบอรเกอร
• ปจจุบัน ธุรกิจอาหารจานดวนมีมูลคารวมมากกวา 20,000 ลานบาท อาหารจานดวนประเภทเบอรเกอรมีสวน

แบงตลาดอยูที่ประมาณ 2,800 ลานบาท โดยแมคโดนัลดมีสวนแบงตลาดรอยละ 70 รองลงมาคือเคเอฟซี
โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 24 เบอรเกอรคิงมีสวนแบงตลาดรอยละ 5 ป 2550 ยอดขายเติบโตรอยละ 27
• ปจจุบัน เบอรเกอร คิง มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 20 สาขา และวางแผนขยายสาขาปละ 3-4 สาขา เพื่อครอบคลุม
ลูกคาเปาหมายหลักที่เคยอาศัยอยูในตางประเทศ สวน เค เอฟ ซี มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 306 สาขา และ แมค
โดนัลด มีสาขาจํานวน 96 สาขา
3. ไอศครีมพรีเมี่ยม
• ปจจุบันตลาดไอศครีมพรีเมี่ยมมีมูลคาเกือบ 2,800 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16 ของตลาดไอศครีมโดยรวมซึ่ง

มีมูลคาประมาณ 13,000 ลานบาท สเวนเซนสยังคงรักษาตําแหนงผูนาํ ตลาดไอศครีมพรีเมี่ยมไวไดอยาง
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ตอเนื่องโดยมีสวนแบงตลาดเชิงมูลคาประมาณรอยละ 80 โดยในป 2550 สเวนเซนสมีอตั ราการเติบโตจาก
ป 2549 ถึงกวารอยละ 10
• ปจจุบัน สเวนเซนส มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 183 สาขา (เปนเจาของเอง 113 สาขา และขายแฟรนไชสใน
ประเทศ 64 สาขา และตางประเทศอีก 6 สาขา) บาสกิ้น รอบบิ้น มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 69 สาขา ฮาเกน ดาส
มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 17 สาขา ไอ เบอรี่ มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 17 สาขา และ เอเต มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 9
สาขา
4. ซอฟทไอศครีม
• ภาพรวมสินคาประเภทไลทฟาสฟูดส อาทิ เบเกอรี่ ขนมปง ไอศครีม โดนัท ซึ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกป

เนื่องจากเปนอาหารที่คนสวนใหญนิยมรับประทาน ไมวาเด็กหรือผูใหญ โดยในปนี้สินคาประเภทโดนัทมี
การเติบโตตอเนื่อง ผูบริโภคนิยมรับประทานมากขึ้น โดยตลาดไลทฟาสฟูด ส มีอัตราเติบโตประมาณรอยละ
4 – 5 ตอป จากมูลคาตลาดรวมเกือบ 2 หมื่นลานบาท
• ปจจุบัน แดรี่ควีนมีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 207 สาขา เค เอฟ ซี ซอฟทไอศครีม มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 131 สาขา
และ แมคโดนัลด ซอฟทไอศครีมมีสาขาทั่วประเทศทั้งสิ้นจํานวน 87 สาขา
5. สเต็ก
• ใชกลยุทธใหความสําคัญกับกระแสสุขภาพตามพฤติกรรมของผูบริโภคอยางตอเนื่อง และคิดคนพัฒนา

เมนูอาหารใหมๆ ตามฤดูกาลวัตถุดิบ ผัก-ผลไม
• ในแงการแขงขัน ซิซซเลอร ไมมีคูแขงตรงในรานอาหารประเภทเดียวกัน แตจะเปนในรูปแบบของการของ
ส ว นแบ ง การทานอาหารของผู บ ริ โ ภคจากพฤติ ก รรมการทานอาหารนอกบ า น ทั้ ง จากร า นอาหารสุ กี้
รานอาหารสากล อิตาลี ญี่ปุน จีน หรือรานอาหารไทยทั่วไป
กลยุทธทางการตลาด
บริษัท มีกลยุทธทางตลาดและการขาย ดังนี้
1. เนนการบริการลูกคาใหลูกคาไดรับความพึงพอใจอยางเต็มที่ (100% customer satisfaction) ใชกลยุทธ
ยกมาตรฐานการบริการ หาทําเลที่ตั้งราน คุณภาพผลิตภัณฑ
2. เนน ในการใหบ ริก ารด ว ยสิ นคา ที่มี คุณภาพ พร อ มทั้ งการพั ฒ นาสิ น ค าใหม และเมนู อ าหารใหม ๆ อย า ง
ตอเนื่อง
3. เนนการเปดสาขาในศูนยการคา แหลงธุรกิจ และยานชุมชน
4. ในสวนของการบริการจัดสงถึงบาน ไดกําหนดใหจัดสงภายในเวลา 30 นาที
5. จัดกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรและบัตรเครดิตตาง ๆ
6. เนนการขยายสาขาดวยระบบแฟรนไชสสําหรับ “The Pizza Company” และ “Swensen’s” ทั้งนี้รวมถึงการ
ขยายธุรกิจแฟรนไชสในตลาดประเทศไทย และตางประเทศ
7. มีการจัดเซ็ตเมนูหรือการปรับราคาเพื่อใหเกิดความคุมคาแกลูกคา ( Price Value)
นโยบายราคา
เนื่องจากธุรกิจอาหารบริการดวนเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง การตั้งราคาสินคาของบริษัท ไดคํานึงถึงตนทุน
ของสินคาและการบริการรวมถึงราคาของคูแขงในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
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การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
ชองทางการจําหนายแบงได 4 ชองทาง คือ
1. การรับประทานในราน ไดแก The Pizza Company, Swensen’s, Sizzler, Burger King
2. การบริการจัดสงถึงบาน(Delivery) ไดแก The Pizza Company, Swensen’s และ Burger King ทั้งนี้ในสวน
ของ “The Pizza Company” บริษัท ไดจัดตั้งสาขาเพื่อใชในการบริการจัดสงถึงบานเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่
ทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล รวมทั้งตามตางจังหวัดที่บริษัทมีสาขาตั้งอยู โดยกําหนดใหมีเวลาตั้งแตการสั่ง
สินคาจนถึงการรับสินคาภายใน 30 นาที
3. การซื้อกลับบาน (Take away) ไดแก The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, Burger King ,Sizzler
(เฉพาะสลัด)
4. การซื้อจาก Modern Trade Channel อาทิเชน ซูเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ตหรือตามรานสะดวกซื้อ เฉพาะ
สําหรับ Swensen’s เทานั้น
ทั้งนี้ ชองทางการจําหนายสวนใหญจะเปนการรับประทานในรานและการจัดสงถึงบาน โดย สาขาสวนใหญจะตั้งอยู
ในยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ และยานชุมชน
กลุมเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนลูกคาระดับกลางขึ้นไป ยกเวนสําหรับไอศครีม Dairy Queen ซึ่งเจาะกลุมลูกคา
ตั้งแตระดับลางขึ้นไป โดยลูกคาสวนใหญจะเปนทั้ง เด็ก วัยรุน และวัยกลางคน หรือกลุมครอบครัว
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4. การวิจัยและพัฒนา
ธุรกิจโรงแรม
ในป 2550 บริษัท ไดลงทุนกอสรางโรงแรมแหง ใหม รวมทั้งการขยายจํานวนหองพักทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ทั้งที่เปนกิจการที่ดําเนินการดว ยตนเองและการรวมทุนตามแผนการขยายงานและเพื่อรองรับความ
ตองการที่มีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามรายละเอียดที่จะกลาวตอไปในขอ 6 หัวขอโครงการในอนาคต การ
ขยายการใหบริการหองพักโรงแรมจะเนนกลยุทธการกระจายการใหบริการในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของไทย ภายใต
เครื่องหมายการคาชั้นนําระดับสากล ซึ่งเครื่องหมายการคาหลัก ๆ คือ กลุมโรงแรมภายใตการบริหารของโฟรซีซั่น
และโรงแรมภายใตการบริหารของบริษัทเอง เชน กลุมโรงแรมในเครืออนันตรา การมีประสบการณบริหารโรงแรม
ของตนเองมากวา 30 ป รวมกับการเรียนรูการบริหารกลุมโรงแรมชั้นนําระดับโลกทําใหบริษัท ฯ สามารถพัฒนา
เครื่องหมายการคาสูระดับสากล จะเห็นไดวานอกจากการกอสรางโรงแรมและเพิ่มจํานวนหองพักแลว บริษัท ยัง
แสวงหาโอกาสการลงทุนใหมๆ เพื่อใหสามารถเพิ่มพูนมูลคาสูงสุดทั้งในแงรายไดและชื่อเสียงใหกับเครื่องหมาย
การคา บริษัท ฯ ไดรับคัดเลือกและทําสัญญาใหเปนผูบริหาร (Hotel Contract Management) กลุมโรงแรมจํานวน 3
โรงแรม ภายใตการบริหารจัดการของกลุม “อนันตรา” ในประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส ซึ่งเปนโรงแรมขนาด 180 หอง
ตั้งอยูแถบเซาท มาเลย อะทอล ซึ่งแลวเสร็จและไดเปดบริการอยางเปนทางการแลวทั้งหมดในปที่ผานมา นอกจากนี้
บริษัท ยังมีสัญญาการบริหารโรงแรม อนันตรา เซมินยัค ซึ่งเปนโรงแรมขนาด 59 หอง ตั้งอยูบนเกาะบาหลี ประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกําหนดแลวเสร็จและเริ่มเปดบริการตนป 2551 และสัญญาการบริหารโรงแรมอนันตรา ฮอย
อัน จํานวน 159 หอง ที่ประเทศเวียดนาม กําหนดใหบริการป 2552 และทําสัญญาเปนผูบริหารโรงแรมและเซอรวิส
อพารทเมนต อนันตรา ที่ประเทศดูไบ 2 แหง ซึ่งตั้งอยูที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส มีขนาดหองพักจํานวน 473
หอ ง และ 375 หอ ง โดยมีกําหนดเปดบริการพรอมกันในปลายป 2551 นอกจากนี้ยังมีสัญญาการบริหารสําหรับ
โรงแรมอีกจํานวน 5 แหง ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส โดยจะเปนการพัฒนาแบรนดควบคูไปกับการบริหารโดย
มีจํานวนหองรวมทั้งสิ้น 578 หอง และคาดวาจะสามารถเปดบริการไดในป 2552 - 2553
ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดืม่
ในดานการขยายสาขาเพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคา บริษัท ยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องและเขมขนใน
ทุกแบรนด ทั้งที่เปนการลงทุนดวยตนเองและการขายแฟรนไชส โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท มีจํานวนราน
สาขาทั้งที่เปนของตนเองและที่เปนแฟรนไชสจํานวนรวม 676 ราน เพิ่มขึ้น 45 ราน เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 มีจํานวนรานสาขาที่เปนของตนเองและที่เปนแฟรนไชสรวม 631 ราน และยังคงมีเปาหมายที่จะเพิ่ม
จํานวนรานสาขาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายสาขาออกไปยังตางประเทศ สําหรับแผนการขยายสาขาของ
ธุรกิจอาหารในป 2551 บริษัท มีแผนการขยายทั้งในประเทศและตางประเทศผานการลงทุนทั้งในสวนที่เปนเจาของ
และรานสาขาที่เปนแฟรนไชสจํานวน 94 ราน
การขยายตัวในรูปแบบแฟรนไชสไดเริ่มมามากกวา 5 ปในกลุมประเทศตะวันออกกลางและบริษัท ไดเริ่มการ
ขยายแฟรนไชสในประเทศจีนในป 2550 ซึ่งในป 2548 เปนปแรกที่บริษัท ไดเริ่มการลงทุนเพื่อเปดสาขาของ
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ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย
การเติบโตของกลุมธุรกิจใหเชาศูนยการคาจะเปนการเนนการพัฒนาพื้นที่ใหเชาที่มีอยูเดิมเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในพื้นที่และแขกที่มาพักในโรงแรมใหมากขึ้น โดยการพัฒนาดังกลาว ทําใหบริษัท สามารถสราง
มูลคาเพิ่มจากพื้นที่ใหเชาและดึงดูดลูกคาในพื้นที่ใหมาบริโภคและใชจายในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัท อีก
ดวย ในป 2551 บริษัทคาดวาจะเปดใหบริการศูนยการคาแหงใหม ตั้งอยูใกลกับโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต และ
อนันตรา พูวิลลา ภูเก็ต โดยจะเริ่มเปดใหบริการปลายปนี้
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ
บริษัท ดําเนินธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพโดยการใหบริการสปา ซึ่งเปนการใหบริการดานการเสริมความงาม ออก
กําลังกาย บําบัดความเครียดอยางครบวงจร ภายใตการบริหารงานของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด บริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด และ Arabian Spas
(Dubai) Limited ปจจุบันเปดดําเนินการในประเทศจํานวน 13 แหงและในตางประเทศ จํานวน 11 แหง และมีเปาหมาย
ที่จะเปดดําเนินการเพิ่ม 5 - 8 แหงภายในป 2551 โดยการขยายธุรกิจในสวนใหญเปนการใหบริการในรูแบบสัญญา
รับจางบริหารในธุรกิจสปาของโรงแรมในตางประเทศ และเพื่อเปนการรองรับการขยายตัว บริษัท ไดมีการกอตั้ง
โรงเรียนสําหรับนักบําบัดสปาในป 2549 และคาดวาจะสามารถขยายจํานวนบุคลากรดานสปาไดเพียงพอกับการ
ขยายตัวของบริษัท ใน 3 – 5 ป ขางหนา
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ในสวนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในอนาคต ธุรกิจในกลุมนี้จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากกลยุทธ
การลงทุนแบบ Mixed Use Development โดยการลงทุนดานโรงแรมและธุรกิจคอนโด และเซอรวิสอพารทเมนต ใน
เนื้อที่เดียวกัน เพื่อสามารถใชประโยชนในพื้นที่และเพื่อผลตอบแทนเงินลงทุนที่สูงสุด ปจจุบันบริษัท ไดมีการเริ่ม
จําหนายโครงการบานพักตากอากาศแบบพูลวิลลา จํานวน 14 หลัง ซึ่งมีพื้นที่ใกลกับโรงแรมโฟรซีซั่นส ที่เกาะสมุย
โครงการบานพักแบบปนสวนเวลา (Time Sharing) ที่จัดหวัดภูเก็ต และกําลังดําเนินการกอสรางโครงการราชดําริ เรส
ซิเดนท ซึ่งประกอบไปดวยโรงแรมและคอนโดมิเนียมในอาคารเดียวกัน
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ธุรกิจบันเทิง
ธุรกิจบันเทิงของบริษัท เปนการใหบริการเสริมเนื่องจากบริษัทไดเล็งเห็นวาคาเชาพื้นที่ในปนี้ของศูนยการคา
รอยัลการเดนท พลาซา พัทยา โดยเฉพาะพื้นที่ชั้น 3 – 4 จะสามารถใหผลตอบแทนที่ดีกวาถาเปนการใหเชากับธุรกิจ
บันเทิง ทั้งนี้ บริษัท ยังเล็งเห็นผลดีที่เกิดกับธุรกิจศูนยการคาและอาหารที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ที่นอกเหนือจากกลุมรานคาและอาหารใหเขามาใชบริการ
บริษัท ไดใหบริการเครื่องเลนใหมๆ ที่นาสนใจ อาทิ โกดังผีสิง (Haunted Adventures) และมหัศจรรยเขาวงกต
(Infinity Maze) โดยอุปกรณบันเทิงดังกลาวเปนการใหบริการภายใตรูปแบบการดําเนินงานของริบลี่ย สหรัฐอเมริกา
การปรับปรุงดานวิจัยและพัฒนาในสวนนี้จะมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อใหไดรับความนิยมและไดมาตรฐาน
เดียวกับตางประเทศ
7
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
0B

5.1 ทรัพยสินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทยอย
1B

ธุรกิจโรงแรม
บริษัท
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล
บริษัทยอย
บจก. หัวหิน วิลเลจ

ขนาดที่ดิน
ที่ตั้ง
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ไร)
11
218/2-3 หมู 10 เมืองพัทยา สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุดป 2561)

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)
ภาระ
วัตถุประสงคการถือครอง
ผูกพัน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2550 (ลานบาท)
อาคารโรงแรม 2 หลัง 4 ชั้นและ
340.77
329.59
-ไมมี10 ชั้น
8B

U

บจก. บานโบราณ เชียงราย

บจก. สมุย รีซอรท แอนด
สปา

36
800

14

43/1 ถนนเพชรเกษม หัวหิน สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุดป 2573) *
229 หมู 1 ต.เวียง
สิทธิการเขาทํา
อ.เชียงแสน เชียงราย
ประโยชน 30 ป
(สิ้นสุดป 2561)
499 หมู 1 ต.เวียง
อ.เชียงแสน เชียงราย
99/9 หาดบอผุด สมุย
เปนเจาของ
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อาคารโรงแรม 2 ชั้น 12 หลัง *

217.55

204.96

-ไมมี-

-อาคารโรงแรม 2 ชั้น 2 หลัง มี
หองพัก 90 หอง

326.91

304.81

-ไมมี-

-เตนทแคมป 15 หลัง

164.49

150.60

อาคารโรงแรม 3 ชั้น
หองพัก 106 หอง

434.62

424.04

-ไมมี-

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง
ขนาดที่ดิน
(ไร)
บจก. หัวหิน รีซอรท
21
107/1 ถนนเพชรเกษม
หัวหิน
บจก. เจาพระยา รีซอรท
27
ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ
(เฉพาะสวนของโรงแรม)
บริษัท

6B

บมจ. โรงแรมราชดําริ

10

ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ

บจก. แมริม เทอเรซ รี
ซอรท
บจก. รอยัล การเดน
ดีเวลลอปเมนท
บจก. สมุย วิลเลจ

37

อําเภอแมริม เชียงใหม

37

หาดไมขาว ถลาง ภูเก็ต

48

219 หมู 5 ต.อางทอง อ.
เกาะสมุย สุราษฎรธานี

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุดป 2555)
สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุดป 2562)

วัตถุประสงคการถือครอง
8B

อาคารโรงแรม 1 หลัง 7 ชั้น
อาคารโรงแรม 7 ชั้น 2 หลัง
และอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น 1
หลัง
อาคารโรงแรม 7 ชั้น 1 หลัง 8
ชั้น 1 หลัง และ 9 ชั้น 1 หลัง

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุดป 2556) และมี
สิทธิตออายุไดอีก 2 ครั้ง
ครั้งละ 15 ป
สิทธิการเชา 30 ป
อาคารโรงแรม 3 ชั้น 1 หลัง
(สิ้นสุดป 2567)
และอาคาร 2 ชั้น 17 หลัง
เปนเจาของ
อาคารโรงแรม 3 ชั้น 8 หลัง
และอาคาร 1 ชั้น 3 หลัง
สิทธิการเชา 30 ป
อาคารวิลลา 1 ชั้น 61 หลัง
(สิ้นสุดป 2555)
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มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)
ภาระ
ผูกพัน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2550 (ลานบาท)
83.44
70.19
-ไมมี1,118.51

1,020.90

-ไมมี-

1,660.47

1,602.11

-ไมมี-

465.69

440.26

-ไมมี-

1,362.11

1,307.11

-

650.98

373
ลานบาท
-ไมมี-

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
* ขายฝากอาคารใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยเพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจพรอมกับใหกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยเชาชวงสิทธิการเชาที่
เหลืออยูของของบริษัทหัวหิน วิลเลจ จํากัด ระยะเวลา 30 ป 9 เดือนซึ่งทําใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น
U

U

ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดืม่
มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)
บริษัท

ขนาดที่ดิน
(ไร)

ที่ตั้ง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 3,188 ตร.ม. ชั้น 15 – 17 อาคารเบอรลี่ยุค สิทธิการเชา 30 ป
กรุป
เกอร คลองเตย กรุงเทพฯ (สิน้ สุดป 2567)
สิทธิการเชารานอาหารหลาย สิทธิการเชา 3-30 ป
แหง จํานวน 36 สาขา
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน
137 สาขา
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วัตถุประสงคการถือครอง
9B

เพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงาน*

จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม*
“ The Pizza Company ”

ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 ธันวาคม 2550
134.24
129.44

215.35

190.64

411.73

398.24

ภาระผูกพัน
(ลานบาท)

-ไมมี-

-ไมมี-

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)
บริษัท

บจก. สเวนเซนส(ไทย)

บจก. เอส.แอล.อาร.ที

บจก. ไมเนอร ดีคิว

ขนาดที่ดิน
(ไร)
-

-

-

ที่ตั้ง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

สิทธิการเชารานอาหารหลาย สิทธิการเชา 3-28 ป
แหง จํานวน 17 สาขา
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน
113 สาขา
สิทธิการเชารานอาหารหลาย สิทธิการเชา 3-22 ป
แหง จํานวน 6 สาขา
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน
29 สาขา
สิทธิการเชารานอาหาร
สิทธิการเชา 1-5 ป
จํานวน 1 สาขา
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วัตถุประสงคการถือครอง
9B

จําหนายไอศกรีมพรีเมี่ยม*
“ Swensen’s ”

ใหบริการภัตตาคารสเต็ก ซีฟูด
และสลัด *
“ Sizzler ”

คิออสจําหนายไอศกรีม ประเภท
ซอฟทเซิรฟ
“ Dairy Queen ”

ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 ธันวาคม 2550
81.10
70.71

123.73

111.02

60.99

54.40

208.45

220.11

1.59

0.60

ภาระผูกพัน
(ลานบาท)

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)
บริษัท

บจก. เบอรเกอร ประเทศ
ไทย

ขนาดที่ดิน
(ไร)
-

ที่ตั้ง

สิทธิการเชารานอาหาร
จํานวน 6 สาขา

ลักษณะกรรมสิทธิ์

สิทธิการเชา 12-15 ป

บจก. ไมเนอร ชีส

29

สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน
16 สาขา
อําเภอปากชอง นครราชสีมา เจาของ

บจก. ไมเนอร แดรี่

-

อําเภอปากชอง นครราชสีมา เจาของ

วัตถุประสงคการถือครอง
9B

จําหนายอาหารประเภท
แฮมเบอรเกอร
“ Burger King ”

สรางเปนโรงงานดําเนินกิจการ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเนย*
สรางเปนโรงงานดําเนินกิจการ
ผลิตและจําหนายไอศกรีม*

ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 ธันวาคม 2550
18.46
50.77
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-ไมมี-

39.90

63.68

49.82

51.44

-ไมมี-

34.25

77.70

-ไมมี-

หมายเหตุ
* ขายฝากอาคารและใหเชาชวงสิทธิการเชาใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวีเพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจ
U

ภาระผูกพัน
(ลานบาท)

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย
บริษัท
ขนาด
ที่ดิน
(ไร)
บจก. รอยัลการเดน พลาซา

8

ที่ตั้ง

218 หมู 10 เมืองพัทยา

ลักษณะกรรมสิทธิ์

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุดป 2561) *
สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุดป 2562)

วัตถุประสงค
การถือครอง

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)
ภาระผูกพัน
(ลานบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม
2550
อาคารศูนยการคา 1 หลัง 3 ชั้น
473.93
421.09
-ไมม-ี
*
อาคารศูนยการคา 1 หลัง 2 ชั้น
99.87
94.00
-ไมมี10B

U

บจก. เจาพระยา รีซอรท
27 ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ
(เฉพาะสวนของพลาซา)
(บริเวณเดียวกับโรงแรม)
หมายเหตุ
* ขายฝากอาคารใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยเพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจพรอมกับใหกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยเชาชวงสิทธิการเชาที่
เหลืออยูของบริษัทรอยัลการเดน พลาซา จํากัด ระยะเวลา 9 ป 2 เดือนซึ่งทําใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น
ธุรกิจอื่น
ที่ตั้ง
ลักษณะกรรมสิทธิ์
วัตถุประสงค
มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)
ภาระผูกพัน
บริษัท
ขนาด
ที่ดิน
การถือครอง
(ลานบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
(ไร)
31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม
2550
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท
72 หาดแหลมใหญ สมุย
เปนเจาของ
ใหเชาที่ดินเพื่อสรางโรงแรม
62.47
62.47
-ไมมีพร็อพเพอรตี้ ฟนส
U

1B
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

มูลคาสุทธิทางบัญชี มีดังนี้
ทรัพยสินของบริษัท
และบริษัทยอย

ราคาทุน ณ วันที่
31 ธ.ค. 49
613.00
3,065.10
7,703.89
2,773.61
3,658.18

31 ธ.ค. 50
633.11
3,480.35
8,430.09
2,937.00
3,897.61

อายุการใช
งาน (ป)

หนวย ลานบาท
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ
วันที่
31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 50
525.19
536.31
1,815.77
2,126.03
4,580.97
4,954.28
1,472.71
1,444.16
1,140.12
1,096.31

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
10,26,30,40
สิทธิการเชา
30
อาคารและอุปกรณประกอบ
15,20,30
สิ่งปรับปรุงอาคาร
10,15,30
เครื่องตกแตงติดตั้งและ
5,15
อุปกรณสํานักงาน
อุปกรณอื่น
1,458.97
1,671.92
5,10,15
534.75
589.91
ยานพาหนะ
183.83
179.56
5
49.45
55.17
เครื่องใชในการดําเนินงาน
325.42
368.07
194.94
216.98
งานระหวางกอสราง
97.58
182.25
97.58
182.25
19,879.58
21,779.96
10,411.48 11,201.40
รวม
บริษัทใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับคาความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 เรื่องการ
รวมธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบตนทุนการซื้อเงินลงทุนกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย และหนี้สินที่กําหนดได ณ
วันที่เกิดรายการ อันมีผลทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมี
มูลคาสุทธิของทรัพยสินถาวรรวมการปรับมูลคายุติธรรมสุทธิ 1,835.83 ลานบาท และ 1,707.49 ตามลําดับ
4B
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

5.2 ทรัพยสินที่ไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
2B

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย มีดังนี้

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน
ตนทุนการพัฒนาแฟรนไชส
คาลิขสิทธิ์
คาความนิยม
คาความนิยมติดลบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม
7B

5B

ราคาทุน ณ วันที่
31 ธ.ค. 49
155.24
94.72
1,993.85
(624.68)
1,619.13

31 ธ.ค. 50
158.40
124.40
1,998.69
(628.94)
11.11
1,663.66

อายุการใช
งาน (ป)
1-3 ป
3-20 ป
20-40 ป

หนวย ลานบาท
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ
วันที่
31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 50
4.86
5.84
18.24
40.81
1,673.14
1,606.88
(415.64)
(351.80)
9.97
1,280.60
1,311.70

5.3 นโยบายการลงทุน
3B

จากงบเงินเฉพาะของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม
ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจที่เกี่ยวของ เปนจํานวนรวม 6,280.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ
44.12 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายลงทุนผานบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทรวมทุน โดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนใน
ธุรกิจที่สนับสนุนใหบริษัทสามารถพัฒนารูปแบบสินคา และบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาให
ไดรับสินคาและบริการในระดับที่สมบูรณเหนือความพึงพอใจของลูกคา
สําหรับการกํากับดูแลบริษัทยอย และบริษัทรวม บริษัทไดแตงตั้งผูบริหารของบริษัท เขาดํารงตําแหนง
กรรมการและผูบ ริหารในบริษัทยอย
และบริษัทรวม
เพื่อรวมดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม
นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายใหตัวแทนของบริษัทในฐานะผูถือหุน เขารวมประชุมผูถือหุนเพือ่ พิจารณาออก
เสียงในที่ประชุมผูถือหุนตามนโยบาย และหลักการของบริษัท
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

6. โครงการในอนาคต (Future Plan)
ธุรกิจโรงแรม
โครงการในอนาคตของบริ ษัท ในธุ ร กิ จ โรงแรมจะแบ ง เป น โครงการที่ บ ริ ษั ท ได ล งทุ น เอง จํ า นวน 6
โครงการ และเปนโครงการที่รับจางบริหารอีกจํานวน 7 โครงการ ประกอบไปดวย โรงแรม, คอนโดมิเนียม และ
เซอรวิส อพารทเมนต ทั้งนี้ บริษัท คาดวาจะใชเงินลงทุนในป 2551 ประมาณ 5,200 ลานบาท (รวมการลงทุนใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย บันเทิงและสปา)
6.1 โครงการที่บริษัทเปนเจาของ
6.1.1. โรงแรมอนันตราพูล วิลลา ภูเก็ต ซึ่งจะเปนโรงแรมระดับหาดาว และอยูในบริเวณใกลกับโรงแรม
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต และโครงการไทมแชรโครงการ 1 และโครงการ 2 โรงแรมอนันตรา
ภูเก็ต จะเปนหองพักแบบพูล วิลลา จํานวน 83 หอง คาดวาจะสามารถเปดดําเนินการไดในเดือน
กันยายน ป 2551
6.1.2. โรงแรมอนันตรา เขาหลัก ซึ่งสรางขึ้นใหมบนเนื้อที่ของโรงแรมอนันตรา โคโค ปาลม ที่ไดรับ
ความเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิเมื่อเดือนธันวาคมป 2547 จํานวน 77 หอง คาดวาจะสามารถเปด
ดําเนินการไดในป 2552
6.1.3. โครงการราชดําริเรสซิเดนท ซึ่งจะเปนโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ตั้งอยูบนถนนราชดําริ โดยมี
แผนการกอสราง 3 ป ประกอบไปดวยจํานวนหองพักในรูปแบบโรงแรม 148 หอง และจํานวน
หองพักแบบคอนโดมิเนีย มและเซอรวิส อพารทเมนตจํา นวน 93 ยูนิต คาดวาจะสามารถเป ด
ใหบริการไดปลายป 2552
6.1.4. โรงแรมโฟรซีซั่นส เชียงใหม บริษัท มีโครงการสวนตอขยายหองพัก จํานวน 10 หอง ซึ่งเปน
หองพักแบบพูล วิลลา ทั้งหมด คาดวาจะแลวเสร็จประมาณกลางป 2551
6.1.5. โรงแรมอนันตรา เกาะสมุย ซึ่งบรัทมีโครงการสวนตอขยายหองพักจํานวน 16 หอง คาดวาจะแลว
เสร็จภายในป 2552
6.1.6. โรงแรมอนันตราคีฮาวา ฮูลาฮู ประเทศมัลดิฟส จํานวน 80 หอง คาดวาจะแลวเสร็จในป 2552
6.2 นอกจากโครงการที่บริษัทเปนเจาของแลว บริษัท เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจโดยการเพิ่มมูลคาสูงสุด
ใหกับทรัพยากรที่มีอยู โดยการใชแบรนดหลักในการขยายธุรกิจในดานนี้ โดยในปที่ผานมา บริษัทไดรับเลือก
ให เ ขา บริห ารโรงแรมที่ บริ ษัทได ร วมลงทุ น ซึ่ง ประกอบไปดว ย โรงแรมฮาเบอรวิว ในประเทศเวียดนาม
โรงแรมโบดูฮูรา โรงแรมอนันตรา และโรงแรมนาราดู ในประเทศมัลดีฟส ซึ่งนับวาเปนจุดเริ่มตนที่ดี ที่ทําให
บริษัทไดรับความไววางใจในการทําสัญญาเพื่อเขาบริหารโรงแรมในตางประเทศอีกวา 7 สัญญา ดังนี้
6.2.1. โรงแรมอนันตรา เซมินยัค บาหลี ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบไปดวยหองพักแบบสวีท
จํานวน 59 หอง โดยไดเริ่มใหบริการแลวในเดือนกุมภาพันธ 2551
6.2.2. โรงแรมอนันตรา ฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ประกอบดวยหองพัก จํานวน 159 หอง คาดวาจะแลว
เสร็จในป 2552
6.2.3. โครงการอนันตรา ดูไบ ตั้ง อยูที่อ าคารจูเมยร า เลค และอาคารปาลม จู เมยรา ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ซึ่งโครงการแรกจะประกอบไปดวย โรงแรมจํานวน 265 หองและเซอรวิส อพาร
ทเมนต จํานวน 208 หอง รวม 473 หอง และโครงการที่ 2 ประกอบไปดวยหองพักโรงแรมจํานวน
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243 หอง และเซอรวิสอาพรทเมนตจํานวน 132 หอง รวม 375 หอง คาดวาการกอสรางจะแลว
เสร็จ ภายในป 2551
6.2.4. โครงการพัฒนาโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวอีก 5 โรงแรมที่ดูไบ บริษัท ไดทําสัญญาเพื่อที่จะเขา
บริหารโรงแรมอีกจํานวน 5 แหง ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยจะประกอบไปดวยหองพัก
โรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนตรวมทั้งสิ้นจํานวน 578 หอง คาดวาสามารถเปดใหบริการไดใน
ป 2552 – 2553
6.2.5. โครงการพัฒนาโรงแรมอนันตรา ดีเสริธไอรแลนด อาบูดาบี จํานวน 66 หองในป 2551 และ
โรงแรมอนันตราอัลซารับ อาบูดาบี จํานวน 182 หองในป 2552
ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม
ในธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท มีความไดเปรียบคูแขงขันอยางมีนัยสําคัญโดยการมีสินคาหลาย
ประเภท (Multi Brands) และเปนสินคาที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน อาทิ พิซซาและไอศครีม ทําใหมีสวนแบงตลาด
ขนาดใหญในประเทศ ซึ่งบริษัท ใชเปนจุดแข็งและสรางโอกาสทางธุรกิจตอไปในอนาคต
ในดานการขยายสาขาเพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคา บริษัท ยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องและเขมขน
ในทุกแบรนด ทั้งที่เปนการลงทุนดวยตนเองและการขายแฟรนไชส โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท มีจํานวน
รานสาขาทั้งที่เปนของตนเองและรานสาขาที่เปนแฟรนไชสจํานวนรวม 676 ราน เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 มีจํานวนรานสาขาที่เปนของตนเองและรานสาขาที่เปนแฟรนไชสรวม 631 ราน และยังคงมีเปาหมาย
ที่จะเพิ่มจํานวนรานสาขาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายสาขาออกไปยังตางประเทศ โดยแผนการขยาย
สาขาของธุรกิจอาหารในป 2551 บริษัท มีแผนการขยายทั้งในประเทศและตางประเทศผานการลงทุนทั้งในสวนที่
เปนเจาของและรานสาขาที่เปนแฟรนไชสจํานวน 94 ราน โดยแบงเปนรานที่ลงทุนโดยตนเองจํานวน 44 สาขา และ
การขายแฟรนไชสจํานวน 50 สาขา
นอกจากการขยายสาขาของรานอาหารแลว บริษัท ยังใหความสําคัญกับการคิดคนและพัฒนาสูตรอาหารและ
ผลิตภัณฑใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑพิซซา และไอศกรีม ในปนี้ บริษัท ยังจะนําเสนอผลิตภัณฑไอศครีม
ชนิดใหมภายใตแบรนดสเวนเซนสและแดรี่ควีน เพื่อสรางความโดดเดนและแตกตางใหกับตัวสินคาและการเปนแบ
รนดผูนํา รวมทั้งเพื่อใหตรงกับความตองการของตลาดมากที่สุด การเติบโตของธุรกิจอาหารของบริษัทในป 2551
จะมีการเริ่มนําแบรด The Coffee Club ซึ่งปจจุบันบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 The Coffee Club มีสาขากวา
180 สาขาในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด บริษัทคาดวาจะเริ่มเปดใหบริการ The Coffee Club ในประเทศ
ไทยจํานวน 2 – 4 สาขาภายในป 2551
ทั้งนี้ บริษัท คาดวาจะใชเงินลงทุนในป 2551 รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,200 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการ
ชําระเงินลงทุนใน The Coffee Club
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย เนื่องจากเล็งเห็นผลตอบแทนจาก
การลงทุนซึ่งเปนมูลคาเพิ่มจากการลงทุนของธุรกิจโรงแรม การดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยของบริษัท ได
ดําเนินในรูปแบบของการทํา Mixed Use development โดยโครงการที่กําลังกอสรางในปจจุบัน คือโครงการราชดําริ
เรสซิเดนท โดยจะแลวเสร็จใน 2553
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ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย
การเติบโตของกลุมธุรกิจใหเชาศูนยการคาจะเปนการเนนการพัฒนาพื้นที่ใหเชาที่มีอยูเดิมเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคในพื้นที่ใหมากขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัท ก็ยังมองหาพื้นที่ใหมๆที่ตรงกับรูปแบบการ
ใหบริการพื้นที่ศูนยการคาของบริษัท ปจจุบันบริษัท ไดมีการพัฒนาที่ดินในบริเวณที่ตั้งโรงแรมเจดับบลิว แมริออท
ภูเก็ต และโครงการไทมแชร 1 และ 2 สําหรับธุรกิจศูนยการคาแหงใหม ซึ่งจะสามารถรองรับรานคาจํานวน 20 ราน
ประกอบไปดวยรานอาหาร รานขายของที่ระลึกตาง ๆ คาดวาจะแลวเสร็จในปลายปนี้
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ
นับตั้งแตป 2542 ที่บริษัท ไดเริ่มทําธุร กิจ รวมกับมันดาราสปา ปจจุบันธุรกิจศูนยบริการเพื่อสุข ภาพได
ขยายตัวจนกลายเปนผูนําภาคธุรกิจ ในปจจุบัน บริษัท ไดประสบความสําเร็จในการขยายจํานวนสาขาในประเทศ
ไทย 13 สาขา และตางประเทศจํานวน 11 สาขา คาดวาภายในป 2552 บริษัท จะสามารถขยายธุรกิจสปา เพิ่มขึ้นอีก
ไมต่ํากวา 5 สาขาซึ่งจะเปนสาขาในโรงแรมตางประเทศ อาทิ จีน ตะวันออกกลาง มัลดีฟส และแอฟริกา การเติบโต
ของธุรกิจสปา โดยเฉพาะการใหบริการภายใตชื่อมันดาราสปา ซึ่งเปนที่รูจักดีทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัท ยังจะได
ขยายการใหบริการสปาภายใตเครื่องหมายการคาอนันตรา และเดอะ สปา ซึ่งคาดวาจะสามารถขยายตัวไดอยาง
รวดเร็วในแถบภูมิภาคดังกลาวเนื่องจากมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ประกอบกับกระแสนิยมในเรื่องของ
สุขภาพเปนปจจัยเสริม
ธุรกิจบันเทิง
บริษัท ไมไดมีการขยายพื้นที่และการใหบริการในสวนของธุรกิจบันเทิงในป 2550 แตจะมีการปรับปรุงในสวน
ของเครื่องเลนบางสวน นอกจากนี้จะเปนการจัดกิจกรรมเสริมรวมกับพิพิธภัณฑริบลี่ส ยกตัวอยางเชน การจัดอันดับ
กินเนสบุคส โดยการจับเวลาผูทาชิงในการจูบงูจงอางในปที่ผานมา เปนตน การขยายตัวของธุรกิจในกลุมนี้ใน
อนาคตก็ขึ้นอยูกับการตอบรับของผูบริโภค คุณภาพ และมาตรฐานของเครื่องเลนภายใตรูปแบบของการดําเนินงาน
ของริบลี่ย ประเทศสหรัฐอเมริกา
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย
บริษัท ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัท ที่มีจํานวนสูงกวา
รอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่กระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท อยางมีนัยสําคัญ
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8. โครงสรางเงินทุน
(1) หลักทรัพยของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,338.82 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 3,275.30 ลานหุน และหุน
บุริมสิทธิ 63.52 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 3,021.74 บาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 2,958.22 ลานหุน และหุนบุริมสิทธิ 63.52 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ ใหมีบุริมสิทธิดังนี้
1. บุริมสิทธิในการแบงผลกําไรในรูปของเงินปนผลเปนดังนี้
(ก) ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผล อันเปนสวนแบงผลกําไรของบริษัทกอนผูถือหุนสามัญในอัตราคงที่
ตลอดอายุของหุนบุริมสิทธิรอยละ 3.75 ของราคาเสนอขายตอหุน ที่กําหนดโดยบริษัทในการเสนอขายหุน
บุริมสิทธิดังกลาวใหแกผูลงทุนในแตละคราว
(ข) ผูถือหุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลเฉพาะในปที่บริษัทไดมีการประกาศจายเงินปนผลเทานั้นและใหมี
สิทธิไดรับเงินปนผลสะสมสําหรับปที่บริษัทไมไดประกาศจายเงินปนผลและ/หรือในสวนของเงินปนผลที่
ไมสามารถจายไดเต็มตามอัตราที่กําหนดใน (ก)
(ค) เงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุนบุริมสิทธินั้นจะจายในอัตราที่กําหนดไวใน (ก) เทานั้น และจะไมมีการจายเงิน
ปนผลเพิ่มเติมอีกสําหรับผูถือหุนบุริมสิทธินั้นๆ
2. บุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่ออกหุนบุริมสิทธิ โดยหุนบุริมสิทธิจะเริ่มแปลง
เปนหุนสามัญไดภายหลังจากวันครบกําหนดระยะเวลา 4 ป นับจากวันที่ออกหุนบุริมสิทธิ เมื่อครบกําหนดเวลา
แปลงสภาพเปนหุนสามัญดังกลาวแลว ใหบุริมสิทธิดังกลาวเปนอันสิ้นสุดลงทันที โดยใหมีสิทธิอยางเดียวกับหุน
สามัญ และใหแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ ใหกระทําไดโดยผูถือหุน
บุริมสิทธิยื่นคําขอแปลงหุนตอบริษัท หรือนายทะเบียนหุนของบริษัท พรอมกับการสงมอบใบหุนคืนใหแกบริษัท
ตามเวลาที่บริษัทกําหนด โดยหุนบุริมสิทธิ 1 หุนมีสิทธิแปลงเปนหุนสามัญได 1 หุน การแปลงหุนบุริมสิทธิเปน
หุนสามัญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ปจจุบันมีผูถือหุนบุริมสิทธิ 2 ราย ไดแก บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด ออกหุนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 แปลงสภาพ
เปนหุนสามัญไดตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2550 สิ้นสุดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 และบมจ. ธนาคารไทยพาณิชยออก
หุนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 แปลงสภาพเปนหุนสามัญไดตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2551 สิ้นสุดวันที่ 20 เมษายน 2552
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 หลักทรัพยอื่น
-หุนกู
1. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 1,000 ลานบาท อายุ 6 ป 11 เดือน
ครบกําหนดไถถอนในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 อัตราดอกเบี้ย 5.25 ตอป ตลอดอายุหุนกู ผูออกหุนกู/ผูถือหุนกูไ มมี
สิทธิในการไถถอนหุนกูกอ นครบกําหนด ณ 31 ธันวาคม 2550 มียอดคงเหลือ 1,000 ลานบาท
2. หุนกูระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินตนและไมมีผูแทนผูถือ
หุนกู มูลคา 1,100 ลานบาท อายุ 5 ป ออกในเดือนพฤษภาคม 2548 ครบกําหนดไถถอน วันที่ 6 พฤษภาคม
2553 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.73 ตอป ณ 31 ธันวาคม 2550 มียอดคงเหลือ 1,100 ลานบาท
3. หุนกูระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 1,840 ลานบาท
อายุ 5 ป ออกในเดือนกันยายน 2550 ครบกําหนดไถถอน วันที่ 19 กันยายน 2555 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.81 ตอป
ณ 31 ธันวาคม 2550 มียอดคงเหลือ 1,840 ลานบาท
4. หุนกูระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 2,060 ลานบาท
อายุ 7 ป ออกในเดือนกันยายน 2550 ครบกําหนดไถถอน วันที่ 19 กันยายน 2557 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.21 ตอป
ณ 31 ธันวาคม 2550 มียอดคงเหลือ 2,060 ลานบาท
 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
1. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
โดยไมคิดมูลคา ตามโครงการอายุ 5 ป จํานวน 5.0 ลานหนวย จัดสรรแลว 5.0 ลานหนวย อัตราการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 14.07522 หุน ราคาการใชสิทธิเทากับราคาตลาดหลังหักสวนลดรอยละ
5 กําหนดสิ้นสุดการใชสิทธิในเดือนกุมภาพันธ 2551 ทั้งนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมิไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน 4,441,405
หนวย และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิจํานวน 558,595 หนวย
2. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
ครั้งที่ 2 ตามโครงการอายุ 5 ป กําหนดสิ้นสุดการใชสิทธิในเดือนมกราคม 2554 จํานวน 123.80 ลานหนวย
จัดสรรแลว 92.67 ลานหนวย (โดยเปนจํานวนสุทธิจากการจัดสรรทั้งสิ้น 94.51 ลานหนวยหักดวยใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ไดรับคืนจํานวน 1.84 ลานหนวยจากพนักงานที่ลาออกภายใน 1 ปนับจากวันที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขาย)
โดยบริษัทไดรับอนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 และไดจัดสรรใหกับกรรมการและพนักงาน 2 ครั้ง
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 จํานวน 71.5 ลานหนวย และวันที่ 15 ธันวาคม 2549 จํานวน 23.01 ลานหนวย โดยเริ่ม
ใชสิทธิไดครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ 2549 อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน
และราคาการใชสิทธิเทากับราคาสวนลดรอยละ 20 ของราคาเฉลี่ยหุนของบริษัท 30 วันกอนวันประชุมวิสามัญผู
ถือหุน ครั้งที่ 1/2548 หรือเทากับ 3.03 บาทตอหุน (ซึ่งภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิจากการออก
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ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญแกผูถือหุนเดิม ณ เมษายน 2549 อัตราการใชสิทธิปจจุบันเทากับ 1 หนวย
ตอหุนสามัญ 1.02232 และราคาใชสิทธิปจจุบันเทากับ 2.915 บาทตอหุน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน 43,419,000 หนวย และ
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิจํานวน 49,123,000 หนวย
3. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
ครั้งที่ 3 ตามโครงการอายุ 5 ป กําหนดสิ้นสุดการใชสิทธิในเดือนพฤศจิกายน 2555 จํานวน 20 ลานหนวย ไดรับ
อนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550โดยไดจัดสรรครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2550 จํานวน 12,254,967 หนวย
และเริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกวันที่ 31 มกราคม 2551 อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1
หุน และราคาการใชสิทธิเทากับราคาสวนลดรอยละ 10 ของราคาเฉลี่ยหุนของบริษัท 30 วันกอนวันประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 14/2550 หรือเทากับ 9.81 บาทตอหุน
4. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตราสวน 10 หุนสามัญตอ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา จํานวน 292,403,987 หนวย อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1
หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน ในราคา 6 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 24 เดือนนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยบริษัทไดรับอนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2549 และไดจัดสรรใหกับผูถือหุนเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549
โดยจะเริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน 53,263,695 หนวย และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิจํานวน
239,140,292 หนวย
(2) ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรก ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 (วันปดสมุดทะเบียนลาสุด)
รายชื่อผูถือหุน
จํานวนหุนที่ถือ รอยละ
1. กลุมไมเนอร
1,528,180,253 51.03
- บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
503,478,032 16.82
- บริษัท มารเวลลัส เวลธ จํากัด
50,385,344
1.68
- บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) จํากัด
498,159,921 16.64
- นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
211,735,999
7.07
- บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)
177,917,649
5.94
- นายจอหน สกอต ไฮเน็ค
86,238,642
2.88
- นายเดวิด ไฮเน็ค
261,435
0.00
- นางแค็ทลีน แอนน ไฮเน็ค
3,231
0.00
2. นายนิติ โอสถานุเคราะห
182,610,125
6.10
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รายชื่อผูถือหุน
3. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd.
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร จํากัด1
5. Somers (U.K.) Limited
6. Merrill Lynch, Pierce, Fenner, & Smith Inc.
7. Chase C.S.Central Nominees Limited
8. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9. State Street Bank and Trust Company For Australia
10 Investors Bank and Trust Company

จํานวนหุนที่ถือ รอยละ
134,003,956
4.48
82,786,120
2.77
80,355,454
2.68
68,109,619
2.28
61,669,940
2.11
59,884,074
2.00
50,645,728
1.69
49,735,490
1.66

หมายเหตุ 1. ทั้งนี้ผูลงทุนใน NVDR จะไดรับสิทธิประโยชนทางการเงินตางๆ (Financial Benefits) เชนเงินปนผลและสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน
เสมือนการลงทุนในหุน แตจะไมมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non-Voting Rights) (เวนแตกรณีการใช
สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ทําให
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึ่งจะมีผลใหสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนรายอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในการตรวจสอบ
จํานวนหุนที่ถูกออกเปน NVDR นั้น สามารถตรวจสอบไดจาก http://www.set.or.th/nvdr

(3)

นโยบายการถือหุนไขวของบริษัท
โครงสรางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยมีลักษณะเปนการถือหุนไขวระหวางบริษัท บริษัท เดอะ ไมเนอร
ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งอาจไมเปนไปตามหลักเกณฑการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ขอ 14 (2) ไมมีการถือหุนไขวระหวางผู
ขออนุญาต ผูถือหุนรายใหญ บริษัทยอย และบริษัทรวม และอยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว
หลักเกณฑขอ 19 (2) ผูขออนุญาตอาจไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมไดก็ตอเมื่อผูขออนุญาตไดแสดงวาการ
ถือหุนไขวดังกลาวมีเหตุจําเปนและสมควร เปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกิจการ และไมกอใหเกิดความไมเปน
ธรรมตอผูถือหุน รายละเอียดโครงสรางการถือหุนในกลุมดังแสดงในแผนภาพ
โครงสรางการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2550
MINOR
18.33%*
MINT

9.24%
5.89%

99.67%
MFG

MINOR = บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
MINT = บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
MFG = บริษัท เดอะ ไมเนอรฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ * MINOR ถือหุนทางตรงและทางออมใน MINT ในสัดสวนรอยละ 18.33
(คํานวณจากจํานวนหุนทีอ่ อกและชําระแลวของ MINT ณ 31 ธันวาคม 2550
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การถือหุนระหวาง บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“MINT”) กับ บริษัท เดอะ ไมเนอรฟูด กรุป จํากัด
(มหาชน) (“MFG”)
การถือหุนใน MFG โดย MINT มีที่มาจากการที่ MINT ไดเล็งเห็นวาการเขาถือหุนใน MFG จะเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดซื้อวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม และเปนโอกาสในการขยายธุรกิจดานอาหารและเครื่องดื่ม
รวมถึงเปนการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ โดย MINTไดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย MFG ในป 2544 ป 2546 และป 2547
จนกระทั่งมีสัดสวนการถือหุนใน MFG รอยละ 99.78 และไดขอเพิกถอนหลักทรัพยของ MFG จากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2547 ณ 31 ธันวาคม 2550 MINT มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.67 ใน
MFG
สําหรับการถือหุนใน MINT โดย MFG นั้น เปนการถือหุนมาตั้งแตป 2536 หรือกวา 12 ป ตั้งแต MFG เริ่มมีสถานะ
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยที่มี
ศักยภาพในการเติบโตและมีความสามารถในการทํากําไร ทั้งนี้การถือหุนใน MINT เริ่มตั้งแตป 2536 ในสัดสวนรอยละ 0.35
และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 6.85 ในป 2538 และรอยละ 5.89 ณ 31 ธันวาคม 2550
สัดสวนการถือหุนใน MFG เกือบรอยละ 100 ทําให MINT มีสวนไดเสียและมีอํานาจควบคุมการจัดการใน MFG
ดังนั้นแมจะมีโครงสรางการถือหุนไขวแตโครงสรางดังกลาวมีความชัดเจนวา MINT เปนผูมีอํานาจในการบริหารจัดการและมี
อํานาจควบคุมใน MFG จึงมั่นใจไดวาผูถือหุนจะไดรับความเปนธรรมอยางเต็มที่ นอกจากนี้สัดสวนการถือหุนของ MFG ใน
MINT เพียงรอยละ 5.89 มิไดทําให MFG มีอํานาจควบคุมหรือบริหารจัดการใดๆ ใน MINT
หากจะแกไขโครงสรางการถือหุนไขวดังกลาวโดยการขายหุน MINT ที่ถืออยูโดย MFG จํานวน 177.9 ลานหุน (หรือ
รอยละ 5.89 ) จะทําให MFG มีกําไรจากการขายหุน ซึ่งทําใหเกิดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล การขายหุน MINT ดังกลาวจะ
สงผลกระทบใหกําไรสุทธิและสวนของผูถือหุนของ MFG และ MINT ลดลง ซึ่งทําใหผลประโยชนผูถือหุนของ MINT ลดลง
ตามไปดวย ดังนั้นจึงไมเปนผลดีตอผูถือหุนของ MINTโดยรวม
อย างไรก็ ตาม บริ ษั ทเล็ งเห็ นเจตนาอั นดี ของการจั ดโครงสร างการถื อหุ นที่ มิ ให มี การถื อหุ นไขว ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2548 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 จึงไดพิจารณาแนวทางตางๆ ในการจัดการโครงสรางการถือหุน
เพื่อใหเปนประโยชนที่ดีที่สุดของกิจการและไมกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูถือหุน โดยมีมติใหดําเนินการปรับโครงสราง
การถือหุนภายในกลุมบริษัท และใหคํารับรองที่จะดําเนินการดังนี้
1.) MFG จะไมเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน MINT และจะทยอยลดสัดสวนการถือหุน ลงเรือ่ ยๆ
2.) หาก MINT เสนอขายหลักทรัพยตอ MFG MFG สามารถดําเนินการไดเปนรายกรณีดังนี้
2.1) การจายหุนปนผล : MFG สามารถรับ หุนปนผลดังกลาวได เนื่องจากการจาย หุนปนผลดังกลาวเปนการออกใหผูถือ
หุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุนที่เปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้น
2.2) การออกหุนเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิม (Right Offering) อาทิ 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ที่ราคาต่ํากวาราคาตลาด : MFG
สามารถจองซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวไดเนื่องจากการออกหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนการออกใหผูถือหุนทุกรายตาม
สัดสวนการถือหุนที่เปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้น รวมถึงการใชสิทธิดังกลาวจะเปน
ประโยชนตอ MFG เพราะจะมีกําไรจากสวนตางราคาหุน ทั้งนี้ MFG ตองทําการจองซื้อตามสิทธิเทานั้นโดยไมมีการ
จองซื้อเกินสิทธิ
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2.3 )การออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน( Right Warrant) (อาทิ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ราคาเสนอขาย 0 บาท ราคาแปลงสภาพไมเกิน 6 บาทตอหุน อายุ 2 ป) : กรณีนี้ MFG สามารถรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวได เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือหุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุน และสามารถใชสิทธิ
ซื้อหุนดังกลาวได
3.) MFG จะตองไมใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุนของ MINT ในทุกกรณีโดยไมเขารวมการประชุมผูถอื หุน ของ
MINT
การถือหุน บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) โดยบริษัท ไมเนอรฟูด จํากัด (มหาชน) (“MFG”)
การถือหุนใน MINOR โดย MFG มีที่มาจากการเริ่มลงทุนของ MFG ตั้งแต MFG มีสถานะเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2536 โดยเปนการตัดสินใจลงทุนระยะยาวและจัดเปนการลงทุน
เชิงกลยุทธเนื่องจาก MINOR เปนบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี และมีอัตราการจายเงินปนผลที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ณ 31 ธันวาคม 2550 MFG มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 9.24 ใน MINOR ทั้งนี้ การถือหุนใน MINOR โดย
MFG ดังกลาวมิไดมีเจตนาที่จะกอใหเกิดโครงสรางการถือหุนไขว หากแตเปนการลงทุนเชิงกลยุทธที่จะเพิ่มพูน
ประโยชนใหกับกิจการและผูถือหุน
อยางไรก็ตาม บริษัทเล็งเห็นเจตนาอันดีของการจัดโครงสรางการถือหุนที่มิใหมีการถือหุนไขว ดังนั้น บริษัทจึง
ใหคํารับรองที่จะดําเนินการดังนี้
1.) ภายในป 2551 จะตองดําเนินการไมใหมีการถือหุน ใน MINOR โดย MFG
2.) ภายในป 2551 หาก MINOR เสนอขายหลักทรัพยตอ MFG MFG สามารถดําเนินการไดเปนรายกรณีดังนี้
2.1) การจายหุนปนผล : MFG สามารถรับ หุนปนผลดังกลาวได เนื่องจากการจาย หุนปนผลดังกลาวเปนการออกใหผูถือ
หุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุนที่เปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้น
2.2) การออกหุนเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิม (Right Offering) อาทิ 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ที่ราคาต่ํากวาราคาตลาด : MFG
สามารถจองซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวไดเนื่องจากการออกหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนการออกใหผูถือหุนทุกรายตาม
สัดสวนการถือหุนที่เปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้น รวมถึงการใชสิทธิดังกลาวจะเปน
ประโยชนกับ MFG เพราะจะมีกําไรจากสวนตางราคาหุน ทั้งนี้ MFG ตองทําการจองซื้อตามสิทธิเทานั้นโดยไมมีการ
จองซื้อเกินสิทธิ
2.3 )การออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน( Right Warrant) (อาทิ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ราคาเสนอขาย 0 บาท ราคาแปลงสภาพไมเกิน 6 บาทตอหุน อายุ 2 ป) : กรณีนี้ MFG สามารถรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวได เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือหุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุน ทั้งนี้เมื่อ MFG รับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมาแลวจะตองไมใชสิทธิแปลงสภาพ และจะตองขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวออก
โดยไมชักชา (ภายในป 2551) หรือหากมีการใชสิทธิซื้อหุน จะตองขายหุนดังกลาวออกไปภายใน 3 เดือนนับจาก
วันที่ไดหุนมา
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(4)

นโยบายการจายเงินปนผล

คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลสําหรับงวดประจําป 2550 ของบริษัท และบริษัทยอยดังนี้
1) นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัท มีนโยบายในการจายเงินปนผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การ
ขยายงาน ขอกําหนดตามสัญญาเงินกูหรือหุนกูของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมใน
อนาคต เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนในอนาคต โดยมีนโยบายจายเงินปนผลในจํานวนไมนอยกวาเงินปนผลที่จาย
สําหรับงวดประจําปกอนหนา หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ปกติของบริษัท
ในป 2550 บริษัท จายเงินปนผลสําหรับงวดป 2549 จํานวนรวมทั้งสิ้น 491.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.4 ของกําไร
สุทธิ เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลในป 2549 สําหรับงวดป 2548 จํานวนรวมทั้งสิ้น 367.4 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 34.6 ของกําไรสุทธิ
2) นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
• สํ า หรั บบริ ษั ท ย อ ยที่ บริ ษั ท ถื อ หุ น ในสั ด ส ว นร อ ยละ 100 มี น โยบายในการจ า ยเงิ น ป น ผลโดย
พิจารณาจาก ศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ขอกําหนด
ตามสัญญาเงินกูหรือหุนกูของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมใน
อนาคต โดยมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 65 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี หากไมมีเหตุ
จําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทยอยดังกลาว
• สําหรับบริษัทยอยที่บริษัท ถือหุนในสัดสวนนอยกวารอยละ 100 มีนโยบายในการจายเงินปนผล
โดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ขอกําหนด
ตามสัญญาเงินกูหรือหุนกูของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมใน
อนาคต เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนในอนาคต โดยมีนโยบายจายเงินปนผลในจํานวนไมนอย
กวาเงินปนผลที่จายสําหรับงวดประจําปกอนหนา หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผล
นั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทยอยดังกลาว
สําหรับการจายเงินปนผลในปอื่นๆ คณะกรรมการจะไดพิจารณากําหนดนโยบายตอไป
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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
คณะกรรมการ
ฝายตรวจสอบภายใน
วิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ

วิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
ประธานเจาหนาที่บริหาร-โรงแรม

ปรารถนา มโนมัยพิบูลย
ประธานเจาหนาที่การเงิน
และบริหารสวนกลาง

ปรารถนา มโนมัยพิบูลย
รักษาการณประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ -ศูนยการคา
นีล แฮมเชียร
ประธานเจาหนาที่ฝาย
ระบบสารสนเทศ

วิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
รักษาการณประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ -ฝายพัฒนาธุรกิจ
สตีเฟน ฮอนนาวสกี้
General Counsel

จอหน กริฟฟน
รองประธานฝายการตลาด

โครงสร า งกรรมการบริ ษั ท ประกอบด ว ยคณะกรรมการทั้ ง หมด 4 ชุ ด ได แ ก คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 ทานดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
นายพอล ชาลีส เคนนี่
นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย
นายไมเคิล ซากิลด
นายเคนเนธ ลี ไวท
นายไมเคิล เดวิด เซลบีย

ตําแหนง
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน
กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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รายชื่อ

ตําแหนง

7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
8. นายอานิล ธาดานี่
9. นายยศ เอื้อชูเกียรติ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการบริษัทไดแก นางสาวอังคณา เทพประเสริฐวังศา
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท
บริษัทกําหนดใหกรรมการ 2 ทานจากกรรมการที่มิไดดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
สําหรับบริษัทยอย กําหนดใหกรรมการ 2 ทานจากกรรมการทั้งหมดมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท และในกรณี
ที่กรรมการซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทเขาไปเปนกรรมการในบริษัทยอย ก็เปนการเขาไปทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบ เพื่อใหเกิดการถวงดุล โดยมิไดเกี่ยวของกับการบริหารงานที่เปนธุรกิจปกติประจําวันของบริษัทยอยนั้นๆ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยาง
หนึ่งแทนกรรมการภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมี
อํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆได คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานเจาหนาที่บริหารเพื่อปฏิบัติกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการก็ได ให
คณะกรรมการมอบอํานาจแกประธานเจาหนาที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการเห็นเปนการจําเปนและ
สมควร ตองรับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
2. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท โดยใหคณะกรรมการ
มีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได
3. คณะกรรมการมีหนาที่กําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท
รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม เวนแตเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
4. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัทหรือถือหุน
หรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
5. กรรมการตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวและเปนการแขงขันกับกิจการของ บริษัทหรือเขา
เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปน
กรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขัน
กับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือ
หุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
6. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
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9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ ทั้งหมดจํานวน 3 ทานดังนี้
1. นายเคนเนธ ลี ไวท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย
กรรมการตรวจสอบ
3. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการตรวจสอบ
4. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 12/2541 เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2541)
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ และเชื่อถือได
2. ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท
4. ดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
9.1.3 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายเคนเนธ ลี ไวท
2. นายอานิล ธาดานี่
3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย

ตําแหนง
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 23/2545 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545)
พิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท กรรมการ และกรรมการบริหารทุกทาน
9.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายเคนเนธ ลี ไวท
2. นายอานิล ธาดานี่

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
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รายชื่อ
3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย

ตําแหนง
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 25/2547 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2550)
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แทนตําแหนงที่วางลง
2. ทบทวน และนําเสนอคําแนะนําเกี่ยวกับหลักกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับ
แนวทางปฏิบัติที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย และมาตรฐานสากล
3. ดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหสอดคลองกับหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. รายงานการกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการ

9.1.5 คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผูบริหารของบริษัทมีจํานวน 5 ทาน ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหนง

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย
3. นายนีล แฮมเชียร
4. นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้
5. นายจอหน กริฟฟน

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่การเงิน
ประธานเจาหนาที่ฝายระบบสารสนเทศ
General Counsel
รองประธานฝายการตลาด

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2541 เมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม 2541 และครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548)
ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทมีอํานาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทยกเวนกิจการในเรื่อง
ดังตอไปนี้ ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
1. การกําหนดอํานาจหนาที่ตามหนังสือมอบอํานาจภายใน
2. การแกไขขอบังคับของบริษัท
3. การควบกิจการ การแบงแยกกิจการหรือเปลี่ยนแปลงแกไขรูปแบบกิจการของบริษัท
4. การเลิกกิจการ
5. การเพิ่มทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท
6. การเริ่มดําเนินธุรกิจใหม หรือยกเลิกการดําเนินธุรกิจที่มีอยูเดิม
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7. การถอดถอนกรรมการบริษัทและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน
8. การอนุมัติงบประมาณประจําป
ทั้งนี้ในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหารไมมีอํานาจอนุมัติการทํารายการที่
ประธานเจาหนาที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในสวนของการอนุมัติการทํารายการทั่วไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นทําหนาที่แทน โดยมี
ขอบเขตอํานาจหนาที่ ที่ไดรับมอบอํานาจในการอนุมัติตามสายงานและมูลคาของรายการซึ่งไดกําหนดไวอยางชัดเจน
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่10/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมัติ
นโยบายในการมอบอํ า นาจของคณะกรรมการ และนโยบายเกี่ ย วการการอนุ มั ติ ร ายการที่ มี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนดังนี้
คณะกรรมการจะไมอนุมัติการมอบอํานาจใหกับประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลใด ๆ ที่มีความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท หรือบริษัทยอย (1) เขาทํารายการ อนุมัติ หรือตัดสินใจในการเขาทํารายการ ซึ่งรวมถึงการ
แตงตั้งผูรับมอบอํานาจชวง ซึ่งเปนบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ตอรายการดังกลาว หรือ (2) มีความ
ขัดแยงสวนตัว ตอรายการดังกลาว หรือ (3) เขาทํารายการซึ่งไมใชรายการที่มีลักษณะธุรกรรมปกติกับบุคคลใด ๆ เวน
แตรายการดังกลาวมีเงื่อนไขที่เปนประโยชนตอบริษัท
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา
68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยการคัดเลือกจะดําเนินการดังนี้
การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตองมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกินกวา 11 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ทั้งนี้ที่ประชุมผูถือหุนจะเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้
(1) การเลือกตั้งกรรมการจะกําหนดใหเลือกเปนรายบุคคลหรือคราวละหลายคนก็ได
(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก โดยใหถือวาผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับ
หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง (1 หุน ตอ 1 เสียง) ซึ่งเปนวิธีที่บริษัท ไดกําหนดไวในขอบังคับบริษัท
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีใหประธานที่ประชุมออกเสียงไดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด
เมื่อมีการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการในขณะนั้นพนจาก
ตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดใหใชจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
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ทั้งนี้ บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นตามที่กลาวมาแลวในหัวขอ 9.1.4 โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับ
ดูแ ลกิจ การจะเป นผู พิ จ ารณาสรรหาบุคคลที่ มี คุณ วุ ฒิแ ละประสบการณ เพื่ อ ดํา รงตํ า แหน ง กรรมการบริ ษัท แทน
ตําแหนงที่วางลง
การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 3 ทาน และมีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 3 ป ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะตองไมเปนกรรมการบริหารและจะตองมีความรูและประสบการณดานธุรกิจการเงินการบัญชีและการ
ตรวจสอบบัญชี
การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการเป น ผู แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทน ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน
การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย
กรรมการจํานวน 3 ทาน
คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ
บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของบริษัทตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้นับ
รวมถึงหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทที่เกี่ยวของ หรือ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจาก บริษัท
บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทที่เกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและบริหารงาน
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนได
เสียในลักษณะดังกลาวในเวลา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ ยกเวนคณะกรรมการบริษัท
ไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติ
หนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ
4. เปนกรรมการที่ไมใชผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
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6.

7.
8.
9.

เปนกรรมการที่สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุน
รายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว
เปนกรรมการที่มีความรูความสามารถและมีความชํานาญที่เหมาะสม
กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานบัญชีและการเงินและมี
ความรูตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน
เปนกรรมการที่สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1 ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
1.2 - เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมบริษัทที่
เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
- เปนกรรมการที่ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัท
ในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
1.3 - เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงิน
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
- เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะขางตนมากอนในระยะเวลา 1 ป
กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ เวนแตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวา การ
เคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ
1.4 เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
1.5 เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
1.6 สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวข
องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว
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9.3 หลักการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหบริษัทบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจและสรางการเติบโตใหบริษัทอยางยั่งยืนใน
ระยะยาว
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทบทวน และปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดีทุกป เพื่อใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดลอม สถานการณ หรือกฎหมาย
1. สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน และกําหนดในหลักกํากับดูแลกิจการของบริษัท ให
บริษัทดูแลผูถือหุนทุกรายใหไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเทาเทียมกันดังนี้
1.1. สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ผูถือหุนพึงจะไดรับ ทั้งสิทธิในการออกเสียง สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการซื้อ
ขายหรือโอนหุน สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และสิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ เทา
เทียมกันและในรูปแบบที่เหมาะสมตอการพิจารณาตามเวลาที่เหมาะสม
1.2. สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมถึงการแตงตั้งผูสอบบัญชีอิสระ
1.3. สิทธิในการจัดสรรเงินปนผล
1.4. สิทธิในการไดรับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผูถือหุน
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนวันประชุมผูถือหุน โดยเปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท
1.5. สิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและขอมูลที่เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม
กฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม และประเด็นที่ใชในการพิจารณา โดยบริษัทจะสงหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ บริษัท จะจัดวัน เวลาและสถานที่เพื่อ
อํานวยความสะดวกสูงสุดใหแกผูถือหุนที่เขารวมประชุม
1.6. บริษัท ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนาสําหรับการประชุมผูถือหุนโดยติดตอสงคําถาม
ผานเว็บไซตของบริษัท
2. ความเทาเทียมกันของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน โดยไดกําหนด
นโยบายใหดูแล และปกปองสิทธิของผูถือหุน และสนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยาง
เปนธรรม และเทาเทียมกัน นอกจากนี้ นโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูถือหุนจะตองเปนไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตองสอดคลองกับขอปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ
นโยบายหลักของบริษัทที่กําหนดขึ้นเพื่อดูแลใหผูถือหุนไดรับสิทธิที่เสมอภาค เปนธรรมและเทาเทียมกัน ไดแก
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2.1. การเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนา
บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑในการเสนอวาระการประชุมและเผยแพรใหผูถือหุนไดทราบผานทางเว็บไซตของ
บริษัท
2.2. การเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถรวมประชุมมอบฉันทะได
2.2.1 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได บริษัทไดอํานวยความสะดวกโดยการเสนอ
หนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปดโอกาสใหผูมอบฉันทะสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับความ
ตองการของผูมอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะทั้งหมด เปนหนังสือมอบอํานาจตามแบบที่
กําหนดโดย กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
2.2.2 อํานวยความสะดวกใหผูมอบฉันทะ โดยผูมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระซึ่ง
จะเปนผูปฏิบัติหนาที่ตามเจตนารมณของผูมอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทไดแนบรายละเอียดกรรมการ
อิสระดังกลาวพรอมหนังสือมอบฉันทะ
2.3. ความเทาเทียมกันในระหวางการประชุมผูถือหุน
2.3.1 กอนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนทราบถึงกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการ
ประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
2.3.2 ในการประชุมผูถือหุน ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการจะเขารวมประชุม
เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระการประชุม หรือบริษัท อยาง
เต็มที่
2.3.3 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
2.3.4 ในการประชุมผูถือหุน ตองดําเนินตามวาระตามที่ไดแจงในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ทั้งนี้
บริษัท ไมมีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลําดับวาระการ
ประชุม เวนแตการเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีเหตุผลอันสมควร
2.3.5 เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ในการประชุมผูถือหุนป 2551 บริษัทจะใชบัตรลงคะแนน
ในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแมนยํา บริษัทไดนําระบบคอมพิวเตอร
มาใชในการลงทะเบียนและลงมติของผูถือหุน
2.4. ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมตามวาระ พรอมทั้งมติที่ประชุม และจํานวน
เสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สําคัญที่ใชในการพิจารณา ใหแลวเสร็จ
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และเผยแพรไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของ
บริษัท
2.5. นโยบายและมาตรการการดูแลขอมูลภายใน
บริ ษั ท มี น โยบายและวิ ธี ก ารดู แ ลกรรมการและผู บริ ห ารในการนํ า ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ไปใช เ พื่ อ
ประโยชนสวนตน โดยกําหนดให กรรมการและผูบริหารแจงและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยผานมายัง
สํานักเลขานุการของบริษัท กอนนําสงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย นอกจากนี้บริษัทยังขอความรวมมือไปยังกรรมการ
และผูบริหารทุกทานใหงดการซื้อขายหลักทรัพยในชวงที่ไดรับขอมูลที่สําคัญและมีผลกระทบตอราคา
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ในการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2550 บริษัทไดจัดใหผูถือหุนไดรับสิทธิและความเทาเทียมกันดังกลาว
ทั้งหมดตามสิทธิผูถือหุนที่กลาวในขอ 1 และขอ 2 ขางตน และสําหรับการประชุมสามัญประจําป 2551 บริษัทจะ
ดําเนินการใหผูถือหุนไดรับสิทธิและความเทาเทียมกันดังกลาว
3. บทบาทของผูมสี วนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี
ผูถือหุน

บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มุงมั่นในการสรางการเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่
ดีใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องในระยะยาว
ลูกคา
บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการอยางตอเนื่อง เพื่อความพอใจสูงสุดของ
ลูกคา
คูคา
บริษัทมุงมั่นที่จะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม
โดยคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน
เจาหนี้
บริษัทจะปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปนธรรม โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญา
และพันธะทางการเงินอยางเครงครัด
คูแขง
บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันสากล ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขง
ดวยการกลาวหาในทางรายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
พนักงาน
บริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม ทั้งใน
ดานโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พรอมใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัยในการทํางาน
สังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทมุงมั่นดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม และใหความสําคัญกับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยในป 2550 บริษัทไดจัดตั้งสายงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคม เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานึกใหกับทุกคนในองคกร ในอันที่จะ
ดูแล พัฒนา และเสริมสรางสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียโดยรวมควบคูกับการ
เติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน
ผูมีสวนไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจงขอรองเรียน หรือแจงเบาะแสการกระทําผิดเกี่ยวกับรายงานทาง
การเงิน ระบบควบคุมภายใน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผานเว็บไซตบริษัท โดยผูสอบบัญชีภายในจะ
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4. การเปดเผยขอมูล
4.1. ความสัมพันธของผูลงทุน
คณะกรรมการไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ถูกตอง แมนยํา และตรงเวลา ทั้ง
รายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป โดยผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธจะจัดทําแผนนักลงทุนสัมพันธ
ประจําป ซึ่งรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่การเงินเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีวิธีการ ชองทาง และขอมูล
ขาวสารที่มีประสิทธิภาพทั้งเพื่อสื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน และผูจัดการกองทุน ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับ
วิสัยทัศน กลยุทธ ขอมูลทางการเงิน การประกอบการ โดยในปที่ผานมาบริษัท ประสบความสําเร็จในการ
สื่อสารขอมูลกับนักลงทุนโดยการใชชองทางการสื่อสารตางๆ ไดแก การสงขาว การประชุมผานทางโทรศัพท
การประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานเปนประจําทุกไตรมาส การเดินทางไปพบปะนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ
(Road Show) การเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท รายงานประจําป ขอมูลสรุปของบริษัท (Fact Sheets)
และสื่ออื่นๆ รวมไปถึงการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางตลาดหลักทรัพยหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ผูดูแลสวนงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทไดแก นางสาวประภารัตน ตังควัฒนา ผูอํานวยการอาวุโสฝาย
การเงิน
4.2. หลักการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทในการ
สรางการเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว โดยไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร และ
พิจารณาปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการทุกป หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการที่
สําคัญไดแก สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน วิสัยทัศน พันธกิจ คณะกรรมการและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ หลักการในการดําเนินธุรกิจ การควบคุมและการกํากับดูแล ความขัดแยงทางผลประโยชน
นโยบายที่มีตอลูกคา คูแขง ชุมชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม การกําหนด “ขอพึงปฏิบัติทาง
จริยธรรม” เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส รวมถึงกําหนด
ชองทางการรายงานกรณีที่มีการประพฤติผิดกฎหมาย หรือนโยบายที่กําหนดไว
4.3. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ขอมูลทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําป และจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวางบการเงินไดถูกจัดทํา
ภายใตนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแหงประเทศไทย และเปดเผยขอมูลที่เพียงพอตอ
สาธารณชน นอกจากนี้ คณะกรรมการไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพที่ไดการ
รับรองดานบัญชีที่ถูกตองและเพียงพอ
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ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเปนอิสระ ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป
4.4. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันได โดยอยูในระดับที่
สามารถเปรียบเทียบไดกับอุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณภาพ โดยคาตอบแทน
กรรมการจะอยูในรูปเบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการ สําหรับในสวนของผูบริหาร รวมถึงประธานเจาหนาที่
บริหาร จะไดรับในรูปคาตอบแทนและโบนัส นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีโครงการใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับ
ผูบริหารและพนักงาน มีอายุการใชสิทธิเปนระยะเวลา 5 ป เพื่อสรางแรงจูงใจในการสรางการเติบโตในระยะยาว
ใหกับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระและกรรมการที่ไม
เปนผูบริหารทั้งหมด จะพิจารณาคาตอบแทนดังกลาว ในป 2550 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร มี
รายละเอียดดังนี้
4.4.1. คาตอบแทนกรรมการ
กรรมการ

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2. นายพอล ชาลีส เคนนี่
3. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย
4. นายไมเคิล ซากิลด
5. นายเคนเนธ ลี ไวท
6. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย
7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
8. นายอานิล ธาดานี่
9.นายยศ เอือ้ ชูเกียรติ

เขาประชุม
คณะกรรมการ
(ครั้ง)

คณะกรรม
การบริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

7/7
6/7
6/7
5/7
6/7
6/7
7/7
5/7
6/7

200,000
200,000
200,000
200,000
520,000
405,000
530,000
510,000
520,000

160,000
80,000
-

4.4.2. คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท
จํานวน (ราย)*
1. ผูบริหาร

9

คณะกรรมการ คณะกรรม
กําหนด
การสรรหา
คาตอบแทน

50,000
50,000
50,000
-

คาตอบแทน
และโบนัส (บาท)
58,604,192

50,000
50,000
50,000
-

คาตอบแทน
กรรมการอื่น
จากบริษัทยอย

รวม

180,000
180,000
200,000
220,000
180,000
-

380,000
200,000
380,000
400,000
780,000
725,000
610,000
790,000
520,000

ใบสําคัญแสดงสิทธิ**
(หนวย)
3,164,000

*ในป 2550 ผูบริหารมีจํานวนทั้งสิ้น 9 ราย ดังนี้ 1. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 3. นายไมเคิล ซากิลด
(โอนยายไปสังกัดบริษทั ยอย) 4. นายมิเชลล แวน เดอ โฮเวน (โอนยายไปสังกัดบริษทั ยอย) 5. นายธนพจน ภาคสุวรรณ (ลาออก)
6. นายจอหน เวสโทบี้ (ลาออก) 7. นายนีล แฮมเชียร 8. นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้ 9. นายจอหน กริฟฟน
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** ในป 2550 บริษัทไดจดั สรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแกผูบริหารของบริษัท ตามโครงการ 3
(MINT ESOP 3) อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 5 ป อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุน สามัญ 1 หุน ราคาการใชสิทธิ
เทากับ 9.81 บาทตอหุน

4.5. การปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดจัดตั้งใหมีคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ไดแก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการซึ่งมี
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตามรายละเอียดในหัวขอ 9.1 เรื่องโครงสรางการจัดการ
4.5.1. ตารางสรุปการเขารวมประชุมของคณะอนุกรรมการ
กรรมการ
1. นายเคนเนธ ลี ไวท
2. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย
3. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการสรรหา

4/4
0/4
4/4

1/1
1/1

1/1
1/1

1/1

1/1

4. นายอานิล ธาดานี่

4.6. นโยบายการดูแลดานสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสังคม และสิ่งแวดลอม ในฐานะเปนสมาชิกของสังคม
โดยสนับสนุนนโยบายที่จะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูกับการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท ในป 2550
บริษัทไดจัดตั้งสายงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขึ้น เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานึกใหกับ
ทุกคนในองคกร ในอันที่จะดูแล พัฒนา และเสริมสรางสังคม สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสียโดยรวมควบคูกับ
การเติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทไดรวมกับบริษัทในเครือ และบริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) และบริษัทในเครือ (รวมเรียกวา กลุมไมเนอร) ไดดําเนินการกิจกรรมดานสังคมดังนี้
ดานการศึกษา: กลุมบริษัทไมเนอรไดรวมกับสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาลักษณะ
ตางๆ เชน การใหทุนการศึกษาและจัดหาอุปกรณเพื่อการศึกษา โดยไดรับเปนผูอุปถัมภโรงเรียนบานหนองขาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในโครงการโรงเรียนทดลอง (Lab school) นอกจากนี้ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน) บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการไดรวมกันพัฒนา 3
โครงการสําหรับนักเรียน ไดแก โครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษ โครงการคอมพิวเตอร และโครงการหองสมุด
ในฝน และยังใหการชวยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย โดยใหทุนการศึกษาผานมูลนิธิ รอย อี ไฮเน็ค
ดานการดูแลสิ่งแวดลอม: กลุมบริษัทไมเนอรยังรวมกันสนับสนุนและอนุรักษสัตวและสัตวปาโดยรวมมือกับ
ชุมชนหรือมูลนิธิที่เกี่ยวของ เชน การเขารวม King’s Cup Elephant Polo Tournament ที่จัดขึ้นโดยอนันตรารี
สอรท จังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดจัดขึ้นติดตอกันเปนปที่หก และสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
ดูแลชางแลวถึง 5 ลานบาท นอกจากนี้ ยังเปนสมาชิกของ Golden Triangle Asian Elephant Foundation ที่จัดตั้ง
ขึ้น เพื่อ ช ว ยชี วิ ต ชา งในเมื อ งหลวง โดยการหาที่ อยู ที่เ หมาะสมในเขตพื้น ที่ ชนบท ในสภาพแวดล อ มที่ เ ป น
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ดานสุขภาพอนามัย: กลุมบริษัทไมเนอรยังใหการสนับสนุนการรักษาสุขภาพและการใหบริการดานสาธารณสุข
ในเขตชุมชนที่บริษัทตั้งอยู เชน ชวยเหลือเหยื่อผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส (‘HIV/AIDS’) ที่วัดพระบาทน้ําพุ เปนผู
ริเริ่มและสนับสนุนโครงการวิจัยโรคมะเร็งที่โรงแรมโฟรซีซั่น กรุงเทพ จัดหาเงินทุนใหกับสภากาชาดไทยใน
การสรางบอน้ําในถิ่นที่หางไกล ใหระบบสุขอนามัยที่ดีสําหรับเด็กๆ ระดมเสื้อหนาวเพื่อบริจาคใหกับผูประสพ
ภัยหนาว จัดหาเงินทุนเพื่อชวยเหลือเด็กพิการผานมูลนิธิ Operation Smile Foundation
การมีสวนรวมระดับชุมชน: กลุมบริษัทไมเนอรไดสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู โดย
การสรางสนามเด็กเลน โรงอาหาร โรงครัว รวมถึงการบริจาคอุปกรณ คอมพิวเตอรและหนังสือ นอกจากนี้
บริษัทยังมีสวนรวมในโครงการเยียวยาผูประสบภัยสึนามิ โดยการสรางโรงเรียนและศูนยชุมชนสําหรับชวยเหลือ
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยสึนามิ
งานอาสาสมัคร: กลุมบริษัทไมเนอรยังสนับสนุนใหพนักงานของบริษัทเปนอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือองคกรการ
กุศลตางๆ และทุกวันที่ 4 มิถุนายนของทุกป บริษัทจะจัดกิจกรรม ‘Minor Charity Day’ เพื่อสนับสนุนให
พนักงานของบริษัทไดใชเวลาไปรวมทํากิจกรรมเพื่อสนับสนุนองคกรการกุศลตางๆ
ในป 2250 บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งรองประธานกรรมการฝายรับผิดชอบ
งานเพื่อสังคม เพื่อสานตอความมุงมั่นดานความรับผิดชอบทางสังคมของกลุมบริษัทไมเนอรในการทําหนาที่เพื่อ
ยกระดับคานิยมองคกรที่ดี มีความเปสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการชวยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่บริษัท
ตั้งอยู อีกทั้งบริษัทจะยังคงชวยเหลือและยังคงมีสวนรวมในโครงการตางๆ ที่มีอยูตอไป รวมถึงสนับสนุน
โครงการใหมๆ ดวย โดยในป 2551 บริษัทจะเริ่มโครงการพัฒนาอาหารแกนักเรียนที่ยากไรเพื่อชวยเหลือเด็กให
สามารถพึ่งพาตัวเองไดโดยการปลูกผักภายในโรงเรียน จากการมุงเนนดานอาหาร ใหความขวยเหลือ ดาน
โภชนาการและความเชื่อมั่นในตนเอง บริษัทเชื่อวา โครงการนี้จะสามารถชวยเหลือเด็กไดทั้งในดานกายภาพ
และการพัฒนาดานสติปญญาของเด็กๆ
5. ความรับผิดชอบของกรรมการ
5.1. โครงสรางกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
5.1.1. องคประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ
5.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 ทาน แตไมเกิน 11 ทาน โดย
กรรมการมากกวากึ่งหนึ่งตองมีถิ่นฐานในประเทศไทย และตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดโดย
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
5.1.1.2 คณะกรรมการตองประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระไมนอยกวา 3 คน และมีสัดสวนไมนอย
กวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการที่เปนอิสระจะตองมีคุณสมบัติที่
บริษัทกําหนด และตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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5.1.1.3 กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลที่ไดรับการเสนอเปนกรรมการ จะผานกระบวนการสรรหา
ที่โปรงใสโดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะเปนผูพิจารณารายละเอียดใน
เบื้ อ งต น ก อ นที่ จ ะนํ า เสนอรายละเอี ย ดของบุ ค คลที่ ไ ด รั บ การเสนอเป น กรรมการต อ
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการเสนอเปนกรรมการที่ผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจะไดรับการบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุน บริษัทจะเปดเผย ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ และการถือหุนในบริษัทของกรรมการใน
รายงานประจําป ซึ่งไดเปดเผยในเว็บไซตของบริษัท
5.1.1.4 กรรมการของบริษัท ตองไมดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทมหาชนไทยที่เปนบริษัทจด
ทะเบียนเกิน 5 บริษัท
5.1.2. การถวงดุลของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน โดยกรรมการที่เปนอิสระมีจํานวน 4 ทาน ซึ่งมีสัดสวนเกิน
กวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด
องคประกอบของคณะกรรมการ
กรรมการที่เปนผูบริหาร
4
ทาน
1
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ทาน
กรรมการที่เปนอิสระ
4
ทาน
5.1.3. การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการกับประธานเจาหนาที่บริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน นอกจากนี้ประธานกรรมการ
มิไดเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ โครงสรางดังกลาวยังคงเปนโครงสรางที่มีการถวงดุลและการสอบ
ทานการบริ ห ารงานที่ เ หมาะสม เนื่ อ งจากโครงสร า งคณะกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด ว ย
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและกรรมการอิสระมากกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด
5.1.4. คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการได แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการซึ่ ง ประกอบด ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
5.1.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระอยางนอย 3 ทาน โดยกรรมการที่
เปนอิสระทั้งหมดตองมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนด และตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
5.1.4.2 คณะกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทนและ คณะกรรมการสรรหาและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระอยางนอยกึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการ
5.1.4.3 ประธานและสมาชิกของคณะอนุกรรมการทุกคณะ ตองไมดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
5.1.5. เลขานุการบริษัท
บริษัท ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท มีหนาที่ดําเนินการดังนี้
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5.1.5.1 จัดทําและจัดเก็บเอกสารไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท รวมถึงงบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงินประจําป
5.1.5.2 เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
5.1.5.3 ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการตองทราบในการทําหนาที่
และความรับผิดชอบ
5.1.5.4 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
5.2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.2.1. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนบุคคลที่มีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และมี
ความเปนอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี้ คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด หรือให
ความเห็นชอบวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับ
ดูแลใหฝายบริหารจัดการดําเนินแผนการธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ อยางเปนอิสระ เพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน
5.2.2. การแบงแยกบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ
คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ มีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและ
สอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบในนโยบาย
ภาพรวม เชน วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝายจัดการ จะมี
หนาที่ในการบริหารบริษัท ตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ บทบาท หนาที่ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ ไดแสดงรายละเอียดในขอ 9.1 เรื่องโครงสราง
การจัดการ
5.2.3. การกําหนดและการดูแลหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญ สนับสนุนหลัการและปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยไดจัดใหมีนโยบายกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งกําหนด “ขอพึง
ปฏิบัติทางจริยธรรม” เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน และมีชองทางการ
รายงานกรณีที่มีการประพฤติผิดกฎหมาย และ/หรือนโยบายที่กําหนดไว ทั้งนี้ คณะกรรมการได
มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ของบริ ษั ท ทุ ก ป เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และให
สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และองคที่ดูแลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี
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5.2.4. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่
เกี่ยวโยงกันระหวางบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ไวเปนลายลักษณอักษร
ในกรณีที่มีกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใดๆ กรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระ
ดังกลาว รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของ
บริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดวย
5.2.5. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพื่อ
เปน การปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม และเพื่อดูแลใหกิจการของบริษัท
สามารถดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล โดยบริษัทไดกําหนดภาระ หนาที่ อํานาจการ
ดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการ
ใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
บริษัทมีฝายตรวจสอบภายในที่ทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ โดยใหขึ้นตรงและ
รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่
สําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
5.2.6. ระบบบริหารความเสี่ยง
ในการดําเนินธุรกิจอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นตลอดเวลา ไมวาจะเกิดจากปจจัยภายใน หรือเกิดจากปจจัย
ภายนอก บริษัทไดเล็งเห็น และใหความสําคัญเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
ดังกลาวตอบริษัท โดยไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการประเมินความเสี่ยง
ในการประเมินความเสี่ยง ทุกหนวยงานของบริษัทจะระบุปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ไมวาจะเปนความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ
ผลิต ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ และความเสี่ยงดานการเงิน เพื่อที่ฝายตรวจสอบภายใน
รวมกับหนวยงานที่ระบุความเสี่ยง จะไดนําขอมูลมาเพื่อวิเคราะห และหาแนวทางหรือมาตรการใน
การปองกัน หรือลดความเสียหายจากความเสี่ยงดังกลาว อีกทั้งฝายตรวจสอบภายในและหนวยงาน
ที่รับผิดชอบยังรวมตองรวมกันเพื่อติดตามและประเมินความเสี่ยงเปนระยะ ทั้งนี้ บริษัทไดทําคูมือ
บริหารความเสี่ยง และทบทวนคูมืออยางนอยปละ 1 ครั้ง
5.2.7. การประชุมคณะกรรมการ
เพื่อใหกรรมการสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ ฝายเลขานุการไดกําหนดตารางการประชุม
คณะกรรมการสําหรับป 2551 ลวงหนา และไดแจงใหกรรมการทุกทานรับทราบตารางการประชุม
ดังกลาว
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กอนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระประชุมตอประธาน
กรรมการ (ประธานเจาหนาที่บริหาร) เพื่อพิจารณาเลือกเขาเปนวาระประชุม ฝายเลขานุการบริษัท
จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน ให
คณะกรรมการพิจารณา
ในป 2550 ที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยฝายเลขานุการ
บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน
ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการไดเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และใน
ระหวางการประชุม ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสและจัดสรรเวลาใหกรรมการสอบถามจาก
ฝายจัดการ และพิจารณาขอมูลอยางรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ และไดมีการจดบันทึกการ
ประชุมเปนลายลักษณอักษรและ จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการ
พรอมใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
สําหรับในป 2551 บริษัทจะดําเนินตามระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามที่กลาวขางตน โดย
บริษัทจะเพิ่มระเบียบในการรายงานสรุปผลประกอบการของบริษัทใหคณะกรรมการทราบทุก
เดือน
5.3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนประจําทุกป เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในปที่ผานมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการ ในป
ตอๆ ไป
5.4. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
5.4.1. การพัฒนาความรูของกรรมการ และผูบริหาร
บริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการ และผูบริหาร เขารับการฝกอบรมและพัฒนา
ความรูที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งไดจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับ
กรรมการใหมเปนประจําทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม โดยจัดใหมีเอกสารคูมือเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานที่เกี่ยวของ บทบาท อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ แนวทางการกํากับดูแลกิจการ หนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรอง ขอบังคับและ
ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน เปาหมาย ขอมูลการดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดให
กรรมการเข า ร ว มประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น แ ละแผนธุ ร กิ จ ร ว มกั บ ผู บ ริ ห าร
ระดับสูงของบริษัท
5.4.2. แผนสืบทอดงาน
คณะกรรมการจะพิ จ ารณาอนุ มั ติ และจั ด ให มี แ ผนสื บ ทอดตํ า แหน ง สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ประธาน
เจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูง โดยจะพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดตําแหนงดังกลาวทุกป
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จํานวนหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่กรรมการหรือผูบริหารถือ ณ สิ้นป 2550

ลําดับ

ชื่อ – สกุล

1. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2. นายพอล ชาลีส เคนนี่
3. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

4.
5.
6.
7.

นายไมเคิล ซากิลด
นายเคนเนธ ลี ไวท
นายไมเคิล เดวิด เซลบีย
นายกิตติพล ปราโมช ณ
อยุธยา
8. นายอานิล ธาดานี่
9. นายยศ เอื้อชูเกียรติ
10. นายนีล แฮมเชียร

11. นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้
12. นายจอหน กริฟฟน

จํานวนหลักทรัพยที่ถือ ณ สิ้นป 2550 จํานวนหลักทรัพยที่ถือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หุนสามัญ *ใบสําคัญ **ESOP หุน สามัญ *ใบสําคัญ **ESOP
แสดงสิทธิ
แสดงสิทธิ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
ประธาน
เจาหนาที่การเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจาหนาที่
ฝายระบบ
สารสนเทศ

212,323,099 21,822,739 4,100,000

2,781,769

216,507 (1,150,000)
0 (550,000)
0 (1,110,000)

2,153,300

306,168 4,350,000

8,819,154

953,175 2,900,000

(1,110,592)
2,287,400

1,364,200

0 2,000,000

598,200

0

250,000

57,111

5,711

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

37,495,609 3,749,560

0

0

0

0

0

0
0

0
270,000

General Counsel
รองประธานฝาย
การตลาด

0

0

0

0 270,000

0
0

0

0 750,000

0

0

750,000

0

0 1,440,000

0

0

1,440,000

*ใบสําคัญแสดงสิทธิ (MINT-W3) จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 10 หุนสามัญตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา
**ESOP คือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย

9.4 คาตอบแทนผูบริหาร
9.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป 2550
มีรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ
- โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 4.4.1 คาตอบแทนกรรมการ ใน 9.3 การกํากับดูแลกิจการ -
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คาตอบแทนผูบริหาร
- โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 4.4.2 คาตอบแทนกรรมการ ใน 9.3 การกํากับดูแลกิจการ -

9.8 บุคลากร
9.8.1 บุคลากร
จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
บริษัท
1. บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด
3. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
4. บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด
5. บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
6. บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด
7. บริษัท รอยัลการเดน โฮเทลแมเน็จเมนท จํากัด
8. บริษัท เอ็มสปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
9. บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด
10. บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด
11. บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิง้ จํากัด
12. บริษัท สมุย รีซอรท แอนดสปา จํากัด
13. บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด
14. บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด
15. บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด
16. บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด
17. บริษัท เดอะ ไมเนอรฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
476
227
238
743
17
47
27
241
50
744
4
176
360
706
290
246
11,263
15,855

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2550
ผลตอบแทนของพนักงาน ของบริษัท และบริษัทยอยรวม 2,697.13 ลานบาท ในลักษณะเงินเดือน โบนัส เงิน
สมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และคาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน
นอกจากนี้ ยังมีคาตอบแทนที่บริษัท จัดใหกับพนักงานในรูปของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท โดยเดือนธันวาคมป 2550 บริษัท ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ตามโครงการ 3 (MINT ESOP 3) อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 5 ป อัตรา
การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน ราคาการใชสิทธิเทากับราคาสวนลดรอยละ 10 ของราคา
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นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัท มุงเนนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการฝกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรูใ นทุก
ระดับของพนักงานอยางตอเนือ่ ง บริษัท เนนการเลื่อนตําแหนงจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพื่อใหพนักงาน
ไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาเพื่อความพอใจสูงสุด ซึ่งเปน
ปจจัยที่สําคัญสําหรับการเติบโตของธุรกิจอยางมั่นคงและแข็งแกรง
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10. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3
ทาน โดยมีประธานเจาหนาที่การเงินและผูจัดการฝายตรวจสอบเปนสมาชิกในฐานะเลขานุการและผูประสานงาน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติหนาที่ในการสอบทานขอมูลตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต พรอมกันนี้
คณะกรรมการตรวจสอบไดพยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัทมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนใหการแนะนําในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในตอ
ผูบริหาร
สําหรับป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) มีการประชุม 4
ครั้ง เพื่อทบทวนและสอบทานขอมูลและรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท ซึ่งไดรับการรับรองโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต รวมทั้งไดพูดคุยถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท ที่เกี่ยวของกับกฎ ระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
รวมถึงระบบการควบคุมภายในที่ดี
ในการประชุมแตละครั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดพบปะอยางอิสระกับฝายบริหารและผูตรวจสอบภายในของ
บริษัท เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการบัญชีและ
การเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังไดทบทวนและรับรอง
ขอมูลและรายงานทางการเงินสําหรับทุกๆ สิ้นไตรมาสของป 2550 และไดใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในการ
จัดทําแผนการเพื่อปองกันหรือลดจุดออนในการควบคุมภายใน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานที่มีความเปนอิสระ และรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝายตรวจสอบภายในมีหนาที่ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและ
ขอบกพรองในการควบคุมภายในบริษัทโดยจัดทําการตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทและ
บริษัทในเครืออยางมีระบบและจัดทํารายงานเกี่ยวกับ การควบคุมภายในที่ดีนําเสนอแกผูบริหารของธุรกิจนั้นๆ เพื่อ
กําหนดแผนงาน การปฏิบัติในอนาคต และรายงานตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบตอไป ผูจัดการ
ตรวจสอบภายในยังไดมีการประชุมอยางสม่ําเสมอกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่องการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการทําใหมั่นใจไดวาขอบกพรองดานการ
ควบคุมภายในตางๆจะไดรับการแกไขและปองกันอยางมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม
ฝายตรวจสอบภายในยังทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกและผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการจัดการความเสี่ยง
ดานการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร เพื่อการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผานขบวนการตรวจสอบภายใน การ
ติดตามผลภายหลังจากกระบวนการตวจสอบภายใน และการเริ่มดําเนินการประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง ทั้งนี้ ฝาย
ตรวจสอบภายในยังดําเนินงานรวมกันฝายบุคคล เพื่อใหมั่นใจวามีการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร และการจัดการความเสี่ยง
ดานจรรยาบรรณอยางมีประสิทธิผล โดยฝายการพัฒนาบุคคลากร การจัดทํามาตรฐานและขอกําหนด และการจัดทําขอ
ควรปฏิบัติ
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ฝายตรวจสอบภายในยังเขาตรวจสอบใน 5 สวนหลัก ไดแก (1) องคกรและสภาพแวดลอม (2) การ
บริหารความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการศึกษา และ (5) ระบบ
ติดตาม ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 / 2550 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในสําหรับ 5 สวนหลักตามที่
กล า วข า งต น โดยสรุ ป ความเห็ น ว า บริ ษั ท ไมเนอร อิ น เตอร เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน) มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงพอที่ทําใหมั่นใจไดวาสินทรัพยของบริษัทมีการปองกันและรักษาเปนอยางดี การ
บันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรไดถูกใชอยางมีประสิทธิภาพ
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

11. รายการระหวางกัน
11.1. รายละเอียดของรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

6,910,678.36

9,935,861.56

เหตุผลและความจําเปน

บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
บจก. รอยัลการเดน พลาซา - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา (ประกอบธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย)
ผูเชา : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น (ดําเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินคา
อุปโภคบริโภค เครื่องบินและอะไหล หนังสือและสื่อการศึกษาและธุรกิจบริการดานการจัดการ)
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง
เปนผูถือหุนรอยละ 100 ในบจก. รอยัลการเดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

รายไดคาเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ใหบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เชาพื้นที่
จํานวน 81 ตร.ม.ในศูนยการคารอยัล
การเดนพลาซา พัทยา เพื่อวางขายสินคา
เสื้อผาสตรียี่หอ Sinequanone ซึ่ง บมจ. ไม
เนอร คอรปอเรชั่น เปนผูนําเขามาจําหนายใน
ประเทศไทย โดยคิดอัตราคาเชาเปนอัตราคา
เชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่งอัตราเชา
ดังกลาวเปนอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่กําหนดระยะเวลา
และอัตราคาเชาที่ชัดเจน
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บริษัทยอย ให บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นเชา
พื้นที่ โดยการใหเชาตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการคาตามปกติ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหเชา : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
ผูเชา : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ความสัมพันธ

1.

บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล รอยละ 18.72* ซึ่ง
ถือหุนในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.67

2.

มีกรรมการรวมกันคือ

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

รายไดคาเชา : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป

7,028,208.00

2,132,208.00

บริษัทยอย ให บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นเชา
พื้นที่ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

1,820,000.00

2,112,000.00

บริษัท ใหบริการดานการบริหารจัดการและ
ดานการเงินกับ บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

ใหบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เชาชวงพื้นที่
จํานวน 1,636 ตร.ม. เพื่อใชเปนสํานักงานที่
ชั้น 16, 17, 18 อาคาร BJC โดยคิดอัตราคา
เชาเปนอัตราคาเชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่ง
อัตราเชาดังกลาวเปนอัตราตามสัญญาเชาที่
กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน
โดยอัตราเชาดังกลาวเปนอัตราเชาที่ บมจ.
เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จายจริงใหแก BJC
(เจาของอาคารซึ่งเปนบุคคลภายนอก) บวก
ดวยตนทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย) (เนื่องจาก
MFGจายเปนสิทธิคาเชาระยะเวลา 30 ป
ใหแก BJC )

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร
อินเตอรเนชั่นแนลใหบริการดานการบริหาร
จัดการและดานการเงิน โดยคิดอัตรา
คาธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดจากตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่ใชกับผูรับบริการทุก
ราย
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เหตุผลและความจําเปน

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง
เปนบริษัทแมของ บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (โดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 99.67)
2. บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 9.24 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
3. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. เดอะ ไม

บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง
เปนบริษัทแมของ บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ (โดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ
100)
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร อิน

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

6,454,447.56

1,752,669.87

บริษัทยอย ใหบริการกับ บมจ.ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

0

1,267,789.13

เนื่องจากบจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยัง
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

เนอร ฟูด กรุป ใหบริการดานการบริหารงาน
แกบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ทั้งนี้ อัตรา
คาบริการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดจาก
ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่ใชกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย

ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก
บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นโดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปน
อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย
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เหตุผลและความจําเปน

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูรับเงินปนผล: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
ผูจายเงินปนผล: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทแมของ
บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (โดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 99.67)
2. บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 9.24 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
3. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

เงินปนผลรับ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด

บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูขาย : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูซื้อ : บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล (ศูนยบริการสปาเพื่อสุขภาพ)
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนโดยตรงรอยละ
51 และรอยละ 49 ผาน RGI ในบจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

ซื้อสินคา : บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่น

บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูรับบริการ: บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท (โรงแรม โฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม)
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนในบจก. แมริม
เทอเรซ รีซอรทรอยละ 71.04**
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

67,509,624.00

6,296,234.40

เปนผลจากการที่บริษัทยอยถือหุนใน บมจ. ไม
เนอรคอรปอเรชั่นซึ่งถือเปนลงทุนประเภท
หนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผลแลว

8,134,551.62

6,007,290.76

เนื่องจากสินคายี่หอ Elemis เปนผลิตภัณฑมี
ความเหมาะสมกับธุรกิจสปา และเปนการซื้อ
สินคาในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

210,000.00

140,000.00

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นมี
บุคลากรซึ่งใหคําปรึกษา การบริหารจัดการ
อาคารชุดและเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล

กรุป รับเงินปนผลจากการลงทุนในบมจ. ไม
เนอร คอรปอเรชั่น ในอัตราเดียวกับที่บมจ.
ไมเนอร คอรปอเรชั่น จายใหแกผูถือหุน
ทั่วไป

แนล ซื้อสินคายี่หอ Elimis ซึ่ง บมจ. ไมเนอร
คอรปอเรชั่น เปนผูนําเขามาจําหนายใน
ประเทศไทยเพื่อใชในกิจการสปาและเพื่อ
จําหนายภายในสปา ทั้งนี้อัตราคาสินคา
ดังกลาวเปนราคาตลาดและเปนอัตราเดียว
ใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก
ปอเรชั่น ใหบริการที่ปรึกษาและการบริหาร
จัดการอาคารชุด แกบจก. แมริม เทอเรซ รี
ซอรท โดยคิดอัตราคาบริการตามลักษณะ
และปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุก
ราย
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

บจก. สมุย รีซอรท แอนด สปา - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูรับบริการ: บจก. สมุย รีซอรท แอนด สปา (โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย)
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100
ในบจก. สมุยรีซอรท แอนด สปา
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

บจก. สมุย วิลเลจ - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูรับบริการ: บจก. สมุย วิลเลจ (ธุรกิจโรงแรมที่เกาะสมุย)
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100
ใน บจก. สมุย วิลเลจ
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

0

3,570,600.00

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

1,140,000.00

1,496,000.00

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

180,000.00

49,500.00

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บมจ. ไม
เนอร อินเตอรเนชั่นแนล โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปน
อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แกบจก. สมุย รี
ซอรท แอนด สปา โดยคิดอัตราคาบริการราย
เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้
อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิด
ตามตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แกบจก. สมุย
วิลเลจ โดยคิดอัตราคาบริการรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
จัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง
และเปนอัตราเดียวกันกับผูรับบริการรายอื่น
ทุกราย
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

บจก. บานโบราณ เชียงราย - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูรับบริการ: บจก. บานโบราณ เชียงราย (โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล)
ความสัมพันธ
1.
บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนทางออมรอย
ละ 100 ใน บจก. บานโบราณ เชียงราย
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

บจก. เอ็ม ไอ สแควร - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูรับบริการ: บจก. เอ็ม ไอ สแควร
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100
ใน บจก. เอ็ม ไอ สแควร
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

บจก. เจาพระยา รีซอรท - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูรับบริการ: บจก. เจาพระยา รีซอรท
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 81.24
ใน บจก. เจาพระยา รีซอรท
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

960,000.00

1,463,000.00

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

252,000.00

68,200.00

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

0

6,600,000.00

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. บาน
โบราณ เชียงราย โดยคิดอัตราคาบริการราย
เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้
อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิด
ตามตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. เอ็ม
ไอ สแควร โดยคิดอัตราคาบริการรายเดือน
ตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตรา
คาบริการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตาม
ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก.
เจาพระยา รีซอรท โดยคิดอัตราคาบริการราย
เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้
อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิด
ตามตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
บจก. หัวหิน รีซอรท - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูรับบริการ: บจก. หัวหิน รีซอรท
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน
บจก. หัวหิน รีซอรท
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

บจก. หัวหิน วิลเลจ - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูรับบริการ: บจก. หัวหิน วิลเลจ
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนทางออมรอยละ
100 ใน บจก. หัวหิน วิลเลจ
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหบริการ : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูรับบริการ : บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล (ศูนยบริการสปาเพื่อสุขภาพ)
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนโดยตรงรอยละ
51 และรอยละ 49 ผาน RGI ในบจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล
2.
มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูล

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

0

2,376,000.00

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

0

2,486,000.00

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

0

880,000.00

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. หัวหิน
รีซอรท โดยคิดอัตราคาบริการรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
จัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง
และเปนอัตราเดียวกันกับผูรับบริการรายอื่น
ทุกราย
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. หัวหิน
วิลเลจ โดยคิดอัตราคาบริการรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
จัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง
และเปนอัตราเดียวกันกับผูรับบริการรายอื่น
ทุกราย
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. เอ็ม
สปา อินเตอรเนชั่นแนล โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปน
อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

บจก. รอยัลการเดน พลาซา - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหบริการ : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ผูรับบริการ : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง
เปนผูถือหุนรอยละ 100 ในบจก. รอยัลการเดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

บจก. รอยัลการเดน เอ็นแตอรเทนเมนท - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูรับบริการ: บจก. รอยัลการเดน เอ็นแตอรเทนเมนท
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100
ใน บจก. รอยัลการเดน เอ็นแตอรเทนเมนท
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหบริการ : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูรับบริการ : บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล (ศูนยบริการสปาเพื่อสุขภาพ)
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนโดยตรงรอยละ
51 และรอยละ 49 ผาน RGI ในบจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูล

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

0

374,000.00

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

0

165,000.00

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

0

330,000.00

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นมี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดานบัญชี
และเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล

ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. รอยัล
การเดน พลาซา โดยคิดอัตราคาบริการราย
เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้
อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิด
ตามตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. รอยัล
การเดน เอ็นเตอรเทนเมนท โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปน
อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย
ปอเรชั่น ใหบริการดานการบันทึกบัญชี
สําหรับการขายสินคา Elimis แก บจก. เอ็ม
สปา อินเตอรเนชั่นแนล โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปน
อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย
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เหตุผลและความจําเปน

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

บจก. รอยัลการเดน พลาซา - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา (ประกอบธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย)
ผูเชา : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น (ดําเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินคา
อุปโภคบริโภค เครื่องบินและอะไหล หนังสือและสื่อการศึกษาและธุรกิจบริการดานการจัดการ)
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง
เปนผูถือหุนรอยละ 100 ในบจก. รอยัลการเดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

รายไดคาเชา : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น

0

127,345.57

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูรับบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทแมของ
บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (โดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 99.67)
2. บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 9.24 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
3. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก.
รอยัลการเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชา
ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.รอยัลการเดน
พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง

ปอเรชั่น ใหบริการดานการบริหารจัดการ
ดานการเงิน ดานกฎหมาย Corporate
Secretary เทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยคิด
อัตราคาบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุก
ราย
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เหตุผลและความจําเปน
เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปน
ผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง
ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

20,571,211.35

13,200,000.00

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น บุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญในดานการบริหารจัดการ
ดานการเงิน ดานกฎหมาย Corporate
Secretary เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและยังเพื่อ
เปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

2,427,567.33

9,250.47

บริษัทยอย ให บจก. เอสมิโด แฟชั่น เชาพื้นที่
ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ และ
เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

0

19,969.72

เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปน
ผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง
ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา

เหตุผลและความจําเปน

บจก. เอสมิโด แฟชั่น
บจก. รอยัลการเดน พลาซา - บจก. เอสมิโด แฟชั่น
ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ผูเชา : บจก. เอสมิโด แฟชั่น (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเสื้อผายี่หอ Esprit)
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 90.77 ในบจก. เอสมิโด แฟชั่น และ ถือหุนรอย
ละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัลการเดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

บจก. รอยัลการเดน พลาซา - บจก. เอสมิโด แฟชั่น
ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ผูเชา : บจก. เอสมิโด แฟชั่น (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเสื้อผายี่หอ Esprit)
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 90.77 ในบจก. เอสมิโด แฟชั่น และ ถือหุนรอย
ละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัลการเดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

รายไดคาเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ให บจก. เอสมิโด แฟชั่น เชาพื้นที่จํานวน
204.85 ตร.ม. ในศูนยการคารอยัลการเดน
พลาซา พัทยา เพื่อวางขายสินคายี่หอ Epirit
ซึ่ง บจก. เอสมิโด แฟชั่น เปนผูนําเขามา
จําหนายในประเทศไทย โดยคิดอัตราคาเชา
เปนอัตราคาเชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่ง
อัตราเชาดังกลาวเปนอัตราเดียวกับที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่กําหนด
ระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน

รายไดคาเชา : บจก. เอสมิโด แฟชั่น จายคา
เชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. รอยัลการ
เดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชาดังกลาวเปน
อัตราที่ บจก.รอยัลการเดน พลาซา จายจริง
ใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก
บวกดวยตนทุนการดําเนินงานจริง
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

656,279.41

289,085.50

บริษัทยอย ให บจก. เรดเอิรท ไทย เชาพื้นที่
ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ และ
เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

0

8,219.88

เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปน
ผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง
ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา

เหตุผลและความจําเปน

บจก. เรดเอิรธ ไทย
บจก. รอยัลการเดน พลาซา - บจก. เรดเอิรธ ไทย
ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ผูเชา : บจก. เรดเอิรธ ไทย (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องสําอางยี่หอเรด เอิรธ)
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. เรดเอิรธ ไทย และ ถือหุนรอย
ละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัลการเดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

รายไดคาเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ให บจก. เรดเอิรธ ไทยเชาพื้นที่จํานวน 18
ตร.ม. ในศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา
พัทยา เพื่อวางขายสินคายี่หอเรด เอิรธ ซึ่ง
บจก. เรดเอิรธ ไทย เปนผูนําเขามาจําหนาย
ในประเทศไทย โดยคิดอัตราคาเชาเปนอัตรา
คาเชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่งอัตราเชา
ดังกลาวเปนอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่กําหนดระยะเวลา
และอัตราคาเชาที่ชัดเจน

บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส
บจก. รอยัลการเดน พลาซา - บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส
ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ผูเชา : บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องสําอางยี่หอบลูม เสื้อผา ยี่หอบอสสินี
และกระเปาเดินทางยี่หอทูมี่)
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส
และ ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บ จก. รอยัลการเดน
พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

รายไดคาเชา : บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส
จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก.
รอยัลการเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชา
ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.รอยัลการเดน
พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

4,165,022.74

4,324,690.92

บริษัทยอย ให บจก. อารมิน ซิสเท็มส เชา
พื้นที่ ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ
และเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท

0

5,055.03

เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปน
ผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง
ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา

เหตุผลและความจําเปน

บจก. อารมิน ซิสเท็มส
บจก. รอยัลการเดน พลาซา - บจก. อารมิน ซิสเท็มส
ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ผูเชา : บจก. อารมิน ซิสเท็มส (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตาง ๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสือ้ ผา ยี่หอบอส
สินี )
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. อารมิน ซิสเท็มส
และ ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บ จก. รอยัลการ
เดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย
บจก. รอยัลการเดน พลาซา - บจก. อารมิน ซิสเท็มส
ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ผูเชา : บจก. อารมิน ซิสเท็มส (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตาง ๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสือ้ ผา ยี่หอบอสสินี )
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. อารมิน ซิสเท็มส
และ ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัลการ
เดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

รายไดคาเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ให บจก. อารมิน ซิสเท็มส เชาพื้นที่จํานวน
61 ตร.ม.ในศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา
พัทยา เพื่อวางขายสินคาที่บจก. อารมิน ซิส
เท็มสเปนผูนําเขามาจําหนายในประเทศไทย
โดยคิดอัตราคาเชาเปนอัตราคาเชาตอตาราง
เมตรตอเดือน ซึ่งอัตราเชาดังกลาวเปนอัตรา
เดียวกับที่คิดกับลูกคาทั่วไป โดยมีสัญญาเชา
ที่กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน

รายไดคาเชา : บจก. อารมิน ซิสเท็มส จาย
คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. รอยัล
การเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชาดังกลาวเปน
อัตราที่ บจก.รอยัลการเดน พลาซา จายจริง
ใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก
บวกดวยตนทุนการดําเนินงานจริง

สวนที่ 2 หนาที่ 110

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

0

5,105.65

เหตุผลและความจําเปน

บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย)
บจก. รอยัลการเดน พลาซา - บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย)
ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ผูเชา : บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องสําอางยี่หอลาเนจ)
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย)
และ ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บ จก. รอยัลการ
เดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

รายไดคาเชา : บจก. อมอร แปซิฟค
(ประเทศไทย) จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร
ใหแก บจก. รอยัลการเดน พลาซา ทั้งนี้อัตรา
คาเชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.รอยัลการเดน
พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง

เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปน
ผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง
ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
บจก. ไมเนอร ดีคิว - บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
ผูขาย : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
ผูซื้อ : บจก. ไมเนอร ดีคิว
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ.
ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67 ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป โดยที่บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด
กรุป ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร ดีคิว
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

ซื้อสินคา : บจก.ไมเนอร ดีคิว ซื้อผลิตภัณฑ
จาก บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เชน น้ํายา
ทําความสะอาดสําหรับใชในบริษัท ทั้งนี้
อัตราคาสินคาดังกลาวเปนราคาตลาดและ
ใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก

สวนที่ 2 หนาที่ 111

207,900.00

138,600.00

เนื่องจากบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เปน
ผูเชี่ยวชาญในการผลิต เชน น้ํายาทําความ
สะอาด และราคาซื้อเปนราคาตลาดและ
เงื่อนไขการคาปกติซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมีความ
สมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
บจก. ไมเนอร แดรี่ - บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
ผูขาย : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
ผูซื้อ : บจก. ไมเนอร แดรี่
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไม
เนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67 ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป โดยที่บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด
กรุป ถือหุนรอยละ 100ใน บจก. ไมเนอร แดรี่
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

บจก. รอยัลการเดน พลาซา - บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ผูเชา : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
และ ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บ จก. รอยัลการ
เดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

ซื้อสินคา : บจก.ไมเนอร แดรี่ ซื้อผลิตภัณฑ

300,000.00

275,000.00

เนื่องจากบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เปน
ผูเชี่ยวชาญในการผลิต เชน น้ํายาทําความ
สะอาด และราคาซื้อเปนราคาตลาดและ
เงื่อนไขการคาปกติซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมีความ
สมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัท

0

35,739.56

เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปน
ผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซึ่ง
ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก
ทําใหตนทุนการเชาที่ต่ํากวา

จาก บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เชน น้ํายา
ทําความสะอาดสําหรับใชในบริษัท ทั้งนี้
อัตราคาสินคาดังกลาวเปนราคาตลาดและ
ใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก

รายไดคาเชา : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก.
รอยัลการเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชา
ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.รอยัลการเดน
พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง
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เหตุผลและความจําเปน

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

0

70,000.00

เนื่องจากบจก. ไมเนอร เอวิเอชั่นมีบุคลากรซึ่ง
ใหคําปรึกษา การบริหารจัดการอาคารชุดและ
เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล

0

392,595.61

486,275.00

140,229.61

บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

เหตุผลและความจําเปน

บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (ธุรกิจขายและใหเชาเครื่องบินสวนตัวในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา)
ผูรับบริการ: บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท (โรงแรม โฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม)
ความสัมพันธ : มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลยความสัมพันธ

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร เอวิ
เอชั่น ใหบริการที่ปรึกษาและการบริหาร
จัดการอาคารชุด แกบจก. แมริม เทอเรซ รี
ซอรท โดยคิดอัตราคาบริการรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
จัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง
และเปนอัตราเดียวกันกับผูรับบริการรายอื่น
ทุกราย

บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (ธุรกิจขายและใหเชาเครื่องบินสวนตัวในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา)
ผูรับบริการ: บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท
ความสัมพันธ : มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

คาใชจายอื่น : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น

บจก. รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูรับบริการ: บจก. รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท (โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนดสปา)
ความสัมพันธ : มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

คาใชจายอื่น : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น

ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด

ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด

สวนที่ 2 หนาที่ 113

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ความสัมพันธ : มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ
คาใชจายอื่น : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น

2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

3,151,398.99

2,878,796.58

112,404.18

52,152.23

62,495.82

52,152.23

ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด

บจก. หัวหิน วิลเลจ - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูรับบริการ: บจก. หัวหิน วิลเลจ (โรงแรมอนันตรา รีสอรทแอนดสปา หัวหิน)
ความสัมพันธ : มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

คาใชจายอื่น : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น

บจก. หัวหิน รีซอรท - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูรับบริการ: บจก. หัวหิน รีซอรท (โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอรทแอนดสปา)
ความสัมพันธ : มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

คาใชจายอื่น : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น

ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด

ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด
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เหตุผลและความจําเปน
บริษัท เชาเครื่องบินเหมาลําใหแกผูบริหาร
เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการ
ในประเทศและตางประเทศ โดยเปนการ
ใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูรับบริการ: บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท
ความสัมพันธ : มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

บจก. สมุย วิลเลจ - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูรับบริการ: บจก. สมุย วิลเลจ
ความสัมพันธ : มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูรับบริการ: บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท
ความสัมพันธ : มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ
คาใชจายอื่น : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น

2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

209,747.49

76,150.44

บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

554,19.94

99,751.69

บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

0

322,765.34

บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด

คาใชจายอื่น : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น

2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด

คาใชจายอื่น : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น

2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด
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เหตุผลและความจําเปน

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูรับบริการ: บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล
ความสัมพันธ : มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

บจก. เอ็ม ไอ สแควร - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น
ผูรับบริการ: บจก. เอ็ม ไอ สแควร
ความสัมพันธ : มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ
คาใชจายอื่น : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น

2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

1,890,400.63

1,709,894.22

บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

113,950.00

123,958.87

บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

0

1,339,041.11

บริษัท กูยืมเงินระยะสั้นจากบริษัท ไมขาว
เวเคชั่น เพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน และ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม เปนอัตราดอกเบี้ย
อางอิงตามตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท

ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด

คาใชจายอื่น : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น

2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด

เหตุผลและความจําเปน

บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา
ผูกู : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ผูใหกู : บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา (ทําธุรกิจโครงการปนสวนเวลาพักผอน ที่จังหวัดภูเก็ต)
ความสัมพันธ
1. บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา เปนกิจการรวมคาซึ่ง บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 50
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

ดอกเบี้ยจาย : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล จายดอกเบี้ยจากการกูยืมระยะสั้น (เพื่อ
ใชในการดําเนินงานของบริษัท) แก บจก. ไม
ขาว เวเคชั่น วิลลา ทั้งนี้โดยอัตราดอกเบี้ย
ดังกลาวเปนอัตราที่อางอิงจากอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารพาณิชย
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ผูรับบริการ: บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา
ความสัมพันธ
1. บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา เปนกิจการรวมคาซึ่ง บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 50
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูล

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

600,000.00

600,000.00

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกวา และเพื่อ
เปนการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล

รายไดจากการขาย : บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด
กรุป จําหนายสินคาและผลิตภัณฑใหบจก.
ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร โดยคิดราคาใน
อัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขายดําเนินการ
ภายใตสัญญาที่ชัดเจน

5,296,044.99

4,747,798.77

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท

รายไดจากการขาย : บจก. ไมเนอร ดีคิว

7,034,787.30

7,460,339.18

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ
รายไดคาบริการจัดการ : บจก. รอยัลการ
เดน โฮเทล แมเนจเมนท ใหบริการดานบัญชี
ภาษี และการเงิน การคิดคาบริหารจัดการ
เปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิด
อัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย
อื่นทุกราย

เหตุผลและความจําเปน

บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ผูขาย : บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป (ประกอบธุรกิจเครือขายรานอาหารบริการดวนภายใตยี่หอ The Pizza
Company, Swensen’s, Sizzler, Dairy Queen, Burger King)
ผูซื้อ : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร (ประกอบธุรกิจรานอาหารบริการดวนในทาอากาศยาน เชน ดอนเมือง
ภูเก็ต เชียงใหม)
ความสัมพันธ
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 3) นายมนตรี ทองศรี
บจก. ไมเนอร ดีคิว - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ผูขาย : บจก. ไมเนอร ดีคิว (ประกอบธุรกิจใหบริการคิออสไอศครีมภายใตยี่หอ "Dairy Queen")
ผูซื้อ : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร ดีคิว และถือหุนรอย
ละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 3) นายมนตรี ทองศรี

จําหนายภาชนะบรรจุภัณฑและวัสดุอุปกรณ
ที่ใชในรานอาหาร เชน กระดาษ กรวย ถวย
ให บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อ
ขายดําเนินการภายใตสัญญาที่ชัดเจน
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ผูขาย : บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) (ประกอบธุรกิจใหบริการรานอาหารประเภท แฮมเบอรเกอรภายใตยี่หอ
'Burger King')
ผูซื้อ : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 95ในบจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) และถือ
หุนรอยละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 3) นายมนตรี ทองศรี
บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ผูใหบริการ: บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป
ผูรับบริการ: บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ความสัมพันธ
1. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 3) นายมนตรี ทองศรี

บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ผูใหเชา: บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย)
ผูเชา : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 95 ในบจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) และ
ถือหุนรอยละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 3) นายมนตรี ทองศรี

รายไดจากการขาย : บจก. เบอรเกอร

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)
11,849,791.44

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)
28,473,129.94

1,479,475.44

1,594,489.78

เปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

840,000.00

840,000.00

เนื่องจากการจัดหาอุปกรณโดย บจก. เบอร
เกอร (ประเทศไทย) ซึ่งมีรานสาขามากกวาทํา
ใหเกิดความไดเปรียบทางตนทุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

(ประเทศไทย) จําหนายสินคาประเภท
แฮมเบอรเกอรให บจก. ซีเลค เซอรวิส
พารทเนอร โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด
ทั้งนี้การซื้อขายดําเนินการภายใตสัญญาที่
ชัดเจน

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. เดอะไม
เนอร ฟูด กรุป ใหบริการดานการบริหาร
จัดการและดานการเงิน การคิดคาบริหาร
จัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป
และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย
อื่นทุกราย

รายไดอื่น : บจก. เบอรเกอร (ประเทศ
ไทย) ให บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอรเชา
อุปกรณสําหรับใชในการประกอบธุรกิจ
รานอาหาร โดยมีการกําหนดอัตราคาเชาที่
ชัดเจน โดยอัตราคาเชาคิดจากตนทุนบวก
ดอกเบี้ย
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เหตุผลและความจําเปน
บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
บจก. ไมเนอร ดีคิว - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ผูขาย : บจก. ไมเนอร ดีคิว (ประกอบธุรกิจใหบริการคิออสไอศครีมภายใตยี่หอ "Dairy Queen")
ผูซื้อ : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ความสัมพันธ
3. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร ดีคิว และถือหุนรอย
ละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 3) นายมนตรี ทองศรี

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

รายไดอื่น : บจก. ไมเนอร ดีคิว ให บจก.
ซีเลค เซอรวิส พารทเนอรเชาอุปกรณสําหรับ
ใชในการประกอบธุรกิจรานอาหาร โดยมี
การกําหนดอัตราคาเชาที่ชัดเจน โดยอัตราคา
เชาคิดจากตนทุนบวกดอกเบี้ย

713,000.00

493,000.00

เนื่องจากการจัดหาอุปกรณโดย บจก. เบอร
เกอร (ประเทศไทย) ซึ่งมีรานสาขามากกวาทํา
ใหเกิดความไดเปรียบทางตนทุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

เงินใหกูยืม : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น

8,000,000.00

8,000,000.00

เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ

238,027.38

524,352.80

เปนการกูยืมเงินตามสัญญารวมทุน ซึ่งเปน
การใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

เหตุผลและความจําเปน

บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท
ผูใหกู : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ผูกู : บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 65.04 ในบจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท (ในเดือน
กรกฎาคม 2550 บริษัทเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรทเปนรอยละ 100)
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท
ผูใหกู : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ผูกู : บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 65.04 ในบจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท (ในเดือน
กรกฎาคม 2550 บริษัทเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรทเปนรอยละ 100)
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

แนล ให บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รี
สอรท กูยืมเงินตามสัญญารวมทุน และคิด
อัตราดอกเบี้ยซึ่งเปนอัตราที่กําหนดรวมกัน
โดยผูถือหุนและอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน

ดอกเบี้ยรับ : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล ไดดอกเบี้ยรับจากการให บจก. โคโค
ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท โดยอัตรา
ดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตราที่กําหนดรวมกัน
โดยผูถือหุนและอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
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ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

เงินใหกูยืม : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่น

433,500,000

488,313,000

เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

19,707,100.77

36,261,708.62

เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

20,978,104.66

64,784,515.96

เนื่องจากบจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล
เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ
มากกวา และเพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกัน
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

เหตุผลและความจําเปน

Eutopia Private Holding Limited
บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล - Eutopia Private Holding Limited
ผูใหกู : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล (ธุรกิจลงทุน)
ผูกู : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล และบจก. อารจีอาร
อินเตอรเนชั่นถือหุนรอยละ 50ใน Eutopia Private Holding Limited

แนล ให Eutopia Private Holding Limited
กูยืมเงินตามสัญญารวมทุน และคิดอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งเปนอัตราที่กําหนดรวมกันโดยผู
ถือหุน ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน

บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล - Eutopia Private Holding Limited
ผูใหกู : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล (ธุรกิจลงทุน)
ผูกู : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล และบจก. อารจีอาร
อินเตอรเนชั่นถือหุนรอยละ 50ใน Eutopia Private Holding Limited
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

ดอกเบี้ยรับ : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่น

บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล - Eutopia Private Holding Limited
ผูใหบริการ : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล (ธุรกิจลงทุน)
ผูรับบริการ : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล และบจก. อารจีอาร
อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 50ใน Eutopia Private Holding Limited

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. อารจีอาร

แนล ไดรับดอกเบี้ยรับจากการให Eutopia
Private Holding Limited กูยืมเงินตามสัญญา
รวมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตรา
ที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุน ทั้งนี้สัญญา
เงินกูดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน

อินเตอรเนชั่นแนล ใหบริการดานการจัดการ
การบริหารโรงแรม การคิดคาบริหารจัดการ
เปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิด
อัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย
อื่นทุกราย
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บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - Eutopia Private Holding Limited
ผูใหบริการ : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ผูรับบริการ : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมรอยละ 50ใน Eutopia Private Holding Limited โดยผานบจก.
อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย
บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - Eutopia Private Holding Limited
ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ และ ถือหุน
ทางออมผาน บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล อัตรารอยละ 50ใน Eutopia Private Holding Limited
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ
รายไดอื่น : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

7,457,400.00

6,791,282.40

การจัดหาแหลงเงินกูจากสถาบันการเงินใหแก
Eutopia Private Holding Limited เปนไป
สัญญารวมทุน คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท

0

180,000.00

การจัดหาแหลงเงินกูจากสถาบันการเงินใหแก
Eutopia Private Holding Limited เปนไป
สัญญารวมทุน คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท

2,890,000.00

2,696,000.00

เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

แนล ใหบริการจัดการหาแหลงเงินกูจาก
สถาบันการเงินใหแก Eutopia Private
Holding Limited โดยคิดอัตราคาธรรมเนียม
เปนสัดสวนจากจํานวนเงินกู ซึ่งเปนลักษณะ
ใกลเคียงกับการคิดคาบริการโดยที่ปรึกษา
อิสระจากภายนอก

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศแก
Eutopia Private Holding Limited การคิดคา
บริหารจัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติ
ทั่วไป และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหาร
จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้
อัตราคาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตาม
ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย

เหตุผลและความจําเปน

บจก. ฮาเบอรวิว
บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล - บจก. ฮาเบอรวิว
ผูใหกู : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล (ธุรกิจลงทุน)
ผูกู : บจก. ฮาเบอรวิว
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100ในบจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล และบจก. อารจีอาร
อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 19.98 ใน บจก. ฮาเบอรวิว

เงินใหกูยืม : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่น
แนล ให บจก. ฮาเบอรวิว กูยืมเงินตาม
สัญญารวมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเปน
อัตราที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและ
อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย
ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน

สวนที่ 2 หนาที่ 121

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล - บจก. ฮาเบอรวิว
ผูใหกู : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล (ธุรกิจลงทุน)
ผูกู : บจก. ฮาเบอรวิว
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100ในบจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล และบจก. อารจีอาร
อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 19 .98 ใน บจก. ฮาเบอรวิว

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

ดอกเบี้ยรับ : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่น

221,664.73

201,231.63

เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

3,974,620.39

5,448,271.22

เนื่องจากบจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จ
เมนท เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณมากกวา และเพื่อเปนการใช
ทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุ
สมผลเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

แนล ให บจก. ฮาเบอรวิว กูยืมเงินตาม
สัญญารวมทุน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่
กําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอางอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย โดยมี
สัญญาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย
ที่ชัดเจน

บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท- บจก. ฮาเบอรวิว
ผูใหบริการ: บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท
ผูรับบริการ: บจก. ฮาเบอรวิว
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท และถือหุนรอยละ
100 ใน บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนลซึ่งถือหุนรอยละ 19.98 ใน บจก. ฮาเบอรวิว
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. รอยัลการ
เดน โฮเทล แมเน็จเมนทใหบริการจัดการ
ดานการบริหารโรงแรม การคิดคาบริหาร
จัดการเปนไปในลักษณะสากลทั่วไป และ
อัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการดังกลาว
เปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการ
กําหนดอัตราคาบริการที่ชัดเจน

Arabian Spa (Dubai) Limited
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เหตุผลและความจําเปน

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร - Arabian Spa (Dubai) Limited
ผูใหบริการ : บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร (ศูนยบริการสปาเพื่อสุขภาพ)
ผูรับบริการ : Arabian Spa (Dubai) Limited
ความสัมพันธ
1. บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน
บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร และ บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร ถือหุนรอยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai) Limited
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ
รายไดคาบริการจัดการ : บจก. เอ็ม สปา

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

609,896.89

2,000,403.90

เนื่องจาก บจก เอ็ม สปา เวนเจอร เปนผูที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณมากกวา และ
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

0

1,200,000.00

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ
มากกวาและเพื่อเปนการใชทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

เวนเจอร ใหบริการดานการจัดการ การ
บริหารสปา การคิดคาบริหารจัดการเปนไป
ในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตรา
คาธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการดังกลาวเปน
อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย

เหตุผลและความจําเปน

บจก. ศรีพัฒน การเดน
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล- บจก. ศรีพัฒน การเดน
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ผูรับบริการ: บจก. ศรีพัฒน การเดน (ธุรกิจลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย)
ความสัมพันธ
1.
บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 50 ในบจก. ศรีพัฒน การเดน และถือหุนรอยละ 16.78 ใน
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

รายไดคาบริการจัดการ บมจ. ไมเนอร
อินเตอรเนชั่นแนล ใหบริการดานบัญชี ภาษี
การบริหารการเงินและการขายหองชุด การ
คิดคาบริหารจัดการเปนไปในลักษณะสากล
ทั่วไป โดยคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหาร
จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้
อัตราคาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตาม
ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท - บจก. ศรีพัฒน การเดน
ผูใหเชา : บริษัท ศรีพัฒนการเดน จํากัด
ผูเชา : บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 50 ในบจก. ศรีพัฒน การเดน และถือหุนรอย
ละ 16.78 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 71.04** ใน
บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท
2. มีกรรมการรวมกันคือ1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย
3) นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา

คาเชา : บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท เชา

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

17,259,401.25

18,273,197.75

การเชาที่ดินเพื่อสรางโรงแรม และดําเนิน
กิจการโรงแรม เปนรายการคาตามปกติ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล

5,762,260.00

5,274,720.00

เพื่อใหเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล

ที่ดินของบจก. ศรีพัฒน การเดนเพื่อใชใน
การกอสรางโรงแรมโฟรซีซั่น รีซอรท
เชียงใหม ทั้งนี้อัตราคาเชาพื้นที่คิดเปนอัตรา
รอยละของรายไดรวม ซึ่งเปนอัตราตลาด
โดยมีสัญญาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราคา
เชาที่ชัดเจน

เหตุผลและความจําเปน

บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ผูรับบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
ความสัมพันธ
1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.43 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67
ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง
(ไทย)ใหบริการดานการบริหารจัดการดาน
การเงิน และการพัฒนาธุรกิจใหม การคิดคา
บริหารจัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติ
ทั่วไป และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหาร
จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้
อัตราคาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตาม
ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ผูรับบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
ความสัมพันธ
1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.43 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67
ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

บจก. เอส แอล อาร ที - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ผูรับบริการ: บจก. เอส แอล อาร ที
ความสัมพันธ
1.
บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.43 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67
ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ในบจก. เอส แอล อาร ที
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ
คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

0

372,640.00

เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท

0

372,640.00

เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท

(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางานของบมจ.
เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป การคิดคาบริหาร
จัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป
และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย
อื่นทุกราย

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง
(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางานของบจก.
สเวนเซนส (ไทย) การคิดคาบริหารจัดการ
เปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิด
อัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย
อื่นทุกราย
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บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ
บริการ

International Franchise Holding (Labuan) Linited - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง

ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ผูรับบริการ: -International Franchise Holding (Labuan) Linited
ความสัมพันธ
1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 17.21 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67
ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน International Franchise Holding (Labuan) Linited
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางาน

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2549
(บาท)

สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2550
(บาท)

246,660.00

0

เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท

97,300,000.00

113,000,000.00

รายการขายเปนรายการคาปกติของ บจก.
สมุย บีช เรสซิเดนท และราคาขายเปนราคา
ตลาด (อัตราเดียวกับลูกคาทั่วไป)
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล

International Franchise Holding
(Labuan) Linited การคิดคาบริหารจัดการ
เปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิด
อัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการ
ดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการราย
อื่นทุกราย

เหตุผลและความจําเปน

บจก. พลูหลวง
บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท - บจก. พลูหลวง
ผูขาย : บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท (ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย)
ผูซื้อ : บจก. พลูหลวง
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบมจ. บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

ซื้อสินคา : บจก. พลูหลวง ซื้อ
อสังหาริมทรัพย – ที่พักอาศัย 1 หลัง จาก
บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท ทั้งนี้ราคาขาย
ดังกลาวเปนราคาตลาด (อัตราเดียวกับที่ขาย
ใหบุคคลภายนอก)

หมายเหตุ : * บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนลนั้นรวมการถือหุนทางออมผานบริษัทมาเวลลัสเวลทรอยละ 1.70 (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลวของ MINT ณ 31 ธันวาคม 2550)
** บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 71.04 บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท ซึ่งเปนรวมการถือหุนทางตรงรอยละ 45.30 และถือหุนทางออมโดยถือผาน บมจ. โรงแรมราชดําริ เปนรอยละ 25.74
*** บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 98.86 ใน บมจ. โรงแรมราชดําริ ซึ่งเปนการรวมการถือหุนทางตรงรอยละ 54.28 และถือหุนทางออมโดยถือผาน บจก.หัวหิน รีสอรท เปนรอยละ 44.58

สวนที่ 2 หนาที่ 126

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

11.2 ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ จะเปนผูประเมินรายการดังกลาวในขั้นตน โดยจะจัดหาขอมูลและทําการวิเคราะหวา
รายการดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผลเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม เชน การซื้อ
ทรัพยสิน ฝายการลงทุนจะตองทําการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการวาจางผูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให
ความเห็นเพิ่มเติม จากนั้นจึงนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ โดยผูบริหารหรือกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไม
มีสวนในการอนุมัติรายการดังกลาว นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวดวยวา
จะเปนรายการที่มีความจําเปนและเปนไปในราคาที่ยุติธรรมหรือไม
ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสําคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ไดจัดใหมีการ
ดําเนินการดังกลาว เชน การเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ การจัดสงสารสนเทศแจงตอผูถือหุน การโฆษณาลง
หนังสือพิมพ จนถึงการจัดประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติรายการ
และเพื่อใหมั่นใจวาการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัท และบริษัทยอย มีการดําเนินการที่ถูกตอง เปนไปตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ไดจัดใหขอบังคับของบริษัทและบริษัทยอยที่จดทะเบียนทั้งในและ
ตางประเทศมีขอความที่ระบุถึงการปฏิบัติใหการทํารายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยตองเปนไปตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และในระหวางที่การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย
บางบริษัทเพื่อใหมีขอความดังกลาวยังไมแลวเสร็จ คณะกรรมการบริษัท ไดประกาศนโยบายเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันระหวางบริษัทและบริษัทในเครือวาจะตองเปนไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในระหวางป 2550 กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคากับ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการ
คาดังกลาวเปนไปตามเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการตามปกติของดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเงื่อนไขการคา
ตามปกติรายการคาที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
11.3 นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวาจะเปนรายการที่
มีความจําเปนและใหเปนไปในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสําหรับการทํารายการระหวางกัน
ดังนี้
นโยบายการคิดราคา
รายไดจากการขายและการซื้อสินคา
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
รายไดคาเชา
คาสิทธิแฟรนไชส
รายไดคาบริการจัดการและรายไดอื่น
ดอกเบี้ยรับ
คาเชาจาย
คาบริการจัดการจาย
คาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา
ดอกเบี้ยจาย

ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
อัตราที่กําหนดรวมกันโดยผูถอื หุนและอัตราซึ่งอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งเปนราคาตนทุนบวกกับคาดําเนินการ
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย

สวนที่ 2 หนาที่ 127

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(1) งบการเงิน
(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
ผูสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดแก นาง อโนทัย
ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดแก นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจ
นกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445 จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกําไรขาดทุนรวม
และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของ
ผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปที่แนบ
มานี้ของบริษัท ไมเนอร อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ไมเนอร อินเตอร เนชั่น
แนล จํากัด (มหาชน) และใหความเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ไมเนอร อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ไมเนอร อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไป
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
2549
2550
พันบาท
รอยละ ลานบาท รอยละ
ลานบาท
รอยละ
สินทรัพยหมุนเวียน
1,793,510
2,516
4,534
11.62
14.14
21.31
เงินลงทุนและเงินใหกูยืม
973,994
1,863
2,041
6.31
10.47
9.59
ที่ดินระหวางการพัฒนาและรอการพัฒนา
858,963
1,281
1,627
5.56
7.20
7.65
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
10,198,991
10,411
11,201
66.06
58.54
52.64
สินทรัพยอื่น
1,611,123
1,715
1,876
10.44
9.64
8.82
รวมสินทรัพย
15,439,046
17,787
21,280
100.00
100.00
100.00
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ
หุนกู
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
รายไดจากกิจการ
รายไดรวม
ตนทุนของกิจการ
คาใชจาย
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป

3,487,610
2,143,199
3,556,250
313,437
9,500,496
5,938,551
15,439,046
10,044,882
10,418,226
3,342,392
8,658,650
279,639
356,711
62,116
1,061,110

22.59
13.88
23.03
2.03
61.54
38.46
100.00
96.42
100.00
32.08
83.11
2.68
3.42
0.60
10.19

3,991
1,938
3,450
284
9,662
8,124
17,787
11,716
12,395
4,085
10,433
262
378
41
1,280
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22.44
10.89
19.40
1.60
54.32
45.68
100.00
94.52
100.00
32.96
84.18
2.12
3.05
0.33
10.33

4,010
1,461
5,725
376
11,572
9,708
21,280
13,538
14,029
4,558
11,566
315
494
43
1,611

18.84
6.87
26.90
1.77
54.38
45.62
100.00
96.50
100.00
32.49
82.44
2.25
3.52
0.31
11.48

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท)

2548

2549

2550

1,061,110

1,280,099

1,610,771

(46)

3,878

2,430

1,153,259

1,310,075

1,295,463

20,312

10,831

12,208

รับรูรายไดรับลวงหนา

(42,554)

(34,944)

(26,180)

สวนแบง (กําไร) จากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย

(72,815)

(141,851)

(55,880)

เงินปนผลรับ

(22,770)

(68,674)

(39,705)

(501)

(25,853)

0

0

(13,701)

0

(1,875)

(7)

(11)

(445)

18,088

3,848

62,702

44,563

71,047

374

0

0

3,936

2,397

(3,453)

28,061

10,092

(1,004)

0

0

1,950

62,116

40,717

43,300

ลูกหนี้การคา

(60,608)

(48,508)

(148,588)

สินคาคงเหลือ

(61,025)

(80,360)

(91,254)

0

(158,282)

(412,539)

(53,498)

(48,349)

(272,968)

100,468

140,363

(32,295)

27,661

19,262

97,701

คาใชจายคางจาย

115,927

20,468

181,298

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(65,643)

93,318

173,249

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับงวด
รายการปรับปรุง :
คาตัดจําหนายลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายสินทรัพยอื่น

(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวอื่น
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
(กําไร) ขาดทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น
(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตัดจําหนาย การดอยคาและขาดทุนจากการจําหนาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ตัดจําหนายและขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
เพื่อขยายการดําเนินงาน
คาตัดจําหนายและสํารองสินคาเสื่อมสภาพ
คาเผื่อการดอยคาและตัดจําหนายสินทรัพยอื่นและหนี้สินอื่น
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย - สุทธิ
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท)

2548

2549

2550

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายไดรับลวงหนา

22,139

3,532

54,787

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

13,392

(3,987)

2,325

2,289,679

2,373,163

2,466,501

(174,901)

(236,749)

(40,064)

0

(358,579)

(426,366)

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยและบริษัทรวม

(804,332)

(224,543)

(90,310)

เงินสดจายสุทธิเพื่อลงทุนเพิ่ม

(102,720)

0

0

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จาย) จากเงินใหกูยืมและลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้เงินใหกูยืมแกบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น

เงินสดจายสุทธิเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทยอย

(150,546)

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย บริษัทรวม

22,770

2,914

285,205

110,092

144,296

0

506

49,316

0

(28,802)

(500,174)

(108,682)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย

0

16,536

0

เงินสดรับจากเงินจายลวงหนาคาหุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน

0

0

(87,944)

(688,401)

(633,691)

(870,048)

เงินรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ

30,321

24,230

13,652

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

(1,217)

(9,255)

(24,124)

(1,115,370)

(1,316,889)

(1,292,563)

(109,723)

(83,414)

(79,432)

(2,861,777)

(3,126,004)

(2,871,222)

(1,567)

(218)

4,331

เงินสดจายตามสัญญาเชาการเงิน

(26,637)

(5,742)

0

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น

5,954,600

5,129,930

6,838,197

(5,743,533)

(4,612,769)

(7,532,888)

1,076,600

308,000

0

(1,479,930)

(666,566)

(495,600)

เงินสดรับ (จาย) เพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว

เงินสดจายเพื่อที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับ (จาย) จากสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้และเงินทดรองจาก
บริษัทที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมจากผูถือหุนของบริษัทยอย

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท)

2548

เงินสดรับจากการออกหุนกู

1,100,000

0

2550
3,900,000

เงินสดจายชําระคืนหุนกู

(212,500)

(212,500)

(1,456,250)

23,378

1,185,258

226,352

77,900

1,803

1,480

0

0

(307,204)

(367,925)

(435,786)

384,687

835,368

1,050,158

(187,411)

82,527

645,437

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

606,232

418,821

501,348

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

418,821

501,348

1,146,786

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ

2549

เงินสดรับจากเงินรับลวงหนาคาหุน
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญของบริษัทยอย
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

(ค) อัตราสวนทางการเงิน
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
2549
2550
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา - รวม (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย - รวม (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา - รวม (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย - รวม (วัน)
Cash cycle (days)

0.51
0.31
0.75
21.02
17.13
27.44
13.12
5.77
62.42
(32.17)

0.63
0.27
0.63
21.95
16.40
31.48
11.43
5.90
61.02
(33.18)

1.13
0.46
0.62
21.42
16.81
31.41
11.46
6.26
57.47
(29.20)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรอื่น
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

66.73
13.80
3.58
165.17
10.19
18.30

65.13
10.95
5.48
185.02
10.33
18.21

66.33
14.57
3.50
125.07
11.48
18.07

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
7.19
7.71
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
21.79
25.13
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
0.71
0.75
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
1.60
1.19
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา)
10.46
11.48
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกผัน (เทา)
0.21
0.26
อัตราการจายเงินปนผล (%)
76.23
34.63
อัตราการจายปนผลในป 2548 เปนอัตราการจายเงินสดปนผล 42.17% และอัตราการจายหุนปนผล 34.06%
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8.25
26.89
0.72
1.19
10.39
0.19
35.05

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานป 2549
ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ในป 2550 การขยายตัวภาคเอกชนยังชะลอตัว อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทยังคงแข็งคาอยางตอเนื่องเมื่อเปรียบเทียบ
กับเงินสกุลดอลลาหสหรัฐ อัตราเงินเฟอปรับสูงตอเนื่องโดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภคซึ่งเปนผลมาจากราคาน้ํามัน
ซึ่งปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดจากปจจัยทั้งภายในประเทศ ไมวาจะเปนภาวะเหตุการณปฏิวัติตั้งแตปลายป 2549
การประทวงที่บานปลาย ภาวะความไมสงบในเขตจังหวัดภาคใต นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุจากปจจัยจากตางประเทศ
โดยเฉพาะปญหา Sub-prime ที่เกิดจากวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา สงผลใหภาวการณเงินทั่วโลกผัน
ผวน อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจของไทยเริ่มมีแนวโนมดีขึ้นในปลายป เนื่องจากไดมีการเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎร
และไดจัดตั้งรัฐบาลเมื่อตนป 2551 สําหรับแนวโนมในป 2551 ผูประกอบการแสดงความเชื่อมั่นวา อุปสงค
ภายในประเทศ ทั้งในสวนของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมฟนตัวดีขึ้นเปนลําดับในระยะตอไป
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากสถานการณการเมืองภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนธันวาคม 2550 ดําเนินไปดวยความสงบ
เรียบรอย นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณบงชี้วาผูประกอบการไดเริ่มเตรียมการลงทุนในป 2551 ซึ่งจะชวยใหภาวะการลงทุน
ฟนตัวดีขึ้นในระยะตอไป
จากปจจัยภาพรวมดานเศรษฐกิจดังกลาว ในป 2550 สงผลตออุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ
ประเทศไทย โดยนักทองเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางอันเปนผลมาจากความไมมีสเถียรภาพทางการเมือง
อยางไรก็ตามภาพรวมทั้งป 2550 จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 5 และ
จํานวนเงินที่ใชจายในการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 14 ปจจุบันสถานการณการเมืองที่มคี วามชัดเจนมากขึ้นซึ่งคาด
วา ป 2551 จะเปนปที่สดใสสําหรับธุรกิจทองเที่ยว โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดคาดการณวาในป 2551
อุตสาหกรรมทองเที่ยวจะขยายตัวรอยละ 9
สําหรับภาคธุรกิจอาหาร ก็ไดรับผลกระทบจากภาคเศรษฐกิจโดยรวมเชนกัน โดยในป 2550 ประมาณการวาธุรกิจดาน
อาหารของขยายตัวรอยละ 6 อยางไรก็ตาม ธุรกิจอาหารประเภทไอศครีม และกาแฟยังมีอัตราการเติบโตที่ดีกวากลุม
อื่น ๆ ซึ่งบริษัทคาดวาธุรกิจอาหารโดยรวมในป 2551 จะยังคงมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4 – 6 จากการคาดการณ
ดังกลาว บริษทั จะยังคงดําเนินกลยุทธในการขยายสาขารานอาหารโดยจะขยายในป 2551 จํานวน 94 ราน รวมไปถึง
ความสําเร็จในการเขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 50 ในธุรกิจรานกาแฟ The Coffee Club ซึ่งปจจุบันมีรานกาแฟ The
Coffee Club จํานวนประมาณ 180 แหง โดยมีเปาหมายการเติบโตประมาณ 20 สาขาตอป
สรุปสาระสําคัญของผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ป 2550
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ไดรายงานผลประกอบการในไตรมาส 4 ป 2550 โดยบริษัท มี
รายไดรวม 3,924 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน คิดเปนรอยละ 14 และมีกําไรสุทธิ 559 ลานบาท
เพิ่มขึ้นอยางแข็งแกรงจากชวงเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 40 ธุรกิจหลักที่สรางรายไดใหบริษัท คือ ธุรกิจอาหารและ
ธุรกิจโรงแรมโดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 42 และ 41 ของรายไดรวม ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัท มีรายไดจากธุรกิจอาหาร
เพิ่มขึ้น รอยละ 8 เปนผลจากการขยายสาขาเพิ่มขึ้นจํานวน 23 สาขาในไตรมาส 4 และการฟนตัวของความเชื่อมั่นของ
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ผลการดําเนินงานใน ป 2550
ในป 2550 บริษัท ยังคงมีผลการดําเนินงานเปนที่นาพอใจ โดยบริษัท มีรายไดรวม 14,029 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ 13 ในขณะที่บริษัท มีกําไรสุทธิ 1,611 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 26 จากปกอน โดยธุรกิจหลักที่สรางรายได
ใหแกบริษัท ไดแก ธุรกิจอาหารคิดเปนสัดสวนรอยละ 47 และธุรกิจโรงแรมคิดเปนสัดสวนรอยละ 38 และเมื่อ
พิจารณาผลการดําเนินงานรายธุรกิจแลว พบวา ธุรกิจอาหารมีการเติบโตของรายไดอยางตอเนื่องที่รอยละ 8 เมื่อเทียบ
กับปกอน เนื่องจากมีการเปดสาขาใหมสุทธิในปนี้ จํานวน 45 สาขา สําหรับธุรกิจโรงแรม มีผลการดําเนินงานเปนที่
แข็งแกรง กลาวคือ สามารถรักษาระดับอัตราการเขาพักอยูที่รอยละ 72 ซึ่งเปนระดับเดียวกันกับปกอน ในขณะที่อัตรา
คาหองพักเฉลี่ยอยูที่ 5,487 บาทตอ คืน เพิ่มขึ้นรอยละ 19 แมวาภาพรวมของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะมีการ
ขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวในอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมาก็ตาม
รายไดจําแนกตามประเภทธุรกิจ
ไตรมาส 4 ป 2550 ไตรมาส 4 ป 2549 เปลี่ยนแปลง
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(รอยละ)
อาหาร
1,657
1,532
8
โรงแรม
1,619
1,333
21
อสังหาริมทรัพย
115
97
18
สปา
102
98
4
ศูนยการคาและบันเทิง
139
127
9
บริหารจัดการ
126
24
425
อื่นๆ
166
233
-29
รวม
3,924
3,444
14

ป2550
(ลานบาท)
6,581
5,394
228
384
537
413
492
14,029

ป 2549 เปลี่ยนแปลง
(ลานบาท)
(รอยละ)
6,082
8
4,600
17
97
134
378
2
501
7
58
616
679
-27
12,395
13

ณ สิ้น ป 2550 บริษัท มีสินทรัพยรวม 21,280 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,493 ลานบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ สิ้นป
2549 ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจาก:
1. การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งเปนเงินคงเหลือสุทธิจากการออกหุนกู เพื่อไถถอนหุน
กูที่ครบกําหนดในปนี้
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2. การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยและบริษัทอื่น ไดแก บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รี
สอรท บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน), Serendib Hotels และบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน)
3. การเพิ่มขึ้นของที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย (โครงการสมุย บีช เรสซิเดนซ)
4. การเพิ่มขึ้นของ ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา ไดแก โรงแรมอนันตรา ภูเก็ต และโครงการราชดําริ
เรสซิเดนซ และสินทรัพยถาวรของบริษัท ไดแก โรงแรมโฟรซีซั่น เกาะสมุย สิทธิการเชาที่เกาะ Kihavah
Huravalhu ในมัลดีฟส และ การเปดสาขาใหมของธุรกิจอาหาร
5. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ซึ่งสวนใหญเปนเงินจายลวงหนาสําหรับเงินลงทุนใน The Coffee
Club จํานวน 88 ลานบาท
บริษัท มีหนี้สินรวม 11,572 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปที่แลว 1,909 ลานบาท เนื่องจากบริษัท มีการออกหุนกูระยะ
ยาวเพื่อคืนเงินกูระยะสั้น และนําไปใชในการกอสรางโครงการระหวางการพัฒนาและสินทรัพยถาวร ในขณะที่บริษัท
มีสวนของผูถือหุน 9,708 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,584 ลานบาท เนื่องจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น (สุทธิจากการจายเงินปนผล
ป 2550) จากผลการดําเนินงาน และการออกหุนเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ
ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอย มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 2,466 ลานบาท เพิ่มขึ้น 94 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
ปกอน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน บริษัท และบริษัทยอย มีกระแสเงินสด
จายจากการลงทุนจํานวน 2,871 ลานบาท โดยเปน การลงทุนเพิ่มใน 1) เงินลงทุนระยะยาว จํานวน 109 ลานบาท โดย
สวนใหญเปนการลงทุนเพิ่มในหุนสามัญของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และ Serendib Hotels 2)
เงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 329 ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุนเพิ่มใน บริษัทโคโค ปาลม บริษัท โรงแรม ราชดําริ
และ The Coffee Club 3)โครงการระหวางการพัฒนาและสินทรัพยถาวร จํานวน 2,163 ลานบาท และ 4) เงินใหกูยืมแก
บริษัทรวมและบริษัทอื่น จํานวน 466 ลานบาท สวนใหญเปนการใหเงินกูแก บริษัท ยูโทเปย โฮลดิ้ง และบริษัท ภูเก็ต
แลนด โอนเนอร จํากัด เพื่อกอสรางโครงการ Timeshare ซึ่งคาดวาโครงการจะแลวเสร็จและสงมอบไดในปลายเดือน
มีนาคมป 2551 ซึ่งบริษัทจะไดรับคาธรรมเนียม ณ วันสงมอบ ตามสัญญาจางพัฒนา สําหรับกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงินมีการเปลี่ยนแปลงอันมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดรับจากการออกหุนกูระยะยาวจํานวน 3,900 ลาน
บาท การชําระคืนเงินกูระยะสั้นและระยะยาวสุทธิ จํานวน 2,647 ลานบาท การเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของนักลงทุนและพนักงาน จํานวน 226 ลานบาท และการจายเงินปนผล จํานวน 436 ลานบาท
ดังนั้นใน ป 2550 บริษัท จึงมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 645 ลานบาท
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 26/2549 เรื่องการปฏิบัติวิธีการบัญชีตามมาตรฐานฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวม
และการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย กําหนดใหบริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ซึ่งมีผลทําใหกําไรและกําไรสะสมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมแตกตางกัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนเพียงการเปลี่ยนแปลง
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บริษัทไดเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท จากวิธี
สวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน โดยใชวิธีปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง ซึ่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตองบดุล
เฉพาะบริษัท และงบกําไรขาดทุนฉพาะบริษัท มีดังนี้
งบดุลตามงบการเงินเฉพาะ
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอนหลังงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สงผลใหผลกําไรสะสมแสดงมูลคาลดลง
2,406 ลานบาท โดยคงเหลือกําไรสะสมเทากับ 223 ลานบาท
งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
กําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เทากับ 1,155 ลานบาท ลดลง
456 ลานบาท (ลดลง 0.1521 บาท ตอหุน) จากกําไรสุทธิในงบการเงินรวม 1,611 ลานบาท
กําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เทากับ 480 ลานบาท ลดลง
800 ลานบาท (ลดลง 0.2754 บาท ตอหุน) จากกําไรสุทธิในงบการเงินรวม 1,280 ลานบาท
พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทใน ป 2550
ธุรกิจโรงแรม
• เปดดําเนิ นการโรงแรมแห งใหม 2 แหง ในไตรมาส 1 ป 2550 ไดแ ก โรงแรมโฟรซีซั่ น เกาะสมุย และ
โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส ในเดือนกุมภาพันธและมีนาคมตามลําดับ
• บริษัทไดเขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 20 ในบริษัท Serendib Hotel Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของ Hemas
Holdings Limited ซึ่งเปนผูบริหารโรงแรม 4 แหง ในศรีลังกา ไดแก Serendib Hotel Club Dolphin Hotel
Miami Hotel และ Sigiriya Hotel ซึ่งการลงทุนดังกลาวบริษัทไดดําเนินการแลวเสร็จในเดือนเมษายน
• ในเดือนเมษายน บริษัท หัวหินรีซอรท จํากัด (บริษัท ยอยของ MINT) ไดทําคําเสนอซื้อ (Tender Offer)
หลักทรัพยทั้งหมดของ บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (RHC) จํานวน 1,887,945 หุนโดยบริษัทมี
ความประสงคเพื่อที่จะขอเพิกถอนหลักทรัพยของกิจการออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดดําเนินการเพิกถอนหลักทรัพยของกิจการออกจากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550
• ในเดือนกรกฎาคม บริษัทไดลงทุนเพิ่มในบริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ทําใหบริษัทถือ
หุนเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 65 ของหุนทั้งหมด มาเปนถือหุนรอยละ 100 ของหุนทั้งหมด เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการบริหารงาน และขจัดขอขัดแยงกฎหมายในเรื่องการถือหุนของคนตางดาว และในเดือน
เดียวกัน บริษัทไดเซ็นตสัญญากับ สตารวูด โฮเท็ล แอนด รีสอรท ซึ่งเปนผูนําในธุรกิจโรงแรมในระดับโลก
เพื่อใหเปนผูดําเนินการบริหารโครงการเซ็นต รีจิส โฮเท็ล แอนด เรสซิเดนส กรุงเทพ
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• ในเดือนตุลาคม กลุมบริษัทไดชนะการประมูลสิทธิการเชาชวงที่ดินระยาวเปนระยะเวลา 23 ปที่ประเทศมัล
ดีฟส เพื่อกอสรางโรงแรมอนันตราแหงที่ 2 ซึ่งจะมีหองพักจํานวน 55-80 หอง คาดวาจะเปดใหบริการไดใน
ป 2552
• บริษัทไดลงนามเพื่อเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ แมริออท เวเคชั่น คลับ (“MVCI”) ในเดือนตุลาคม ในการ
เปนผูใหคําปรึกษาในการกอสรางโครงการ การตลาด ตลอดจนการเปนที่ปรึกษาใหกับ MVCI ในการขยาย
ธุรกิจ timeshare ซึ่งการลงนามความรวมมือในครั้งนี้จะชวยเพิ่มสัดสวนรายไดจากคาธรรมการบริหารจัดการ
จากธุรกิจโรงแรมใหแกบริษัท
ธุรกิจอาหาร
• ในป 2550 บริษัท มีสาขารานอาหารทั้งสิ้น 676 สาขา โดยมีการเปดใหมสุทธิทั้งสิ้น 45 สาขา แบงเปนสาขาที่
บริษัท ลงทุนเอง จํานวน 22 สาขา และสาขาแฟรนไชสที่มีการเปดใหม จํานวน 23 สาขา
• ในเดือนตุลาคม ป 2550 บริษัทไดประกาศแผนการเขาซื้อเงินลงทุนสัดสวนรอยละ 50 ใน คอฟฟ คลับ โฮ
ลดิ้ง (The Coffee Club) ซึ่งมีสาขามากกวา 180 สาขา ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด การลงทุนใน
ครั้งนี้ ถือไดวาเปนการนําแบรนดใหมเขามาเพื่อเติมเต็มแบรนดเดิมที่มีอยู นอกจากนี้บริษัทยังสามารถขยาย
แบรนด The Coffee Club ออกไปยังประเทศตางๆ ในระดับสากลตอไป
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
บริษัท มีแนวคิดในการขยายจากธุรกิจโรงแรมแรมและสันทนาการไปสูการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยภายใต
รูปแบบของ mix-used development กลาวคือ เปนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายควบคูไปกับการกอสรางโรงแรม
ในพื้นที่เดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในดานของผลตอบแทนจากเงินลงทุน
• ในเดือนกุมภาพันธมีการเปดตัวอยางเปนทางการของโครงการ ดิ เอสเตท สมุย ซึ่งเปนโครงการบานพักตาก
อากาศพรอมสระวายน้ําสวนตัวริมชายหาด จํานวน 14 หลัง ซึ่งตั้งอยูบนพื้นที่ติดกับโรงแรม โฟร ซีซั่นส
สมุย โดยในป 2550 บริษัทไดขายบานพักตากอากาศในโครงการ ดิ เอสเตท สมุย เพิ่มจํานวน 2 หลัง จากที่
ขายไปแลว 1 หลัง ในป 2549
• ในเดือนกรกฎาคม บริษัทไดเปดตัวโครงการ เซ็นต รี จิส เรสซิเดนส ซึ่งเปนคอนโดมิเนียมระดับหรูจํานวน
71 หอง ซึ่งตั้งอยูในอาคารเดียวกับโรงแรม เซ็นต รี จิส ถนนราชดําริ ซึ่งคาดวาจะเริ่มเปดขายโครงการ เซ็นต
รี จิส เรสสิเดนส ในปลายเดือนกุมภาพันธ 2551 และคาดวาจะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จในไตรมาส 1 ป
2553
นอกจากนี้ กลุมบริษัทไมเนอร ไดลงนามในสัญญาใชบริการเอาทซอรสทางดานไอทีของบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
จํากัด
ผูใหบริการดานไอทีชั้นนําระดับโลก เปนระยะเวลา 10ป ทั้งนี้ เพื่อชวยประหยัดคาใชจายในดานไอทีใน
ขณะที่ยังคงรักษาระดับคุณภาพบริการดานตางๆ ไวได ซึ่งชวยใหบริษัท สามารถนําเวลาและทรัพยากรที่มีอยูไปทุมเท
ใหกับการสรางโอกาสทางธุรกิจหลักของไมเนอรและงานดานอื่นๆ ไดมากขึ้น
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ผลการดําเนินงานจําแนกรายธุรกิจ
แมวาธุรกิจอาหารจะสรางรายไดใหกับบริษัทเปนสัดสวนสูงสุด
แตเมื่อพิจารณาในแงของความสามารถในการทํา
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีและคาเสื่อม (EBITDA) แลว พบวา ธุรกิจโรงแรมและสันทนาการ
สามารถสรางอัตรากําไรที่สูงกวาธุรกิจอาหาร ดังจะเห็นไดจากผลการดําเนินงานใน ป 2550 ซึ่งบริษัท มีกําไรจากการ
ดําเนินงานที่มาจากธุรกิจอาหารคิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ในขณะที่อีกรอยละ 75 มาจากธุรกิจโรงแรมและสันทนา
และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีและคาเสื่อม (EBITDA) จําแนกตามประเภทธุรกิจ
ไตรมาส 4 ป 2550 ไตรมาส 4 ป 2549 เปลี่ยนแปลง
ป 2550
ป 2549 เปลี่ยนแปลง
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(รอยละ) (ลานบาท) (ลานบาท)
(รอยละ)
อาหาร
248
261
-5
957
1,025
-7
โรงแรมและสันทนาการ 878
656
34
2,715
2,208
23
อสังหาริมทรัพย
40
37
7
87
37
132
รวม
1,166
954
22
3,759
3,271
15

ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจอาหารของบริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น กลาวคือ ในไตรมาส 4 ป 2550 บริษัท มียอดขายรวมจากธุรกิจ
อาหาร (ทุกรานรวมธุรกิจแฟรนไชส) เพิ่มขึ้นรอยละ 9.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอ น ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการ
การขยายสาขาอยางตอเนือ่ ง การใชกลยุทธทางการตลาด การจัดรายการสงเสริมขายในเชิงรุกและการเปดตัวเมนูใหมๆ
ของเดอะพิซซาและสเวนเซนสอยางตอเนือ่ ง ขณะที่ยอดขายของแดรี่ควีนมีการเพิ่มขึ้นเล็กนอย แตในแงของกําไรสุทธิ
มีการเพิ่มขึ้นอยางแข็งแกรง เนื่องจากไมไดลดราคาเพื่อเพิ่มยอดขายอยางที่ดําเนินการในปกอน ประกอบกับการฟน
ตัวของความเชื่อมั่นของผูบริโภคในไตรมาส 4 ป 2550 เปนอีกสาเหตุหนึง่ ที่ชวยใหยอดขายรวมเพิ่มขึ้น ในป 2550
ยอดขายรวมจากธุรกิจอาหาร (ทุกรานรวมธุรกิจแฟรนไชส) เพิ่มขึ้นถึงเกือบรอยละ 10 เนื่องจากมีการเปดสาขาใหม
สุทธิ 45 สาขาจากปกอน แบงเปนสาขาที่บริษัท ลงทุนเอง จํานวน 22 สาขา ไดแก เปดเดอะ พิซซาในประเทศไทย 4
สาขา ในประเทศจีน 3 สาขา สเวนเซนตในประเทศไทย 4 สาขา เปดแดรี่ควีน 18 สาขา เปดเบอรเกอรคิง4 สาขา
อยางไรก็ดี บริษัทไดปดสาขารานอาหารที่บริษัทลงทุนเอง ไดแก ปดซิซซเลอรในประเทศไทย 1 สาขา ปดซิซซเลอร
ในประเทศจีน 1 สาขา ปดเลอแจส 7 สาขา และปดรานอาหารในสนามบินอีก 2 สาขา สําหรับสาขาแฟรนไชสที่มีการ
เปดใหม จํานวน 23 สาขาไดแก เดอะ พิซซาในประเทศไทย 4 สาขา บารเรน 1 สาขา จอรแดน 1 สาขา สเวนเซนตใน
ประเทศไทย 17 สาขา สเวนเซนตกัมพูชา 1 สาขา และปดสเวนเซนต UAE 1 สาขา
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ผลการดําเนินงานของธุรกิจอาหารจําแนกตามแบรนด
อัตราการเติบโตของยอดขายรวม (%) ไตรมาส 4 ป 2550 ไตรมาส 4 ป 2549
6

ป 2550

ป 2549

เดอะ พิซซา

16.9

15.2

17.2

20.4

สเวนเซนส

11.7

22.1

9.7

30.0

ซิซซเลอร

-1.9

20.1

-4.9

22.1

แดรี่ควีน

-11.8

34.2

1.6

14.4

เบอรเกอรคิง

35.6

12.5

26.7

25.5

เลอแจส

-38.2

51.0

-11.2

46.8

9.0

20.3

9.8

22.9

เฉลี่ย

หมายเหตุ: รานอาหารเลอแจสเริ่มเปดดําเนินการตั้งแตมกราคม 2549 ภายใตการดําเนินงานของบริษัท ไมเนอร ฟู
ดกรุป
ธุรกิจโรงแรม
ในไตรมาส 4 ป 2550 บริษัท มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยอยูที่ รอยละ 74 ขณะที่อัตราคาหองพักโดยเฉลี่ยเพิม่ ขึ้นเปน 6,387
บาทตอคืน เพิ่มขึ้นรอยละ 20 จากชวงเดียวกันของปกอน จากโรงแรมทั้งหมด 15 แหง โดยโรงแรมกลุมแมริออทมี
ผลงานที่โดดเดน ซึ่งมีอัตราการเขาพักสูงถึง รอยละ 84 และสามารถรักษาการเพิ่มขึ้นของอัตราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน
สูงขึ้นในอัตรารอยละ 8 สําหรับกลุมโรงแรมอนันตรา แมวาจะมีอัตราการเขาพักจะสูงขึ้นจากปที่แลวเพียงเล็กนอย
แตยังคงรักษาการเพิ่มขึ้นของอัตราคาหองพักเฉลี่ยสูงขึ้นในอัตรารอยละ 4 ที่ 7,332 บาทตอคืน โรงแรม โฟรซีซั่นส ก็
มีผลงานที่นาประทับใจเนื่องจากกลุมนี้มีอัตราการเขาพักสูงขึ้นจากรอยละ 57 เปนรอยละ 65 โดยมีอตั ราคาหองพัก
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 29 ที่ 10,709 บาทตอคืน เนื่องจากผลงานที่โดดเดนของ โรงแรมโฟรซีซั่น กรุงเทพฯ โรงแรม
โฟรซีซั่น เชียงราย และโฟรซซี ั่น สมุยที่เพิ่งเปดดําเนินการในป 2550 ในขณะที่ในไตรมาส 4 ของป 2550 ธุรกิจ
โรงแรมมีรายไดทั้งสิ้น 1,619 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาในอัตรา รอยละ 21
อนึ่ง บริษัท ไมไดนํารายไดของโรงแรมที่บริษัทรวมลงทุนมารวมในรายไดจากธุรกิจโรงแรมของบริษัทแตจะรับรู
เฉพาะผลกําไรตามหลักวิธีสวนไดเสีย (equity method) ซึ่งประกอบดวยโรงแรม 3 แหงที่มัลดีฟสและ 1 แหงที่
เวียดนาม
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมจําแนกตามกลุมโรงแรม
อัตราการเขาพัก (%)
ไตรมาส 4 ป 2550 ไตรมาส 4 ป 2549
ป 2550
ป 2549
แมริออท

83.5

86.2

81.4

83.0

อนันตรา

64.8

64.0

65.6

63.4

โฟรซีซั่นส

64.9

57.3

60.4

54.8

อื่นๆ

61.4

77.1

62.0

63.9

เฉลี่ย

73.9

75.2

72.1

72.2
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อัตราคาหองเฉลี่ย (บาท/คืน) ไตรมาส 4 ป 2550 ไตรมาส 4 ป 2549

ป 2550

ป 2549

แมริออท

4,763

4,410

4,192

3,893

อนันตรา

7,333

7,024

6,467

5,282

โฟรซีซั่นส

10,709

8,275

8,990

7,530

อื่นๆ

5,278

2,923

4,323

3,169

เฉลี่ย

6,387

5,340

5,487

4,627

หมายเหตุ: ขอมูลจากโรงแรม 15 แหง ซึ่งรวมโรงแรมที่เปดใหม ไดแก โรงแรมโฟรซีซั่นส ที่เกาะสมุย และโรงแรมนา
ลาดู ที่มัลดีฟท
ธุรกิจสปา
ในไตรมาส 4 ป 2550 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจสปา 102 ลานบาท เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 4 จากชวงเดียวกันของปกอน
สําหรับป 2550 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจสปา 384 ลานบาท เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2 จากปกอน ถึงแมวาธุรกิจสปาใน
ปจจุบันจะมีการแขงขันสูงขึ้นเรื่อย ๆในประเทศไทย แตบริษัทก็สามารถรักษาระดับรายไดที่แข็งแกรงโดยการที่
บริษัทไดกระจายสถานที่ประกอบการที่หลากหลาย และการมีรายไดจากการบริหารงาน
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ธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิง
ในไตรมาส 4 ป 2550 รายไดจากธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิงมีจํานวนทั้งสิ้น 139 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9 จาก
ชวงเดียวกันของปกอนที่มีรายได 127 ลานบาท สําหรับป 2550 รายไดจากธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิงมีจํานวน
ทั้งสิ้น 537 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7 จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากศูนยการคามีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะศูนยอาหาร Food Wave ในศูนยการคาที่พัทยา รวมถึงรายไดคาเชาจากรานคาในศูนยการคาที่ดําเนินธุรกิจ
อาหาร
การวิเคราะหอตั ราสวนทางการเงิน
31 ธันวาคม 2550

31 ธันวาคม 2549

64.80%
11.48%
18.07%

64.53%
10.30%
18.21%

8.28%
16

7.71%
15

ความสามารถในการดํารงสภาพคลอง
สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา)

1.13

0.63

ภาระหนี้สินตอทุน
อัตราสวนหนี้สนิ รวมตอสวนของผูถอื หุน (เทา)
อัตราสวนหนี้สนิ ที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) (ใน 12 เดือน)

1.19
0.86
8.97

1.19
0.87
8.93

ความสามารถในการทํากําไร (ใน 12 เดือน)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
ความมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)(ใน 12 เดือน)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) (ไตรมาส 4)

อัตราสวนทางการเงินในไตรมาส 4 ป 2550 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 65 ซึ่งเพิม่ ขึ้นจากปกอนเล็กนอยจากป
กอน ขณะที่อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยางแข็งแกรงจากรอยละ 10.3 เปนรอยละ 11.48 แสดงใหเห็นวาบริษัทมี
ความสามารถในการกําไรที่เพิ่มขึ้นนี้ เปนสาเหตุมาจากการที่บริษัทมีรายไดจากการรับบริหารจัดการโรงแรม การให
สิทธิ์แฟรนไชสรานอาหาร และการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายภายใตแนวคิด mix-used development ซึ่งการ
ดําเนินธุรกิจเหลานี้มีสวนสําคัญในการสรางผลกําไรที่ดีและแข็งแกรงใหกับบริษัท สําหรับอัตราผลตอบแทนผูถือหุน
รอยละ 18.1 ลดลงเล็กนอยเมือ่ เทียบกับสิ้นปที่แลวที่รอยละ 18.2 เนื่องจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจากการ
แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของนักลงทุนและพนักงาน ตั้งแตป 2549 เปนตนมา
สวนที่ 2 หนา 142

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

สําหรับอัตราสวนที่แสดงถึงความมีประสิทธิภาพนั้น พบวา อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยอยูที่รอ ยละ 8.3 เพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 7.7 ในปที่ผานมา และระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงเล็กนอย กลาวคือจาก 15 วันเปน 16
วัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดในสวนของโรงแรมซึ่งจะมีสวนของลูกหนี้ทางการคาสูงกวาธุรกิจอาหาร ดาน
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอยางแข็งแกรงจาก 0.63 เทาเปน 1.13 เทา เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินสด ในขณะที่อัตราสวนหนี้สนิ ที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุนในป 2550 อยูที่ 0.86 เทา ดีขึ้น
เล็กนอยจากปกอ นขณะที่อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยดีขึ้นเล็กนอยจากปกอ นเชนกัน
การวิเคราะหผลการดําเนินงานและแผนการดําเนินงานในอนาคต
แมวาประเด็นทางดานเศรษฐกิจและการเมืองจะเปนตัวแปรที่ทาทายในการดําเนินธุรกิจตลอดชวงปที่ผานมา แตบริษัท
ยังคงมีการเติบโตของรายไดและกําไรอยางแข็งแกรงถึงรอยละ 13 และรอยละ 26 ตามลําดับ เปนที่นาสังเกตวา บริษัท
ฯสามารถแสดงการเติบโตของกําไรที่สูงกวาการเติบโตของรายได เนื่องจากการดําเนินธุรกิจรับบริหารจัดการโรงแรม
การใหสิทธิ์แฟรนไชสรานอาหารและการพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีสวนสําคัญในการสรางการเติบโตของผลกําไรของ
บริษัท ในป 2550 บริษัท ยังคงขยายจํานวนสาขารานอาหารอยางตอเนื่องทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ตลอดจน
การลงทุนธุรกิจรานอาหารและกาแฟแบรนด The Coffee Club จากประเทศออสเตรเลีย แมวาการอุปโภคบริโภคของ
ภาคเอกชนจะชะลอตัว แตบริษัทไดรายงานยอดขายรวมจากธุรกิจอาหารที่มีการเติบโตถึงรอยละ 10 ซึ่งเปนผลจากการ
ขยายสาขาอยางตอเนื่อง สําหรับธุรกิจโรงแรม บริษัทไดเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกรงในธุรกิจโรงแรมอยาง
ตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากการเปดโรงแรมแหงใหม ไดแก โรงแรมนาลาดู ที่มัลดีฟส และโรงแรมโฟร ซีซนั่ ที่เกาะสมุย
ซึ่งโรงแรมทั้งสองแหงตั้งอยูในแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวที่กําลังซื้อสูง จึงมีสวนชวยใหอตั ราคาหองพักเฉลี่ยโดยรวม
ของโรงแรมในเครือบริษัทเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 19 เมื่อเทียบกับปกอน นอกจากนี้ บริษัท ไดรับรูรายไดจากการขาย
โครงการ ดิ เอสเตท สมุย จํานวน 2 หลัง ในป 2550 อีกดวย
บริษัท มีแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต โดยจะมีการกระจายความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจออกไปอยางรอบดาน
กลาวคือ ไมเพียงแตมีการกระจายแหลงที่ตั้งเทานั้น แตมีการกระจายประเภทของธุรกิจและแหลงที่มาของรายไดอีก
ดวย นอกจากนี้ บริษัทไดมีการเตรียมการเพื่อสนองตอบตอการฟนตัวของธุรกิจทองเที่ยวและการอุปโภคบริโภค
ภายในประเทศโดยมีการลงทุนอยางตอเนือ่ งทั้งในธุรกิจโรงแรมและสันทนาการ และธุรกิจอาหาร อยางไรก็ดี การ
ริเริ่มสรางแบรนดของตนเอง (อนันตรา และ เดอะ พิซซา คอมพานี) ถือไดวาเปนหนึ่งในกลยุทธที่สําคัญตอการเติบโต
ของบริษัทตอไปในอนาคต ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทไดเริ่มดําเนินธุรกิจแฟรนไชสรานอาหารทั้งที่เปนแบรนด
ของตนเองและมิใชของตนเองในประเทศไทย เอเชียตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต และประเทศจีน ตั้งแตป
2548 เปนตนมา เชนเดียวกับธุรกิจการรับบริหารโรงแรม ซึ่งบริษัทไดเริ่มดําเนินธุรกิจดังกลาวในเวลาใกลเคียงกัน
โดยโรงแรมทีบ่ ริษัทไดเขาไปบริหาร (pure management) แหงแรกที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ไดเปดใหบริการแลว
ตั้งแตตนป 2551 ในปจจุบัน บริษัท มีโรงแรมในเครืออยูทงั้ สิ้น 16 แหง ในประเทศไทย มัลดีฟส เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย ซึง่ บริษัท เปนผูบริหารโรงแรมเหลานี้ดวยตนเองแทบจะทั้งหมด บริษัท มีแผนที่จะขยายการลงทุนใน
โรงแรมในประเทศไทย ภายใตแบรนดอนันตรา ที่ภูเก็ต เขาหลัก และเกาะสมุย รวมถึง เกาะที่บริษัท ชนะการประมูล
สิทธิการเชาชวงที่ดินระยาวที่ประเทศมัลดีฟสอีกดวย
อาจกลาวโดยสรุปไดวาการเติบโตของบริษัทในอนาคตจะ
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แมวาเศรษฐกิจโลกจะมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวลงอันเนือ่ งมาจากปญหาซับไพรมในประเทศสหรัฐอเมริกา แตบริษัท
เชื่อวาสําหรับเศรษฐกิจไทยแลวมีแนวโนมที่จะฟนตัวจากปกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการอุปโภคบริโภคของ
ภาคเอกชน เนื่องจากในปนี้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหมที่มาจากการเลือกตั้งแลวเสร็จ กอปรกับรัฐบาลมีนโยบาย
สงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจังในการกระตุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมอาหารซึ่งมีสัดสวนคิด
เปนรอยละ 10 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งถือไดวานโยบายดังกลาวจะมีสวนสนันสนุนการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางมาก นอกเหนือไปจากความแข็งแกรงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเอง ดวยภาพรวม
ของอุตสาหกรรมที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินธุรกิจ บริษัทมีความเชื่อมั่นวาในป 2551 นี้บริษัทยังคงเติบโตอยางตอเนือ่ ง
ภายใตการขยายกิจการควบคูไปกับการกระจายความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจออกไปอยางรอบดาน ประกอบกับฐานะ
ทางการเงินที่แข็งแกรงและมั่นคงของบริษัทแลว
จะมีสวนสนับสนุนการขยายงานและการลงทุนในกิจการใหมๆ
ตอไปในอนาคต
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13. ขอมูลอื่นทีเ่ กี่ยวของ
- ไมมี -
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13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
-ไมมี-

20070128T16
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สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ข า พเจ า ได ส อบทานข อ มู ล ในแบบแสดงรายการข อ มู ล ประจํ า ป ฉ บั บ นี้ แ ล ว และด ว ยความระมั ด ระวั ง ในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวน
ที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 พฤษจิกายน 2550 ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ใ น ก า ร นี้ เ พื่ อ เ ป น ห ลั ก ฐ า น ว า เ อ ก ส า ร ทั้ ง ห ม ด เ ป น เ อ ก ส า ร ที่ ข า พ เ จ า ไ ด รั บ ร อ ง ค ว า ม ถู ก ต อ ง
ที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรอง
ความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน
(ผูบริหารสูงสุดในสายบัญชี)

3. นายไมเคิล ซากิลด

กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ชื่อ

ตําแหนง

ผูรับมอบอํานาจ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการประธานเจาหนาที่การเงิน
สวนที่ 3 หนาที่ 1

ลายมือชื่อ

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายอานิล ธาดานี่

ลายมือชื่อ

กรรมการ

ชื่อ

ตําแหนง

ผูรับมอบอํานาจ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการประธานเจาหนาที่การเงิน

สวนที่ 3 หนาที่ 2

ลายมือชื่อ

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

2. นายพอล ชาลีส เคนนี่

ชื่อ

ลายมือชื่อ

กรรมการ

ตําแหนง

ผูรับมอบอํานาจ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการประธานเจาหนาที่การเงิน

สวนที่ 3 หนาที่ 3

ลายมือชื่อ

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

3. นายยศ เอื้อชูเกียรติ

ลายมือชื่อ

กรรมการ

ชื่อ

ตําแหนง

ผูรับมอบอํานาจ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการประธานเจาหนาที่การเงิน

สวนที่ 3 หนาที่ 4

ลายมือชื่อ

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

4. นายเคนเนธ ลี ไวท

ลายมือชื่อ

กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ

ตําแหนง

ผูรับมอบอํานาจ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการประธานเจาหนาที่การเงิน

สวนที่ 3 หนาที่ 5

ลายมือชื่อ

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

5. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ

ตําแหนง

ผูรับมอบอํานาจ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการประธานเจาหนาที่การเงิน

สวนที่ 3 หนาที่ 6

ลายมือชื่อ

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

6. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย

ชื่อ

ลายมือชื่อ

กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

ตําแหนง

ผูรับมอบอํานาจ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการประธานเจาหนาที่การเงิน

สวนที่ 3 หนาที่ 7

ลายมือชื่อ

เอกสารแนบ 1
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
0

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2550

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวดู ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหาร (แตงตั้ง 2522)
อายุ 59 ป
- ไมมี -

2. นายพอล ชาลีส เคนนี่
กรรมการ (แตงตั้ง 2540)
อายุ 59ป
- ไมมี 3. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย
กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน
(แตงตั้ง 2541)
อายุ 44 ป
- ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยโยนก ลําปาง
- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบันไทย
กรรมการบริษัทไทย

- General Management Program, Ashridge
Management College ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบันไทย
กรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตร Director Diploma Examination จาก
สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทออสเตรเลีย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

การถือหุน
ในบริษัทฯ
(หุน)*
212,323,099

ชวงเวลา

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง
ตําแหนง

บริษัท

- ประธานกรรมการและประธาน
เจาหนาที่บริหาร
- ประธานกรรมการ

- กลุม บมจ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล และกลุม
บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
- บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทในเครือ

2,153,300

2531- 2544
2516- 2523
ปจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
- กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร

- บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริษัทในเครือ
- บจก. เอเวอรเรสต เวิรดไวด
- บมจ. เสริมสุข
- บจก. ซาทชิ แอนด ซาทชิ
- บจก. โอกิลวี แอนด แมทเธอร (ประเทศไทย)
- บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทใน
เครือบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป

8,819,154

ปจจุบัน

- กรรมการ และประธานเจาหนาที่การเงิน

2539 – 2541
2535 – 2539
2533 – 2535
2529 – 2531

- กรรมการ
- กรรมการ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
- ผูอํานวยการฝายการเงินบัญชี
- ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี
- หัวหนาหนวยการเงิน

- กลุม บมจ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล และกลุม
บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
- บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
- บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริษัทในเครือ
- บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
- บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
- บจก. ไทยแอรพอรท กราวด เซอรวิสเซส
- องคการ USAID / THAILAND
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ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร

4. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการ (แตงตั้ง 2541)
อายุ 61 ป
-ไมมี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- หลักสูตร Chief Financial Officer
Certification Program รุน 1 จากสมาคมนัก
บัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย
- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of
California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร University of
Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

การถือหุน
ในบริษัทฯ
(หุน)*

37,495,609

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง
ตําแหนง

ชวงเวลา

ปจจุบัน

- ผูกอตั้งและประธานกรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

5. นายเคนเนธ ลี ไวท
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ (แตงตั้ง 2541)
อายุ 61 ป
-ไมมี -

- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of
Puget Sound Tacoma, WA ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program &
Chairman 2000 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

57,111

ปจจุบัน

2535- 2544
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- กรรมการ และ สมาชิกของ
คณะกรรมการการลงทุน
- สมาชิก
- กรรมการบริหาร
- กรรมการและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- คณะกรรมการ
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท

- บจก. ชิ มโฟนี อิ นเวสเม นท แมเนจเจอร และบจก.
ซิมโฟนี แคปตอล พารทเนอร
- บจก. เอส ไอ เอช แอล (บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยลอนดอน)
- บจก. ทวินวูด เอ็นจิเนียริ่ง (บริษัทจดทะเบียนใน
สิงคโปร)
- บมจ. โรงแรม ราชดําริ
- บริษัทออคิด ฟารมาซูติเคิล จํากัด ประเทศ
อินเดีย
- บจก. ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล–บีวีไอ (บริษัทจด ทะเบียน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา)
- มหาวิทยาลัยการบริหาร สิงคโปร (Singapore
Management University)
International Institute for Strategic Studies
- บมจ. ฟนันซา
- บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
- บลจ. ฟนันซา จํากัด
- บจก. ฟนันซา ประกันชีวิต
- บจก. ล็อกซบิท
- หอการคาอเมริกันในประเทศไทย
- บริษัท กูดเยียร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

การถือหุน
ในบริษัทฯ
(หุน)*

ชวงเวลา

บริษัท

2529- 2535

- กรรมการผูจัดการ
- ผูจัดการทั่วไป

- บจก. แปซิฟค สยาม สตราทีจิค คอนซัลติ้ง
- ธนาคารเชส แมนแฮตตัน (สาขากรุงเทพฯ)

- กรรมการผูจัดการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- อุปนายกและเลขาธิการ

- บมจ. สัมมากร
- บจก. ศรีพัฒน
- บจก. ศรีพัฒน การเดน
- บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท
- บจก. รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท
- บจก. อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง
- บจก. หัวหิน วิลเลจ
- บจก. หัวหิน รีซอรท
- บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม
- บจก. เจาพระยา รีซอรท
- สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย

6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(แตงตั้ง 2543)
อายุ 35 ป
-ไมมี -

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงิน สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ปจจุบัน

7. นายยศ เอือ้ ชูเกียรติ
กรรมการ (แตงตั้ง 2549)
อายุ 66 ป
-ไมมี -

- ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา) University College
London, London University ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตรประธานกรรมการ 1/2000 สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรบทบาทคณะกรรมการในการกําหนด
นโยบายคาตอบแทน สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

-

ปจจุบัน
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ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง
ตําแหนง

-ประธานกรรมการ
-ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
-ประธานกรรมการ
-ประธานกรรมการ
-ประธานกรรมการ
ประสบการณ 5 -ที่ปรึกษาของคณะกรรมการและ
ปที่ผานมา
คณะกรรมการบริหาร
-ที่ปรึกษา
-รองประธานกรรมการ

-บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
- สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
- บริษัททุนลดาวัลย จํากัด
- บริษัทวังสินทรัพย จํากัด
- บริษัทไทยอินดัสเตรียลแกส จํากัด (มหาชน)
-บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
- สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
- ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

การถือหุน
ในบริษัทฯ
(หุน)*

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง
ตําแหนง

ชวงเวลา

-กรรมการรองผูจัดการใหญ
-กรรมการผูจัดการ
- กรรมการผูจัดการ

8. นายไมเคิล ซากิลด
กรรมการและประธานเจาหนาที่ฝาย
ปฏิบัติการ (แตงตั้ง 2549)
อายุ 51 ป
-ไมมี –

9. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย
กรรมการอิสระ (แตงตั้ง 2547)
และกรรมการตรวจสอบ (แตงตั้ง 2549)
อายุ 54 ป
-ไมมี -

- ปริญญาตรีดานบริหารจัดการการโรงแรม อี
โคล โฮเทลเลีย เดอ โลซาน (Ecole Hoteliere de
Lausanne) ประเทศสวิตเซอรแลนด
- อนุปริญญาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยคอร
แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

- MA. International Law & Finance, George
Washington University – National Law center
- BA. George Washington University
- Associate Electrical Engineering – Cornell
University

1,364,200

ปจจุบัน

- กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติ
การ
- กรรมการ
- กรรมการ

-

2542-2548

-กรรมการผูจัดการภาคพื้นเอเชีย แปซิฟก

ปจจุบัน

- กรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการ
- กรรมการผูจัดการ
- กรรมการผูจัดการ
- กรรมการ
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บริษัท

-ธนาคารแหงเอเชียเพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชย
กรรม จํากัด
- บริษัทไทยชิปบอรด จํากัด
- บริษัท ไทยพาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด

- บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นเนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน)
- บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด (มหาชน)
-บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทในเครือ
- เลอ เมอริเดียน โฮเทลส แอนด รีสอรท ฮองกง

- บมจ. โรงแรม ราชดําริ
- Ocean Beauty Seafoods Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- SEA-SOS International, Health Risk
Management Company, and medical
services provider
- Kempinski International Hotels and Resorts
- บจก. ทุนลดาวัลย
- บจก. วังสินทรัพย
- บจก. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ

เอกสารแนบ 1
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

การถือหุน
ในบริษัทฯ
(หุน)*

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง
ตําแหนง

ชวงเวลา
- กรรมการ

- บจก. เอ็ม ดี เอ็กซ ลาว

บริษัท

10. นายนีล แฮมเชียร
ประธานเจาหนาที่ฝายระบบสารสนเทศ
(แตงตั้ง 2550)

- Elect. Engineering Brunel University

-

2544 - 2550

- Senior IT Director Americas and
Leadership Center, Chicago, USA

-Wm WRIGLEY Jr Co.

11.นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้
General Counsel
(แตงตั้ง 2550)

- Foreign Affairs/ Economics/Law
University of Virginia

-

2545-2550

-Consultant

-Linklaters (Thailand) Ltd

12.นายจอหน กริฟฟน
Vice President of Marketing
(แตงตั้ง 2550)

-Graduate Diploma in Marketing
Macquarie University

-

2545-2549

-Vice President Worldwide Marketing

-LE MERIDIEN HOTELS & RESORTS London,
England

* ณ 31 ธันวาคม 2550
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เอกสารแนบ 1
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท ฯ

2. ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมเปนผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ
รายชื่อกรรมการและผูบริหาร

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

นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย
นายไมเคิล ซากิลด
นายพอล ชาลีส เคนนี่
นายเคนเนธ ลี ไวท
นายอานิล ธาดานี
นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
นายไมเคิล เดวิด เซลบีย
นายยศ เอื้อชูเกียรติ
นายธนพจน ภาคยสุวรรณ
นายนีล แฮมเชียร
นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้
นายจอหน กริฟฟน

X ประธานกรรมการ

2

4

5

6

7

8

x x x x x x x x

√
√
√
√
√
√
√
√
*
*
*
*

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√
√
√

x x x x x
√
√

√
√

√

√
√

√
√
√

√
√

x x x

x

x x x

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

/ กรรมการ

นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
x
นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย
√
นายไมเคิล ซากิลด
นายพอล ชาลีส เคนนี่
นายเคนเนธ ลี ไวท
นายอานิล ธาดานี
นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
นายไมเคิล เดวิด เซลบีย
นายยศ เอื้อชูเกียรติ
นายธนพจน ภาคยสุวรรณ
นายนีล แฮมเชียร
นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้
นายจอหน กริฟฟน

2

* ผูบริหาร

บริษัทรวม
3 4 5

x
√

/ กรรมการ

6

7

1

2

3

4

5

6

บริษัทที่เกี่ยวของ
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

x x

x x x x x x x x x x x x x

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

* ผูบริหาร
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x x

√

√

√

√

√

√

√

x x x x x x x x
√

1

X ประธานกรรมการ

3

x x x x

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

บริษัทยอย, บริษัทรวม
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

MINT

√

√

x x x

เอกสารแนบ 1
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัทฯ และบริษัทยอย MINT
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
บริษัทยอย
28.MINOR INTERNATIONAL (LABUAN) LIMITED
1. บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด
2. บริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด
29. บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชัน เทคโลยี จํากัด
3. บริษัท รอยัล การเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
30. บริษัท โกโก รีครีเอชัน จํากัด
4. บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนชันแนล จํากัด
31. บริษัท โกโก เรสซิเดนซ จํากัด
5. บริษัท เอ็มสปา อินเตอรเนชันแนล จํากัด
32. LODGING MANAGEMENT (MAURITIUS) LIMITED
6. บริษัท เอ็มสปา เวนเจอร จํากัด
33. บริษัท เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)
7. บริษัท เอ็มสปา เอ็นเตอรไพรซ แมแนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด
34. บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด
8. บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด
35. บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด
9. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
36. บริษัท ไมเนอร แดรี จํากัด
10. บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด
37. บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด
11. บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิง จํากัด
38. บริษัท อารจีอาร ฟูด เซอรวิส จํากัด
12. RGE (HK) LIMITED
39. บริษัท เคเทอริง แอสโซซิเอตส จํากัด
13. บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด
40. บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด
14. บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด
41. INTERNATIONAL FRANCHISE HOLDING (LABUAN) LIMITED
15. บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด
42. บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด
16. บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนซ จํากัด
43. บริษัท เอส แอล อาร ที จํากัด
17. บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด
44. FRANCHISE INVESTMENT CORPORATION OF ASIA LIMITED
18. บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด
45. BEIJING LEJAZZ FOOD & BEVERAGE CO.,LTD
19. บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)
46. PRIMACY INVESTMENT LIMITED
20. บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด
47.DELICIOUS FOODSTUFF (LABUAN) LIMITED
21. บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด
48.DELICIOUS FOOD HOLDINGS (SINGAPORE)PTE LTD
22. บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด
49.DELICIOUS FOOD HOLDINGS (AUSTRALIA)PTE LTD
23. LODGING MANAGEMENT (LABUAN) LIMITED
50. กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี ฟนด
24. M&H MANAGEMENT LIMITED
51. กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย
25. LODGING INVESTMENT (LABUAN) LIMITED
52. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยทวี
26. HOSPITALITY INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED
27. บริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด
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บริษัทรวม
1. บริษัท ไมขาว เวเคชันวิลลา จํากัด
2. บริษัท ฮาเบอรวิว จํากัด
3. บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด
4. บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร (กัมพูชา)จํากัด
5. บริษัท ยูโทเปย โฮลดิง ไพรเวท จํากัด
6. บริษัท อาราเบียน สปา (ดูไบ) จํากัด
7. บริษัท ซิซเลอร (ไชนา) จํากัด
บริษัททีเกียวของ
1. บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท เลเชอร เอ็นเตอรไพรส จํากัด
3. บริษัท ไมเนอร โฮลดิง จํากัด
4. บริษัท อารมิน ซิสเท็มส จํากัด
5. บริษัท เอสมิโด แฟชันส จํากัด
6. บริษัท ไมเนอร คอนซัลแท็นส แอน เซอรวิส จํากัด
7. บริษัท ไมเนอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
8. บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริง จํากัด
9. บริษัท เรด เอิรธ ไทย จํากัด
10. บริษัท อมอร แปซิฟค จํากัด
11.บริษัท หัวหินคอนโดมิเนียม จํากัด
12.บริษัท ศรีพัฒน การเดนท จํากัด
13.บริษัท พนาราม จํากัด
14.บริษัท มารเวลลัส เวลธ จํากัด
15.บริษัท แอร ชารเตอรไฟท จํากัด
16. บริษัท พลูหลวง จํากัด

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย
รายชื่อกรรมการ

MINT บริษัทยอย, บริษัทรวม
1 2 3 4 5

1 นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2 นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย
3 นายไมเคิล ซากิลด

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

x x x x

x x x x x x x x

√
√

√
√

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายพอล ชาลีส เคนนี่
นายเคนเนธ ลี ไวท
นายอานิล ธาดานี
นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธย
ุ
นายไมเคิล เดวิด เซลบีย
นายยศ เอื้อชูเกียรติ
นายขจรศักดิ์ จันทรัตตยากานต
ิ

นายศุภดิษฐ มณีรตนจรสศรี
ั  ั
นายสุจินต หวั่งหลี
นายสุรินทร โอสถานุเคราะห
พลโทชยุติ สุวรรณมาศ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

พลเรือตรีหมอมหลวงอัศนี ปราโมช
นายวุฒิชัย หวั่งหลี
นางนาถสินี สารวานชพ
ิ ิทกษ
ั 
หมอมหลวงตรีทศยุทธ เทวกุล
Mr. Sanjay Ibrahim Manik
นายวอเรน ชาญ
นายวิลเลียม โทมัส ฟลลิปส
นายสตีเฟน สกอต ออก
นายสตีเวน คองคี
Miss Eva Ngai
Mr. Albwardy
Mr. Philip Edward D’Abo
Mr. Jimmy Wong
Mr. Gaetan Lan
นางปทมาวลัย รัตนพล
นายมนตรี ทองศรี
นายจอหน สกอต ไฮเน็ค
นายชาเบียร อาลี ซาฟาร
นายโฮเวิรด เนวิลล อเล็ก
ซานเดอร กูดแมน
นายเจมี วิลเลียมส
นางถนอมศรี พฤฒิกุล
นางกัญญา เรืองประทีปแสง
นายทัท แมน เลา
นางสาวฉี วัน อามานดา ยิป
นายฮันส เอริค ฮาราลด เซลก
นายชุมพจน ตันติสุนทร
นายนครินทร ธรรมหทัย
นายชรัว ชรัวอังศุธร
Mr. Richard Peter Neville
Mr. Todd Alan Mischke
Mr. Gary Terence Moore
Mr. Liaw Bee Fong
Mr. Mority Gubler
Mr. Eric Venpin
Mr.Woo May Poh
Mr.Matthew David Reynolds
Mr.John Francis Reilly
Mr.Pirapong Saovamol
Mr.Adriaan Erasumus
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√
√
√
√
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√
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√
√

√

√
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√
√
√

x x x x x
√
√

√
√

√

√
√

√
√

x x x

x

x x x

√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

x x x x x x x x

√

√

x x x

√
√
√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√

√

x

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√
√

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54 Mr.Brice Baudouin Claude Borin
55 Mr.Neil Hampshire
Mr. Emmanuelle Jude Dillipraj
56 Rajakarier

√
√
√

√

√

√

√
√
√
√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√

√

√

√

√

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
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